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წინამდებარე წესი არეგულირებს უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, 

შეწყვეტის, მობილობისა და ასევე, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესებს. 

1. სტუდენტის სტატუსის მოპოვება  

დავით ტვილდიანის  სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსი მოიპოვება:  

 ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის საფუძველზე: 

აბიტურიენტთა მიერ, კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტაციის მიხედვით, განათლების 

სამინისტროს სპეციალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტისა და დტსუ-ში დადგენილ 

ვადაში რეგისტრაციის გავლის საფუძველზე. უნივერსიტეტი, რექტორის ბრძანებით, არაუგვიანეს 1 

ოქტომბრისა რიცხავს აბიტურიენტებს და აფორმებს მათთან ხელშეკრულებებს. 

შენიშვნა: თუ  აბიტურიენტი უნივერსიტეტში არსებული რეგისტრაციის წესით დადგენილ 

პროცედურებს არ გაივლის, საამისოდ განსაზღვრულ ვადაში, მისი სტატუსი სტუდენტთა ერთიან 

ბაზაში არ გააქტიურდება. ამასთან პირს უფლება აქვს  მიმართოს უნივერსიტეტის რექტორს 

ჩარიცხვის მოთხოვნით ერთიანი ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემიდან მომდევნო წლის ივნისამდე. 

აღნიშნული უფლებით სარგებლობა გამორიცხავს აბიტურიენტის მიერ ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით  მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის 

გამოყენების შესაძლებლობას. 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე:  

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების მიერ, რომლებმაც უცხო 

ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ)  საქართველოს მოქალაქეების მიერ, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო 

ქვეყანაში; 

გ) იმ პირების (გარდა ერთობლივი პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა) მიერ, რომლებიც 

სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 

კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

ზემოთ მითითებული პირებისათვის სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ხორციელდება: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სპეციალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემის, პირის მიერ (ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის 

დადგენილ ვადაში) პირველი სასწავლო წლის საფასურისა და შეთანხმებული ადმინისტრაციული 

ხარჯების უნივერსიტეტის ანგარიშზე გადმორიცხვის, უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის 



  

ჩარიცხვის და სტუდენტის სტატუსის მინიჭების შესახებ ბრძანების გამოცემის, რეგისტრაციისა და 

ხელშეკრულების გაფორმების  საფუძველზე.  

 სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ნიშნავს ჩარიცხულ სტუდენტისათვის საიდენტიფიკაციო 

ნომრის მინიჭებას და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში სტუდენტთა 

ერთიან რეესტრში რეგისტრაციას.   

2. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება და მისი აღდგენა 

1. სტუდენტის სტატუსის შეჩერებად  განიხილება, როგორც სასწავლებლის, ასევე სტუდენტის 

უფლება-მოვალეობის შესრულებისაგან დროებით განთავისუფლება, სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის გარეშე.  

2. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი შეიძლება იყოს: 

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) უნივერსიტეტში გამოუცხადებლობა  

გ) ფინანსური დავალიანება;  

დ) ორსულობა, მშობიარობა, ბავშვის მოვლა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუარესება, 

დადასტურებული  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი ცნობით; 

ე) უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, გარდა  გაცვლითი პროგრამის 

ფარგლებში სწავლა; 

ვ) სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული 

გამამტყუნებელი განაჩენით 5 წლამდე თავისუფლების აღკეთის შეფარდების შემთხვევაში.  

3. პირი, რომელსაც შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი, არ განიხილება დაწესებულების 

სტუდენტების საერთო რაოდენობის ფარგლებში. 

4. სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მიზნით პირი, რომელსაც სურს სტუდენტის სტატუსი 

აღიდგინოს მიმართავს უნივერსიტეტს განცხადებით. 

5. ფინანსური დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუს შეჩერებული პირის განცხადებას თან 

უნდა ახლდეს სწავლის საფასურის დავალიანების გადახდის ქვითარი;  

6. უნივერსიტეტი განიხილავს განცხადებას და ფაკულტეტის წარდგინების საფუძველზე 

რექტორის ინდივიუალურ-სამართლებრივი აქტით აღუდგენს სტუდენტს სტატუსს, რომელშიც 

უნდა მიეთითოს, რომელი სასწავლო წლიდან და სემესტრიდან შეუძლია სტუდენტს განაახლოს 

სწავლა. 

7. სტუდენტის სტატსუსის აღდგენის შესახებ ბრძანება  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

გამოცემიდან ხუთი დღის ვადაში აისახება სტუდენტთა რეესტრში.  

8. უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია, როგორც  

სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ფარგლებში, ასევე მისი გადაჭარბებით. უკანასკნელ 

შემთხვევაში ჩარიცხულ პირთა რაოდენობა გამოაკლდება მომდევნო სასწავლო წლისათვის 

სასწავლებლის მიერ დადგენილი მისაღები ადგილების რაოდენობას.  



  

9. სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის შემდეგ პირს უწყდება სტუდენტის სტატუსი, რის 

შესახებაც გამოიცემა რექტორის შესაბამისი ინდივიდუალური აქტი (რომლის შედეგების ძალაში 

შედის გაცობიდან 12 თვის შემდეგ) და მისი ხელახლა მოპოვება ხორციელდება მხლოდ კანონით 

დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით. 

 

3. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა 

1. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: 

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) სტუდენტის მიერ სასწავლებლის შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის და ხელშეკრულების 

პირობების დარღვევა; 

გ) საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევის შეუძლებლობა; 

დ) სტუდენტის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული 

გამამტყუნებელი განაჩენით 5 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკეთის შეფარდება; 

ე) გარდაცვალება. 

2. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

გამოცემიდან ხუთი დღის ვადაში აისახება სტუდენტთა რეესტრში. 

3.  სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ბრძანებით გათვალისწინებული შედეგები დგება 

ბრძანების გამოცემიდან  თორმეტი თვის შემდეგ. დროის ამ მონაკვეთში სტუდენტის სტატუსი 

ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტი უფლებამოსილია ისარგებლოს მობილობის უფლებით 

იმ შემთხვევაში, თუ მიმღები დაწესებულების წესდებას არ ეწინააღმდეგება სტუდენტის 

სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი.  

4. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია მხლოდ 

კანონით დადგენილი წესით - ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის ან/და უცხო ქვეყნისა 

მოქალაქისა და მოქალაქეობის არ მოქნე პირის მიერ დადგენილი პროცედურების განმეორებით 

გავლის შემთხვევაში.  

4. მობილობის უფლება და მისი შეზღუდვა 

1.   სტუდენტების მობილობა ხორციელდება კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერ, სსიპ    

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის მიერ დადგენილ ვადაში.  

2. მობილობის უფლება აქვს პირს, რომლის დაწესებულებაში ჩარიცხვა განხორციელდა ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით ან/და მის გარეშე და ელექტრონულ 

პორტალზე მობილობის მსურველად რეგისტრაციის მომენტისათვის აქვს სტუდენტის აქტიური 

ან შეჩერებული სტატუსი.  

3. მობილობის უფლება აქვს პირს, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთიანი ეროვნული 

გამოცდები ან/და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უნივერსიტეტში ჩარიცხვის 



  

მოთხოვნით მიმართა სამინისტროს-ცენტრს და რომელიც საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული აქტის შემდეგ მითითებულ დაწესებულებას 

ჩარიცხვის მიზნით ვერ მიმართავს, ვინაიდან დაწესებულება ლიკვიდირებულ იქნა 

უფლებამონაცვლის განსაზღვრის გარეშე, დაწესებულებამ 

4. იმ დაწესებულების სტუდენტებს, რომელიც ლიკვიდირებული იქნა უფლებამონაცვლის 

განსაზღვრის გარეშე,  დაკარგა ავტორიზაცია ან აღარ ახორციელებს საგანმანათლებლო 

პროგრამას,  მობილობის უფლებით ისარგებლებენ მიუხედავად სწავლის პერიოდის 

ხანგრძლივობისა. 

5.  მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს  მხოლოდ უმაღლესი განათლების ერთი საფეხურის 

ფარგლებში,  უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდეგ; 

ამასთან სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაშიც პირს შეჩერებული 

ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი. დაუშვებელია უმაღლესი განათლების ერთი საფეხურიდან 

მეორე საფეხურზე  მობილობის განხორციელება.   

5. მობილობის მსურველთა რეგისტრაციის პროცედურა  

 მობილობის მსურველის სტატუსს სტუდენტი მოიპოვებს ელექტრონულ პორტალზე 

რეგისტრაციისა და სხვა უმაღლეს დაწესებულებაში გადასვლის საფასურის გადახდის შემდეგ.  

 6. უნივერსიტეტში მობილობით ჩარიცხვის უფლების მოპოვება 

1. მობილობის მსურველი სტუდენტი, მობილობის გამოცხადებიდან დასრულებამდე  

ვალდებულია გამოცხადდეს უნივერსიტეტში და გაიაროს გასაუბრება.  

2. მობილობის მსურველი მოიპოვებს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

უფლებას კანონმდებლობითა და პირველი პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების, 

უნივერსიტეტისადმი განცხადებით მიმართვისა და პირად საქმეში არსებული დოკუმენტების (მათ 

შორის საგანმანათლებლო დოკუმენტი და ჩარიცხვის ბრძანება) ასლების წარმოდგენის  

შემთხვევაში. 

3. მობილობის მსურველი, რომელიც უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში არ მიმართავს 

განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე, კარგავს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას.  

7. საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა  

1. უნივერსიტეტი ადგენს მის მიერ შეთავაზებულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან მობილობის 

მსურველი პირის მიერ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგების თავსებადობას. 

2. პროგრამის თავსებადობის დადგენას ექვემდებარება დაწესებულების იმ პროგრამის ფარგლებში 

მიღებული კრედიტები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; ამასთან შინაარსობრივი შესწავლის შედეგად შესაძლებელია დადგინდეს 

სტუდენტის მიერ გავლილი და უნივერსიტეტში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამით 



  

გათვალისწინებული სასწავლო კურსების შესაბამისობა, მათ სახელწოდებებში არსებული 

სხვაობის მიუხედავად. 

3. მობილობის მსურველი პირის მიერ თითოეულ სემესტრში გავლილი პროგრამის 

უნივერსიტეტში არსებულ პროგრამასთან 75%-ანი თავსებადობის შემთხვევაში იგი სწავლას 

გააგრძელებს სასწავლო წლის შესაბამისი სემესტრიდან. ნაკლები %-ი თავსებადობის შეთხვევაში 

სტუდენტს შეიძლება მიენიჭოს სწავლის გაგრძელების უფლება პირველი სემესტრის შესაბამისი 

პროგრამით; ამასთან სწავლის დასრულებისა და სათანადო ხარისხის მინიჭების შემდეგ, 

სტუდენტისათვის გაცემულ დიპლომის დანართში მითითებული იქნება მის მიერ სხვა 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში  გავლილი საგნებისა და მიღებული კრედიტების შესახებ 

ინფორმაცია.  

4. ამ თავით დადგენილი თავსებადობის არარსებობა პირის მობილობით ჩარიცხვაზე უარის თქმის 

საფუძველია.  

5. მობილობის მსურველ პირთა შორის კონკურსის შემთხვევაში უნივერსიტეტი გადაწყვეტილების 

მიღებისას იხელმძღვანელებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე კონკურსანტების მიერ 

დაფიქსირებული შედეგებით. 

6. თავსებადობას ადგენს საკვალიფიკაციო საბჭო და მობილობით ჩარიცხვის შესახებ სათანადო 

ქტის გამოცემის მიზნით წარუდგენს რექტორს. საბოლოო აქტის გამოცემა კი უნივერსიტეტში 

რეგულირდება საქართველოს განათლებისა და მეცნირების მინისტრის სათანადო ბრძანების 

შესაბამისად. 

7. უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ან 

კურსდამთავრებულის  მიერ  უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების სურვილის არსებობის 

შემთხვევაში, სტუდენტის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო აღიარების დოკუმენტის 

საფუძველზე გადაწყვეტილება იღებს უნივერსიტეტი. 

8.  სტუდენტის მობილობასთან დაკავშირებული აქტების გამოცემა 

1. უნივერსიტეტი ცენტრს წარუდგენს სტუდენტის ჩარიცხვის სამართლებრივი აქტის 

პროექტს და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონულ ვერსიას, ცენტრის 

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

დადგენილი ფორმის შესაბამისად.  

2. ბრძანების პროექტზე ცენტრის დადებითი დასკვნის მიღების შემდეგ გამოიცემა 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის შესახებ, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა და ვადების შესაბამისად.  

9. სტუდენტთა შიდა მობილობა. 



  

1.    დავით  ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს უფლება აქვთ ისარგებლონ 

შიდა მობილობის უფლებით; 

2.    უნივერსიტეტში არსებულ პროგრამებზე შიდა მობილობა ცხადდება წელიწადში ორჯერ 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემეტრებში.  

3.    შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს სტუდენტს იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შიდა 

მობილობის რეგისტრაციის მომენტისათვის შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი. 

4.    შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების 

შესაბამის საფეხურზე სწავლების მე-3 სემესტრიდან მე-5 სემესტრამდე.  

5.    შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება ეზღუდება სტუდენტს, რომელმაც სწავლების 

ძირითად ვადებში ვერ შეძლო 1-2 სემესტრის კრედიტ-საათების სრულად დაფარვა.  

6.    შიდა მობილობის   პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები განისაზღვრება 

რექტორის ბრძანებით, რომელიც  განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ- გვერდზე და გამოიკვრება 

საინფორმაციო დაფაზე ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე. 

7.    შიდა მობილობის განხორციელების მსურველი განცხადებით მიმართავს უნივერსიტეტის 

რექტორს, ბრძანებით დადგენილ ვადაში და შიდა მობილობის მსურველის სტატუსს მოიპოვებს 

რეგისტრაციის გავლის  შემდეგ. დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ სტუდენტი კარგავს 

მობილობის უფლებით სარგებლობის უფლებას; 

8.    პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას მოიპოვებენ ვაკანტურ ადგილების შესაბამისი რაოდენობის 

სტუდენტები, ხოლო  კონკურსის შემთხვევაში ყურადღება მიექცევა GPA-ს. 

9.    შიდა მობილობის წესით სტუდენტის  გადასვლის შესახებ გამოიცემა რექტორის ბრძანება, ხოლო  

ხუთი დღის  ვადაში ინფორმაცია აისახება სტუდენტთა ერთიან რეესტრში. 

 

10. საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების,  უნივერსიტეტის მიერ ავტორიზაციის 

დაკარგვის ან/და უფლებამონაცვლის გარეშე ლიკვიდაციისას  სტუდენტის შემდგომი განათლების 

უზრუნველყოფა 

1. უნივერსიტეტში მოქმედებს ორი აკრედიტირებული პროგრამა; სტუდენტებს ერთ-ერთი 

მათგანის შეცვლის, გაუქმების ან/და პროგრამისათვის განსაზღვრული ქვოტის ფარგლებში, 

შეუძლიათ  ისარგებლონ შიდა მობილობით.  

2. უნივერსიტეტში ორივე პროგარამის გაუქმების ან უნივერსიტეტის მიერ ავტორიზაციის 

დაკარგვის ან/და უფლებამონაცვლის გარეშე ლიკვიდაციის შემთხვევაში სტუდენტებს, 

უნივერსიტეტის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან 

შუამდგომლობისა და სხვა უნივერსიტეტებთან  ურთიერთათანამშრომლობის საფუძველზე  

მიეცემათ მობილობის საფუძველზე სწავლის შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობა. 

 


