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Training will be focused on the topics that will provide knowledge and

understanding how the organization works, what basic law principles are, are

expected to be reported by the students and staff of the University/ that will

enable the ombudsman to deal with the problems effectively that will be helpful

while dealing with the problems reported





































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
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საკურატორო სამსახურე ბი

რე ქტორის აპარატი

- რექტორის აპარატის უფროსი ფაკულტე ტე ბი

- რექტორის მოადგილე

- რექტორის თანაშემწე 

ადმინისტრაციულ საკითხებში
- რექტორის აპარატის ოფისის 

მენეჯერი
- რექტორის მრჩეველ-თანაშემწე 

იურიდიულ საკითხებში

- სტუდენტთა მხარდაჭერისა და 

განვითარების სერვისების ხელმძღვ.

- მდივანი

ხარისხის  უზრუნვე ლყ ოფის

საგარე ო ურთიე რთობე ბისა  და 

განვითარე ბის

მარკე ტინგის , პროე ქტე ბისა  და 

ღონისძიე ბე ბის  მართვის

იურიდიული სამსახური

ბიბლიოთე კა

უწყ ვე ტი განათლე ბის  ცე ნტრი

ინფორმაციული ტე ქნოლოგიე ბის  

უზრუნვე ლყ ოფის

ე ნათა ცე ნტრი

წარმომადგე ნლობითი საბჭო (სენატი)

სასწავლო პროცე სის  მართვის

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმე თა

საკურატორო სამსახურე ბი

საკურატორო სამსახურე ბი

ადმინისტრ. ხე ლმძღვ . აპარატი

- ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატის 

უფროსი
- ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  თანაშემწე 

ადმინისტრაციულ საკითხებში

ადმინისტრაციის  ხე ლმძღვანე ლი (კანცლერი)

- მდივანი

გამომცე მლობა

რე ქტორი

სამე ცნიე რო-კვლე ვითი ცე ნტრი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურა

რექტორატის საბჭო 

(სათათბირო ორგანო)

1 . ბიზნესის, სამართლისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა; 2 . 

ჰუმანიტარულ მეცნირებათა; 3 . ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა; 4 . პედაგოგიური; 5 . 

მედიცინის; 6 . საინჟინრო-ტექიკური; 

7 . საინჟინრო-ტექნოლოგიური; 8 . 

აგრარული; 9 . საზღვაო ტრანსპორტის

კანცე ლარია

ფინანსური და მატე რიალური რე სურსე ბის  

მართვის

ადამიანური რე სურსე ბის  მართვის

აკადე მიური საბჭო

UNIVERSITY 

STRUCTURE
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სტრუქტურა
Structure
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სამსახურები Offices
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Quality Assurance Office
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დებულებები:

https://atsu.edu.ge/
index.php/regulations
-geo

იურიდიული სამსახურის დებულება 

ბიბლიოთეკის დებულება 

უნივერსიტეტის შინაგანაწესი 

ეთიკის კოდექსი 

მარკეტინგის, პროექტებისა და 

ღონისძიებების მართვის სამსახურის 

დებულება 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის 

დებულება 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების 

მართვის სამსახურის დებულება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

დებულება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება 

საგარეო ურთიერთობათა და 

სტრატეგიული განვითარების სამსახურის 

დებულება 

კანცელარიის დებულება 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის 

საქმეთა ცენტრის დებულება 

ადამიანური რესურსების მართვის 

სამსახურის დებულება 

რექტორის აპარატის დებულება 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

აპარატის დებულება 

სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის 

დებულება 

ფაკულტეტთან არსებული სამეცნიერო -

კვლევითი ერთეულის დებულება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტთან არსებული  

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის დებულება 

სტუდენტური თვითმმართველობის 

დებულება 

აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - „აგრარულ მიმართულებათა 

სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრი - ს“ დებულების, სტრუქტურისა და ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ #116 

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური 

https://atsu.edu.ge/index.php/regulations-geo
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 საქმისწარმოების წესი შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვაში გამოიყენება თანამედროვე
ტექნოლოგიები, მათ შორის ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემა.
მოგაწოდებთ ინფორმაციას დასაქმებული პერსონალის შესახებ.

 გვყავს კვალიფიციური საქმის პროფესიული კადრი, ელექრონულად წარმოებს
საქმისწარმოება „eflow“-თი.

 კანცელარია ხელმძღვანელობს დებულებით, რომელიც დამტკიცებულია აწსუ
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2016 წ. 25 მარტს № 71.

 აწსუ საქმისწარმოებას ახორციელებს სპეციალური სამსახური – კანცელარია,
რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება უნივერსიტეტის რექტორს. კანცელარიას
ევალება უზრუნველყოს საქმისწარმოების ორგანიზაცია უნივერსიტეტში,

დოკუმენტის მიღება და გადაგზავნა სტრუქტურულ ერთეულებში.
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 არქივი

აწსუ–ის კანცელარიის შემადგენლობაში შედის არქივი. არქივში დასაქმებულია 5
თანამშრომელი, არქივის გამგე და ოთხი არქივარიუსი. აწსუ განთავსებულ არქივში
დაცული და დარეგისტრირებულია 1937 წლიდან დღემდე:

 პირადი საქმე 67578 

 დაუსწრებელი განყოფილების 12050

 ყოფილი დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის 1080

ამჟამად ქალაქის არქივის მიერ მუშავდება 2007 – 2010 წლის მუდმივად შესანახი
დოკუმენტები, რომელიც გადადის ქალაქის ცენტრალურ არქივში შესანახად.

ყოფილი ტექნიკური უნივერსიტეტის არქივში 78000 დოკუმენტია, ჭავჭავაძის
პროსპექტზე, ყოფილ სასოფლო უნივერსიტეტში ინახება 1993 წლიდან 2010 წლის
ჩათვლით ბრძანებები, პი რადი საქმეები, აკადემიური საბჭოს ოქმები და აკადემიური
საბჭოს დადგენილებები.
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 არქივი
1991 წლიდან 2000 წლის ჩათვლით 190 პირადი საქმეა დაცული. ინახება 2000 ცალი
დოკუმენტი. თითოეული დოკუმენტი დაცული და დამუშავებულია სათანადო
სახელმწიფო სტანდარტების დაცვით. მუშავდება ქალაქის არქივის მიერ, ყოველი სამი
წლის განმავლობაში და პარალელურად ივსება ამ პერიოდში, სხვადასხვა
დეკანატებიდან, დეპარტამენტებიდან და სამსახურებიდან ჩაბარებული დოკუმენტებით,
რომელიც არქივში იფუთება და წლების მიხედვით ლაგდება, მუდმივ, დროებით და 3
წლით შესანახად.

საარქივო დოკუმენტის მოთხოვნის მიზნით იწერება განცხადება, შემოდის
კანცელარიაში, იტვირთება ელექტრონულად და იგზავნება რექტორთან ან რექტორის
მოადგილესთან, შემდეგ მიდის არქივის გამგესთან და იგზავნება არქივარიუსთან,
ფაკულტეტის შესაბამისად. ნებისმიერი სახის ცნობა მზადდება 3 დღის განმავლობაში.
არქივის მიერ მომზადებული ნებისმიერი ცნობა იცემა კანცელარიიდან პირადობის
წარდგენით, მინდობილობით კი იმ შემთხვევაში თუ ნდობით აღჭურვილ პირს აქვს
სათანადო დოკუმენტი და პირადობა.
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 არქივი

აწსუ–ის კანცელარიის შემადგენლობაში შედის არქივი. არქივში დასაქმებულია 5
თანამშრომელი, არქივის გამგე და ოთხი არქივარიუსი. აწსუ განთავსებულ არქივში
დაცული და დარეგისტრირებულია 1937 წლიდან დღემდე:

 პირადი საქმე 67578 

 დაუსწრებელი განყოფილების 12050

 ყოფილი დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის 1080

ამჟამად ქალაქის არქივის მიერ მუშავდება 2007 – 2010 წლის მუდმივად შესანახი
დოკუმენტები, რომელიც გადადის ქალაქის ცენტრალურ არქივში შესანახად.

ყოფილი ტექნიკური უნივერსიტეტის არქივში 78000 დოკუმენტია, ჭავჭავაძის
პროსპექტზე, ყოფილ სასოფლო უნივერსიტეტში ინახება 1993 წლიდან 2010 წლის
ჩათვლით ბრძანებები, პი რადი საქმეები, აკადემიური საბჭოს ოქმები და აკადემიური
საბჭოს დადგენილებები.
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საგარეო ურთიერთობათა 
და 

განვითარების სამსახური

Foreign Affairs and Development Office
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Number of Students of ATSU in 2008-2017
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International Students Service
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The library provides access to the electronic and printed resources to carry out learning /
teaching and research activities, as well as access to a comfortable and equipped working
environment.
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ომბუდსმენის ოფისი. ვინ არის ომბუდსმენი? Ombudsman Office.Who is Ombudsman

უნივერსიტეტში ომბუდსმენის ოფისი წარმოადგენს დამოუკიდებელ ორგანოს, რომლის 
უმთავრესი ფუნქცია არის სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის პერსონალის უფლებებისა და 
ლეგიტიმური ინტერესების დაცვა.

ოფისის მთავარი ფუნქცია - დახმარება Main function - Help
ომბუდსმენს შეუძლია:

მოისმინოს თქვენი პრობლემა;

დაგეხმაროთ პრობლემის გააანალიზებაში და შეიმუშავოს მისი გადაჭრის გზები;

კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე მოგაწოდოთ ინფორმაცია უნივერსიტეტში არსებულ

შესაბამის პროცედურებსა და რეგულაციებზე;

გიშუამდგომლოთ უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან არსებული საკითხის

მოგვარების თაობაზე;

კონფლიქტურ სიტუაციაში შეასრულოს მედიატორის როლი
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როგორ მივმართოთ ომბუდსმენს How to contact
ომბუდსმენს შეგიძლიათ მიმართოთ პირადად, ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით და 
ფოსტით. ანონიმური განცხადებები არ  მიიღება. კონკრეტული განაცხადის მიღების შემდეგ 
ომბუდსმენი პირისპირ სასაუბროდ მიიწვევს განცხადების ავტორს. პირდაპირი საუბრისას 
ომბუდსმენმა და დაინტერესებულმა მხარემ უნდა განიხილონ პრობლემა და მისი გადაჭრის 
შესაძლო გზები. 

პრობლემის განხილვის ვადები Timeframe
ომბუდსმენი პრობლემის განხილვის ვადებში შეზღუდული არ არის. საჭირო დრო

დამოკიდებულია დაფიქსირებული პრობლემის შინაარსსა და სირთულეზე.
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• ომბუდსმენის როლისა და ფუნქციების განსაზღვრა / Role and Function . საზოგადოდ,

უნივერსიტეტში ომბუდსმენის სამსახური წარმოადგენს დამოუკიდებელ ორგანოს, რომლის

უმთავრესი ფუნქცია არის სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის პერსონალის უფლებებისა და

ლეგიტიმური ინტერესების დაცვა და პროპაგანდა. ომბუდსმენმა კონფლიქტურ სიტუაციაში

უნდა შეასრულოს მედიატორის როლი, რომელიც გააანალიზებს პრობლემას და შეიმუშავებს

მისი გადაჭრის გზებს. გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის გარემოება, რომ ომბუდსმენი არ

არის კერძო პირის, ან ორგანიზაციის ადვოკატი. მან უნდა დაიცვას სამართლიანობა. უნდა

იყოს ინფორმაციის წყარო, დახმარება აღმოუჩინოს შესაბამის პირებს არსებულ შეკითხვებზე

პასუხის გაცემის და პრობლემებისა და კრიტიკული სიტუაციების მოგვარების

თვალსაზრისით. ომბუდსმენმა ოპერატიულად უნდა იმოქმედოს, რაც უმნიშვნელოვანესია

როგორც სტუდენტებისთვის, ისე პერსონალისთვის, (საფუძველი-სტუდენტებისა და

აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა საქართველოში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში)

ომბუდმენის ოფისმა მინიმუმამდე უნდა შეამციროს ბიუროკრატიული პროცედურები და

დაეხმაროს სტუდენტებსა და პერსონალს პრობლემების ოპერატიულად და ეფექტურად

გადაჭრაში.
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• ომბუდსმენმა შესაძლებლობის ფარგლებში შესაძლოა ფსიქოლოგიური დახმარება

აღმოუჩინოს შესაბამის პირს მისი პრობლემის მოსმენის გზით. ევროპული

უნივერსიტეტების გამოცდილებით მსგავსი ტიპის დახმარება შესაძლებლობას მისცეს
სტუდენტებს დაარეგულირონ თავინთი ემოციები და უფრო ობიექტურად შეხედონ

არსებულ პრობლემებს. ემოციების ეფექტურად მართვა პრობლემის გადაჭრისაკენ

გადადგმული პირველი ნაბიჯია, რადგან ასეთ შემთხვევაში ინდივიდი

კონცენტრირებულია პრობლემის გადაჭრის შესაძლო გზებზე და საუკეთესო
ალტერნატივაზე.

• იმ შემთხვევაში თუ საკითხი სცდება ომბუდსმენის კომპეტენციას, იგი

დაინტერესებულ პირს გადაამისამართებს უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ

ერთეულზე, რომელიც პასუხისმგებელია არსებული საკითხის მოგვარებაზე.
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• ფუნქციონირების პრინციპები.Principles of Operation ომბუდსმენის ოფისის საქმიანობა უნდა

ეფუძნებოდეს სამ ძირითად პრინციპს: ნეიტრალიტეტი - ნეიტრალურად მოუსმინოს

თითოეულ სტუდენტს; კონფიდენციალურობა - სტუდენტმა შეძლოს სენსიტიური

ინფორმაციის გამჭღავნება ომბუდსმენისათვის; დამოუკიდებლობა - ომბუდსმენმა უნდა

იმოქმედოს დამოუკიდებლად.

• ომბუდსმენი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ნეიტრალური და მიუკერძოებელი პირი.

სასურველია იგი არ იყოს იგივე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის წევრი.

• ომბუდსმენთან კონტაქტი.Contact ომბუდსმენთან კონტაქტი შესაძლებელი უნდა იყოს

პირადად, ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით და ფოსტით. ანონიმური განცხადებები არ

უნდა იქნეს მიღებული. კონკრეტული განაცხადის მიღების შემდეგ ომბუდსმენი პირისპირ

სასაუბროდ მიიწვევს განცხადების ავტორს. პირდაპირი საუბრისას ომბუდსმენმა და

დაინტერესებულმა მხარემ უნდა განიხილონ პრობლემა და მისი გადაჭრის შესაძლო გზები.

აკადემიური პერსონალის წევრები ომბუდსმენთან განიხილავენ მათთვის მნიშვნელოვან

პრობლემებს ფორმალური ღონისძიებების გატარების საჭიროების გარეშე.


