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შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული დაგეგმვის 

ცენტრის დებულება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურებისა და კარიერული დაგეგმვისს ცენტრი (შემდგომში - ცენტრი) არის 

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული;  

2. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, 

უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში 

მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;  

3.  ცენტრი თავის კომპეტენციის ფარგლებში კოორდინაციას უწევს სტუდენტურ 

ცხოვრებას, უზრუნველყოფს კარიერული ცნობიერების ასამაღლებელი 

ღონისძიებების ჩატარებას და ახორციელებს უცხოელი სტუდენტების ადგილობრივ 

გარემოში ინტეგრირებისკენ მიმართულ ღონისძიებებს. 

 

მუხლი  2. სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული 

დაგეგმვის ცენტრის სტრუქტურა 

1. ცენტრის საქმიანობის კოორდინაციასა და ზედამხედველობას ახორციელებს 

პრორექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში; 

2. სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული დაგეგმვის 

ცენტრი  შედგება: 

ა) ადგილობრივ სტუდენტთა მომსახურების და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი; 

ბ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვის მენეჯერი;  

გ) უცხოელ სტუდენტთა მომსახურების მენეჯერი და კოორდინატორი; 

3. ცენტრის თანამშრომლებს პრორექტორის (სართაშორისო ურთიერთობების 

დარგში) თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი. 

 

 

მუხლი  3.  სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული 

დაგეგმვის ცენტრის მიზანი 

1. ცენტრის მიზანია კარიერული ცნობიერების ამაღლება, სტუდენტური 

ცხოვრების უზრუნველყოფა და უცხოელი სტუდენტების ადგილობრივ 

გარემოში ინტეგრირება. 

 

  

მუხლი  4.  სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული 

დაგეგმვის ცენტრის ამოცანები 

1. ცენტრის ამოცანებია: 
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ა) სტუდენტებისთვის მათი ინტერესებიდან გამომდინარე სპორტული, 

კულტურული და სხვადასხვა შემოქმედებითი აქტივობების შეთავაზება; 

ბ) სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა; 

გ) სტუდენტთა კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვა; 

დ) სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის, ასევე, სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის უწყვეტი განათლების ციკლის ხელშეწყობა; 

ე) კურსდამთავრებულთა ელექტრონული ბაზების წარმოება; 

 

მუხლი  5.  სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული 

დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციები 

 

1. ცენტრის ფუნქციებია: 

ა) უნივერსიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული და 

კულტურული გარემოს ხელშეწყობა და განვითარება; 

ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის/სტუდენტებისთვის ახალ გარემოში 

ინტეგრაციის მიზნით შეხვედრების ორგანიზება და კონსულტაციების გაწევა; 

გ) საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარება, სპორტის პოპულარიზაცია, სპორტული 

ღონისძიებების, უნივერსიადების ორგანიზება; 

დ) საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში 

უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

ე) სპორტულ ღონისძიებებში სტუდენტ-სპორტსმენთა მოძიება, მოზიდვა და ნიჭიერი 

სტუდენტების გამოვლენა, მათი ხელშეწყობა მსოფლიო და ქვეყნის მასშტაბით 

უნივერსიადებში უნივერსიტეტის სახელით მონაწილეობის მისაღებად. 

ვ) უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანოს ინიციატივების 

განხილვა, სტუდენტური პროექტებისა და ნოვატორული იდეების რეალიზაციის 

ხელშეწყობა და კოორდინაცია. 

ზ) კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების (ლიტერატურული წრე, პოეზიის 

საღამოები, თეატრალური სპექტაკლები, საიუბილეო და სხვა ღონისძიებები) 

ორგანიზება, ამა თუ იმ სფეროში სტუდენტთა ტალანტის წარმოჩენისა და 

რეალიზებისათვის ხელშეწყობა; 

თ) უნივერსიტეტის სტუდენტების სტაჟირების და მომავალი დასაქმების 

უზრუნველყოფა; 

ი) უნივერსიტეტსა და კურსდამთარებულთა შორის კავშირის დამყარება; 

კ) სამოქალაქო, კერძო და სახელმწიფო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა; 

ლ) დასაქმების ობიექტებიდან შემოსული ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდების  უზრუნველყოფა  სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის; 

მ) დარგობრივი სემინარების მოწყობა აკადემიური კარიერის გაგრძელების 

მსურველი სტუდენტებისათვის;  

ნ) დასაქმების ფორუმებში უნივერსიტეტის ჩართულობის უზურნველყოფა; 

ო) პროფესიული განვითარების მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

ტრენინგების/კურსების/სემინარების ორგანიზების უზრუნველყოფა. 
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მუხლი 6.  სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა  მომსახურებისა და კარიერული 

დაგეგმვის ცენტრის თანამშრომლების მოვალეობები 

 

1. ადგილობრივ სტუდენტთა მომსახურების და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერის 

მოვალეობებია: 

ა) უნივერსიტეტის სტუდენტების სტაჟირების და მომავალი დასაქმების 

უზრუნველყოფა; 

ბ) უნივერსიტეტსა და კურსდამთარებულთა შორის კავშირის დამყარება; 

გ) სამოქალაქო, კერძო და სახელმწიფო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა; 

დ) დასაქმების ობიექტებიდან შემოსული ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდების  უზრუნველყოფა  სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის; 

ე) დარგობრივი სემინარების მოწყობა აკადემიური კარიერის გაგრძელების 

მსურველი სტუდენტებისათვის; 

ვ) დასაქმების ფორუმებში უნივერსიტეტის ჩართულობის უზურნველყოფა; 

ზ) პროფესიული განვითარების მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

ტრენინგების/კურსების/სემინარების ორგანიზების უზრუნველყოფა; 

თ) დამსაქმებლებთან ურთიერთობის კოორდინირება. რეგულარული კონტაქტების 

დამყარება დამსაქმებლებთან ინფორმაციის გაცვლის მიზნით; 

ი) არსებული ვაკასიების მონიტორინგი; 

კ) დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში სტუდენტების დახმარება და ხელშეწყობა; 

ლ) სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის კონსულტაციის გაწევა 

კარიერული განვითარების, შრომის ბაზრის საკითხებზე; 

მ) სტუდენტების დახმარება სააპლიკაციო დოკუმენტების (CV, სამოტივაციო 

წერილი, რჩევები, რეკომენდაციები) შედგენასთან დაკავშირებით  

ნ) დამსაქმებლებთან და პარტნიორ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის წარმართვა; 

 

2.  სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვის მენეჯერიის 

მოვალეობებია: 
ა) უნივერსიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული და 

კულტურული გარემოს ხელშეწყობა და განვითარება; 

ბ) საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარება, სპორტის პოპულარიზაცია, სპორტული 

ღონისძიებების, უნივერსიადების ორგანიზება; 

გ) სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში უნივერსიტეტის სტუდენტების 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

დ) სპორტულ ღონისძიებებში სტუდენტ-სპორტსმენთა მოძიება, მოზიდვა და 

ნიჭიერი სტუდენტების გამოვლენა, მათი ხელშეწყობა მსოფლიო და ქვეყნის 

მასშტაბით უნივერსიადებში უნივერსიტეტის სახელით მონაწილეობის მისაღებად. 

ე) უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანოს ინიციატივების 

განხილვა, სტუდენტური პროექტებისა და ნოვატორული იდეების რეალიზაციის 

ხელშეწყობა და კოორდინაცია. 
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ვ) კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების (ლიტერატურული წრე, პოეზიის 

საღამოები, თეატრალური სპექტაკლები, საიუბილეო და სხვა ღონისძიებები) 

ორგანიზება, ამა თუ იმ სფეროში სტუდენტთა ტალანტის წარმოჩენისა და 

რეალიზებისათვის ხელშეწყობა; 

ზ) სტუდენტებისათვის ტურისტული აქტივობების, ლაშქრობების, ექსკურსიებს 

ორგანიზება;   

 

3.  უცხოელ სტუდენტთა მომსახურების მენეჯერის მოვალეობებია: 

ა) უნივერსიტეტში სწავლის მსურველი უცხოელი  აბიტურიენტებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაციის გაწევა წარმოსადგენ დოკუმენტებთან და 

პროცედურებთან დაკავშირებით;   

ბ) ვიზის, ბინადრობის მოწმობის ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტების მიღების 

პროცესის ხელშეწყობა / ინფორმირება აღნიშნულ პროცედურებზე; 

გ) უნივერსიტეტში სწავლის მსურველების პირადი საქმის ფორმირება და 

უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემთხვევაში მენეჯერთან წარდგენა არსებული წესით; 

დ) უცხოელი სტუდენტებისთვის საორიენტაციო პაკეტის შექმნა და მიწოდების 

უზრუნველყოფა; 

ე) უცხოელის სტუდენტების საჭიროებების განსაზღვრა; 

ვ) სტუდენტებისთვის სამოტივაციო აქტივობების დაგეგმვა / განხორციელება; 

ზ) სტუდენტებთან ეფექტური საკომუნიკაციო სისტემის/პლატფორმის შექმნა-

მართვა; 
თ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის/სტუდენტებისთვის ახალ გარემოში ინტეგრაციის    

მიზნით შეხვედრების ორგანიზება და კონსულტაციების გაწევა. 

 

4. უცხოელ სტუდენტთა მომსახურების კოორდინატორის მოვალეობებია: 
ა) უნივერსიტეტში სწავლის მსურველი უცხოელი  აბიტურიენტის განაცხადების მიღება; 

ბ) უნივერსიტეტში სწავლის მსურველი უცხოელი სტუდენტების  პირადი საქმის 

წარმოებისათვის შესაბამისი დოკუმენტების მიღება, შესაბამისობის დადგენა და პირადი 

საქმის პირველადი ფორმირება და  მენეჯერისათვის  გადაცემა; 

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის/სტუდენტებისთვის ახალ გარემოში ინტეგრაციის  

მიზნით შეხვედრების ორგანიზება და კონსულტაციების გაწევა; 

დ) სხვა შესაბამისი  დავალებები, რომელიც უკავშირდება უცხოელ სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა მომსახურებას. 

 

 

მუხლი 7. სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1. მოითხოვოს მისი სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

საინფორმაციო რესურსი და ინვენტარი; 

2. მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულებისგან შესაბამისი ანგარიშგებების მოსამზადებლად და 

ანგარიშსწორების განსახორციელებლად;   
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მუხლი 8. დასკვნითი დებულებები 

1. სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა  მომსახურებისა და კარიერული 

დაგეგმვის ცენტრის დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე ძალადაკარგულად 

გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


