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ქ. ბათუმი                       04 აპრილი, 2022 წ. 

 

,,ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში 

დამატების შეტანის თაობაზე 

 

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ-ს 

წესდების მე-10 მუხლის, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის N111 დადგენილების 

დამტკიცებული ,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“, ,,ბსუ-ს 2021-

2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის ცვლილების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 

2021 წლის 1 ოქტომბრის N01-02/167 ბრძანების, ,,ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის (სწავლის საფასურის დავალიანების) გამო  ბსუ-ს სტუდენტის 

სტატუსის შეჩერების შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად 2021-2022  

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 18 იანვრის N01-08/05 ბრძანების და 

წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა 

საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1. ,,ბსუ-ში სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში 

შევიდეს დამატება, კერძოდ, N1 დანართის (წესი):  

 

ა) მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 6.6. პუნქტი: 

,,6.6. დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება შეიძლება შეწყდეს იმ სტუდენტის 

მიმართ, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახიდან და 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 

სარეიტინგო ქულა  არ აღემატება 150 000-ს,  წინამდებარე მუხლის 6.1. - 6.2. პუნქტებში 

აღნიშნულ ვადაში (5 აპრილის/10 აპრილის/15 აპრილის ჩათვლით) მის მიერ  



წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე გაფორმდება შეთანხმება სწავლის 

საფასურის დარჩენილი დავალიანების გადახდის არაუგვიანეს 2022 წლის 30 

აგვისტოსა გადავადების/განწილვადების თაობაზე და წარმოდგენილი იქნება 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზიდან ამონაწერი, ასევე 

ოჯახის წევრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების მოწმობა ან სხვა), 

უნივერსიტეტის მოთხოვნის/საჭიროების შემთხვევაში.“; 

 

ბ) მე-9 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი: 

 

,,7. 2021-2022 სასწავლო წელს სწავლის საფასურის დავალიანების მქონე დამატებითი 

სემესტრების ბსუ-ს სტუდენტებთან, რომლებსაც 2022 წლის 4 აპრილის 

მდგომარეობით აქვთ აქტიური სტუდენტის სტატუსი (მათ შორის ბსუ-ს რექტორის 

2022 წლის 18 იანვრის N01-08/05 ბრძანებაში აღნიშნული სტუდენტები), 2022 წლის 20 

აპრილის ჩათვლით გაფორმდეს შეთანხმებები  სწავლის საფასურის 2022 წლის 30 

ივნისამდე გადახდის გადავადების თაობაზე (ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით 

დადგენილი ფორმის შესაბამისად), წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუწყდეთ სტუდენტის 

სტატუსი ამ წესის მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.“. 

 

2. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე და პორტალზე, ასევე 

ფაკულტეტების ადმინისტრაციამ აცნობოს შესაბამის სტუდენტებს. 

3. წინამდებარე გადაწყვეტილების გათვალისწინებით იურიდიულმა დეპარტამენტმა 

მოამზადოს სწავლის საფასურის გადახდის წესის კოდიფიცირებული ვერსია და 

წარადგინოს ბსუ-ს იურიდიულ ცნობარში და სტუდენტთა გზამკვლევში 

განთავსებისათვის. 

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეს (ა. 

ბერიძე), ფაკულტეტებს, სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, სამეცნიერო კვლევების 

სამსახურს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს. 

5. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.  

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ბსუ-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 

ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე 

ზუბალაშვილის №30). 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  

თავმჯდომარე, პროფესორი                                                           დავით ბარათაშვილი                                         


