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TRAINING MATERIALS

Students/Staff



The purpose of a training is to provide a meeting in order to raise awareness
among students in regional partner universities about ombuds offices

It will be setting where the participants have an opportunity to share their
experience and analyze it in a comfortable atmosphere, without anyone forcing
or constraining their responses;

Participation in the training session is voluntarily and participants take
responsibility for the skills and knowledge they acquire (i.e. there are no grades,
exams and other ‘punitive’ methods of evaluating old / new knowledge).
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ომბუდსმენი
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ვინ არის ომბუდსმენი?

 სიტყვა “ომბუდსმენი” ძველი ნორვეგიული
ტერმინია და მომდინარეობს სიტყვისგან
“umbuðsmann”, რაც “წარმომადგენელს” ნიშნავს.

 ომბუდსმენი არის პირი, რომელიც
მოქმედებს როგორც შუამავალი, 

წარმომადგენელი და უფლებადამცველი
სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის
ურთიერთობებში. 



საქართველოში სტუდენტური ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნა
AESOP (Advocacy Establishment for Students through Ombudsman 
Position) პროექტის ფარგლებში გადაწყდა, რომელსაც ERASMUS+ -

ის პროგრამა მოიცავს, რაც გულისხმობს ევროპის სხვადასხვა
ქვეყნების გამოცდილების გაცნობასა და გაზიარებას. 

აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ომბუდსმენი არის ამ ქვეყნების
პოზიტიურ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნილი
სტრუქტურული ერთეული, რომლის მთავარი მიზანია
სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის პერსონალის უფლებების
უზრუნველყოფა.



რა შემთხვევაში მივმართო სტუდენტურ
ომბუდსმენს?

ომბუდსმენს შეგიძლიათ მიმართოთ, თუ თვლით, რომ
ირღვევა თქვენთვის კანონით მონიჭებული უფლება და
გსურთ ამ ფაქტს რეაგირება მოჰყვეს.

თუ გჭირდებათ სამართლებრივი კონსულტაციის მიღება.



ომბუდსმენი დაგეხმარებათ
 პრობლემის გაანალიზებასა და

სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში;

 კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარებაში;

 იკისრებს მედიატორის ფუნქციას;

 უზრუნველყოფს მხარეების ინფორმირებას შესაბამისი
პროცედურებისა და საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ,

რომლებიც აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მოქმედებს;

 ინფორმაციის სწორად აღქმას შეუწყოფს ხელს.



ომბუდსმენის კომპეტენციები
 მაღალი ეთიკური სტანდარტებითა და ალტერნატიული
მეთოდებით დავის გადაწყვეტის ხელშეწყობა;

 კონფლიქტების მოგვარებაში დახმარება;

 ინდივიდებისა და უნივერსიტეტის საორგანიზაციო
ერთეულების მხარდაჭერა არსებული პრობლემების
მოგვარებაში;

 იმ პრობლემის წყაროს განსაზღვრა, რომელიც უნივერსიტეტის
ფუნქციონირებას უშლის ხელს;

 რექტორის ინფორმირება განსახორციელებელი ცვლილების
შესახებ, უნივერსიტეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობის
მიზნით.



ომბუდსმენის საქმიანობის მთავარი
პრინციპები

ნეიტრალიტეტი

კონფიდენციალურობა

დამოუკიდებლობა



როგორ შევიტანო განცხადება/საჩივარი?

ომბუდსმენს შეგიძლიათ მიმართოთ პირადად, ტელეფონით ან
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

განცხადება ან/და საჩივარი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით
წარმოდგენილი და მოიცავდეს ძირითადი საკითხის
გარემოებების აღწერას და განმცხადებლის შესახებ ინფორმაციას.



როგორია საჩივრის განხილვის ვადები?

განცხადების განხილვისთვის საჭირო დრო დამოკიდებულია
მასში დაფიქსირებული პრობლემის შინაარსსა და სირთულეზე. 



საკონტაქტო ინფორმაცია

ომბუდსმენის ოფისი მდებარეობს

აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტის

სტუდენტთა მახარდაჭერისა და განვითარების სერვისების სამსახურში

ბიბლიოთეკის შენობის პირველ სართულზე

ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. #59

სალომე სეფისკვერაძე

+995 599 23 23 21

ombudsman@atsu.edu.ge



სტუდენტური ომბუდსმენის

ოფისიGAU-ში

Student’s Ombudsman Office 

in GAU





























































დამატებითი ინფორმაცია/ Additional information from:

კონსტიტუცია / Constitution of Georgia
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35

კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ / Law of Georgia on Higher Education
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830?publication=75

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ / Law on Consumer protection
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32974?publication=12
































