
სტუდენტური თვითმმართველობის წევრობა, მიზნები, უფლებამოსილება 

1. სტუდენტური თვითმმართველობა არის სასწავლო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შექმნილი სტუდენტური თვით-

მმართველობის ორგანო, რომელიც აერთიანებს სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტს, არის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო და სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისაგან დამოუკიდებლად 

ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას როგორც სასწავლო უნივერსიტეტის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ; 

2. სტუდენტური თვითმმართველობა არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს. არ აწარმოებს დამოუკიდებელ ფინანსურ ოპე-

რაციებს. მის ფინანსურ ოპერაციებს წარმართავს სასწავლო უნივერსიტეტის საფინანსო  სამსახური; 

3. სტუდენტური თვიმმართველობის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართ-

ველოს კანონით, სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებით და სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებით. 

სტუდენტური თვითმმართველობის წევრობა 

1. სტუდენტურ თვითმმართველობაში სტუდენტების გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და ხდება პირადი განცხადების 

საფუძველზე; 

2. სტუდენტური თვითმმართველობის წევრობის შეწყვეტა შესაძლებელია: 

1. სტუდენტის პირადი განცხადების საფუძველზე; 

2. სტუდენტური თვითმმართველობის საერთო კრების გადაწყვეტილებით; 

3. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტისთანავე; 

4. ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე დანიშვნის შემთხვევაში. 

3. სტუდენტური თვითმმართველობის წევრობის შეწყვეტა იწვევს სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის 

წევრობის, სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის თავმჯდომარის, ფაკულტეტის და წარმომადგენლობითი 

საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტას. 

სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები  

1. უზრუნველყოს სტუდენტების უფლებებისა და თავისუფლებების, მათი კანონიერი ინტერესების დაცვა და პრაქტი-

კული რეალიზაცია; 

2. განურჩევლად სქესისა, კანის ფერისა, აღმსარებლობისა, პოლიტიკური შეხედულებისა, მოქალაქეობისა და ეთნიკუ-

რი კუთვნილებისა, აკადემიური მოსწრებისა და სოციალური მდგომარეობისა უზრუნველყოს სტუდენტების უფლე-

ბებისა და თავისუფლების დაცვა, სტუდენტის პიროვნული ღირსებებისა და შესაძლებლობებების შესატყვისი განათ-

ლების მიღების, სტუდენტის პიროვნული პოტენციალის რეალიზების, ნიჭისა და უნარების განვითარების ხელ-

შეწყობა; 

3. უზრუნველყოს სტუდენტთა მონაწილეობა სასწავლო უნივერსიტეტის მართვაში, დაიცვას და წარმოადგინოს მათი 

ინტერესები, აირჩიოს წარმომადგენლები ფაკულტეტის საბჭოში; 

4. ითანამშრომლოს სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან სასწავლო პროცესთან და სტუდენტთა მატერია-

ლურ და ყოფით საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტაში; 

5. ხელი შეუწყოს სტუდენტურ ინიციატივებს; 

6. მოაწყოს შეხვედრები, დებატები, დისკუსიები, ინტელექტუალური თამაშები, საგანმანათლებლო, ლიტერატურული, 

სპორტული, კულტურული, გასართობი, სამეცნიერო და კანონით ნებადართულ სხვა სახის ღონისძიებები; 

7. მონაწილეობა მიიღოს  სხვადასხვა საქველმოქმედო საქმიანობაში; 

8. ხელი შეუწყოს სტუდენტებში ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გაზიარების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და 

კანონისადმი პატივისცემის გრძნობის ამაღლებას; 

9. გასწიოს სტუდენტებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა; 

10. თავისი კომპეტენციის და შესაძლებლობების ფარგლებში ხელს შეუწყოს სასწავლო უნივერსიტეტის ინტეგრაციას სა-

ქართველოს და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში და მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ პროცესში სასწავლო 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა ჩართულობა. 

სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოსილება 
სტუდენტური თვითმმართველობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 

1. ხელს უწყობს სტუდენტთა კანონიერი ინტერესების, უფლებების და თავისუფლებების დაცვას; 

2. უზრუნველყოფს სტუდენტთა მონაწილეობას სასწავლო უნივერსიტეტის მართვაში და ირჩევს წარმომადგენლებს 

ფაკულტეტის და სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოებში; 

3. შეიმუშავებს წინადადებებს ფაკულტეტის ან/და სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის სისტემისა და სწავლების ხა-

რისხის გასაუმჯობესებლად და მოსაზრებებს სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების შესახებ, 

რომელსაც წარუდგენს ფაკულტეტის, წარმომადგენლობით და აკადემიურ საბჭოებს, საჭიროების შემთხვევაში კი - 

პარტნიორთა კრებას; 



4. სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით პერიოდულად აფასებს 

სასწავლო პროცესს და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობას, ხელს უწყობს ამ პროცესში სტუდენტთა 

ჩართვას; 

5. წარმოადგენს სტუდენტთა ინტერესებს სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებთან ურთიერთობაში; 

6. მონაწილეობს სტუდენტის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვასა და გადაწყვეტილების 

მიღებაში; 

სტუდენტური თვითმმართელობა უფლებამოსილია: 

1. სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებაში მითითებული მიზნების განსახორციელებლად მოაწყოს შესაბა-

მისი შეხვედრები, დებატები, დისკუსიები, ტრენინგები, საგანმანათლებლო, ლიტერატურული, სპორტული, კულ-

ტურული, გასართობი, სამეცნიერო და კანონით ნებადართული სხვა სახის ღონისძიებები; 

2. აკადემიურ, წარმომადგენლობით საბჭოს და პარტნიორთა კრებას განსახილველად/დასამტკიცებლად წარუდგინოს 

სტუდენტური თვითმმართველობის ერთი წლის სამოქმედო გეგმა, მოითხოვოს შესაბამისი დაფინანსება და გან-

კარგოს მიღებული დაფინანსება სამოქმედო გეგმის მიხედვით; 

3. დაამყაროს კავშირი საქართველოს სხვა უმაღლესი საგანმანალებლო დაწესებულებების სტუდენტურ თვითმმართ-

ველობებთან და კავშირებთან, ითანამშრომლოს სტუდენტურ გაერთიანებებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

 


