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ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის  ინსტიტუტის 
დებულება 

 
მუხლი 1.  დებულების მოქმედების სფერო   
1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის  
ინსტიტუტის მიზნებსა და ამოცანებს, საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, სტრუქტურას, მართვის 
ორგანოებსა და ინსტიტუტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 
2. ინსტიტუტის დებულებას შეიმუშავებს მისი ხელმძღვანელი და განსახილველად წარუდგენს  
აკადემიურ საბჭოს, რომელსაც ამტკიცებს  წარმომადგენლობითი საბჭო.  
 
მუხლი 2. პოლიტოლოგიის  ინსტიტუტის სტატუსი 
1. პოლიტოლოგიის  ინსტიტუტი (შემდგომში - ინსტიტუტი) არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
საგანმანათლებლო და კვლევითი მიზნებისთვის არსებული ინსტიტუტი, რომელიც ახორციელებს 
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობას. 
2.  ინსტიტუტის შექმნილია 2000 წელს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ხოლო 2010 წელს 
შემოუერთად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს. 
 
მუხლი 3. ინსტიტუტის მიზნები: 

1. ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: 
ა) სამეცნიერო კვლევითი, საკონსულტაციიო და საქსპერტო საქმიანობის განხორცილება; 
ბ) სამეცნიერო საქმინობის ყოველმხრივი ხელშეწყობა; 
გ) საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობოს განვითარება; 
დ)ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის მობილობის წახალისება; 
ე) ინოვაციურ ცოდნაზე, ხარისხზე და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევების 
განხორციელება, სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო-სასწავლო პროცესის ინტეგრაცია.  

 
მუხლი 4. ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები  
1. პოლიტოლოგიის  ინსტიტუტი ახორციელებს ინტერდისციპლინურ პროექტებს. კვლევის ძირითადი 
სფეროებია: 

ა) საარჩევნო პროცესი და დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში; 
ბ) რადიკალური ისლამური მიმდინარეობები ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოსა და 
რუსეთის ეროვნული და რეგიონული უსაფრთხოების დისკურსში; 
გ)პოლიტიკური სოციალიზაციის ჩამოყალიბება თანამედროვე საქართველოში; 
დ) ასოცირების შესახებ შეთანხმება და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების 
პერსპექტივები; 
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მუხლი 5. ინსტიტუტის სტრუქტურა 
1. ინსტიტუტი წარმოადგენს მეცნიერ-მკვლევართა და პროფესორთა გაერთიანებას, რომელთა 
საქმიანობა ემორჩილება დებულებით განსაზღვრულ მისიას, საქმიანობის პრინციპებს, მიზნებს და 
მიმართულებებს; 
 
მუხლი 6. ინსტიტუტის მართვის ორგანოები და მათი ფუნქციები 
1. ინსტიტუტის მართვის ორგანოებია: ინსტიტუტის დირექტორი და ინსტიტუტის საბჭო, რომელიც შედგება 
ინსტიტუტის  ყველა პროფესორისაგან და მკვლევრისაგან. 
2. ინსტიტუტის  დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.  
3. ინსტიტუტის საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს სხდომაზე დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობით. 4. საბჭო 
უფლებამოსილია თუკი საბჭოს სხდომას ესწრება ინსტიტუტის წევრების ნახევარი. 
4. ინსტიტუტის საბჭო: 
ა) განიხილავს და შეიმუშვებს რეკომენდაციებს დირექტორის მიერ წარმოდგენილ ინსტიტუტის 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროგრამასთან დაკავშირებით; 
ბ) ითანხმებს ინსტიტუტის დირექტორის მიერ შემუშავებულ ინსტიტუტის ბიუჯეტის პროექტს; 
გ) შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ინსტიტუტის ახალი წევრების კანდიდატურებისა და მათთდამი 
წასაყენებელ მოთხოვნებთან დაკავშირებით; 
5.  ინსტიტუტის დირექტორი: 
ა)  ხელმძღვანელობს ინსტიტუტის საქმიანობას; 
ბ) მოთხოვნის შემთხვევაში  აკადემიურ საბჭოს  წარუდგენს ინსტიტუტის  ინსტიტუტის სამეცნიერო-
კვლევითი საქმიანობის პროგრამას;  
გ) უნივერსიტეტის რექტორს  წარუდგენს წინადადებებს სამუშაოზე ასაყვანი მკვლევრების და 
პროფესორების კანდიდატურებთან დაკავშირებით; 
 
მუხლი 7. საბჭოს სხდომა 
1.   ინსტიტუტის საბჭოს სხდომას იწვევს დირექტორი ან ინსტიტუტის საბჭო;  
2. საბჭოს სხდომის შემდეგ დგება სხდომის ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს   თავმჯდომარე და მდივანი; 
3. საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს "საბჭოს გადაწყვეტილების" სახით. 
 
მუხლი 8.  ინსტიტუტის  პერსონალი  
1.  ინსტიტუტს ჰყავს აკადემიური პერსონალი, მკვლევრები და დამხმარე პერსონალი 
2. ინსტიტუტის პერსონალის შრომითი ფუნქციები გაწერილია მათ შრომით კონტრაქტში. 
3. აკადემიური პერსონალის თანამდებობის დაკავება შესაძლებელია ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონითა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით. 
 
მუხლი 9. ინსტიტუტის ქონება და ბიუჯეტი. 
1. ინსტიტუტი სარგებლობს უნივერსიტეტის ქონებით, უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესის 
შესაბამისად. 
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2. ინსტიტუტის დაფინანსების წყაროებია: საბიუჯეტო ასიგნებანი, ინსტიტუტის შემოსავლები, 
სამეცნიერო და/ან სხვა სახის გრანტები, შემოწირულობანი, სამეურნეო საქმიანობით მიღებული და სხვა 
შემოსავლები, რომლებიც კანონით არის ნებადართული. 
3. ინსტიტუტის ფინანსების განკარგვა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, 
უნივერსიტეტის წესდებით, უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შედგენის წესითა და წინამდებარე დებულებით. 
 
მუხლი 10. ინსტიტუტის გარდაქმნა და გაუქმება 
1. ინსტიტუტის გარდაქმნის და გაუქმების გადაწყვეტილებას იღებს აკადემიური საბჭო და ამტკიცებს 
წარმომადგენლობითი საბჭო. 
 
მუხლი 11. დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის წესი 
1. დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების პროექტს შეიმუშავებს ინსტიტუტის დირექტორი, 
რომელიც  წარედგინება   უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს და ამტკიცებს  წარმომადგენლობითი საბჭო. 
2. დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანის შესახებ პროექტი უნდა იყოს დასაბუთებული და 
ასახავდეს ცვლილების ან/და დამატების შეტანის აუცილებლობას. 


