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შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

რეესტრის წარმოების ჯგუფის დებულება 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის რეესტრის წარმოების ჯგუფი არის უნივერსიტეტის 

დამხმარე სტრუქტურული ერთეული. 

2. უნივერსიტეტის რეესტრის წარმოების ჯგუფი თავის საქმიანობას ახორციელებს 

საქართველოს კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე დებულებისა 

და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;  

3. რეესტრის წარმოების ჯგუფი თავის კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოებას. 

 

მუხლი 2. რეესტრის წარმოების ჯგუფის სტრუქტურა 

1. რეესტრის წარმოების ჯგუფი შედგება ჯგუფის უფროსის და 

რეგისტრატორი/რეგიტრატორებისგან.  

2. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას ჯგუფის თანამშრომლებს შორის ახდენს 

რეესტრის წარმოების ჯგუფის უფროსი; 

3. რეესტრის წარმოების ჯგუფის უფროსს და რეგისტრატორს/რეგისტრატორებს 

თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი. 

 

მუხლი 3. რეესტრის წარმოების ჯგუფის მიზანი 

1.  რეესტრის წარმოების ჯგუფის მიზანია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის შესაბამისად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის  წარმოება. 

მუხლი 4. რეესტრის წარმოების ჯგუფის ამოცანა:  

1. რეესტრის წარმოების ჯგუფის ამოცანაა უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების, 

მათ შორის, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისა და პროგრამაზე ჩარიცხული 

პირების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია, დამუშავება და მუდმივი მონიტორინგი.  

 

მუხლი 5. რეესტრის წარმოების ჯგუფის ფუნქციები 

1. უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის 

შესახებ საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ინფორმაციის შეტანა.  

2. უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა შესახებ რეესტრში 

ინფორმაციის შეტანა; 

3. სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მინიჭებული 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის, დოკუმენტის ნომრის და გაცემის 

თარიღის დაფიქსირება; 
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4. უნივერსიტეტის რეესტრში რეგისტრირებულ ინფორმაციაში ცვლილებების 

განხორციელება და რეესტრიდან ინფორმაციის ამოღება საგანმანათლებლო 

დაწესებულებისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში; 

5. რეესტრში ინფორმაციის სრულად და სწორად შეტანა, ასევე რეესტრში რეგისტრირებულ 

ინფორმაციაში შეცდომების დროულად გამოვლენა და რეესტრის ინფორმაციის დროულად 

შევსება; 

6. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საგანმნათლებლო დაწესებულებების 

რეესტრის წარმოებასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

მუხლი 6. რეესტრის წარმოების ჯგუფის თანამშრომლების მოვალეობები 

1. ჯგუფის უფროსი: 

ა. ხელმძღვანელობს და წარმართავს რეესტრის წარმოებას;  

ბ. ანაწილებს მოვალეობებს ჯგუფის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ დავალებებსა და 

მითითებებს;  

გ. ახორციელებს კონტროლს სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი 

მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე;  

დ. იურიდიულ დეპარტამენტში წარადგენს ანგარიშს საქმიანობის შესახებ და 

პასუხისმგებელია რეესტრის წარმოების ჯგუფისე ფექტიან საქმიანობაზე, თანამშრომელთა 

მიერ უფლებამოსილებათა ჯეროვან შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე;  

ე. ჯგუფს უფროსის არყოფნის ან/და მოვალეობის შესრულების დროებითი შეუძლებლობის 

შემთხვევაში მის მოვალეობებს ასრულებს ჯგუფის რეგისტრატორი უნივერსიტეტის 

რექტორის ბრძანების საფუძველზე; 

ვ. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის 

მითითებებს. 

 

2. რეგისტრატორის ფუნქციებია: 

ა) საგანმანათლებლო დაწესებულების რეესტრში სტუდენტთა მონაცემების დროული ასახვა; 

ბ) საგანმანთლებლო დაწესებულებების რეესტრში სტუდენტთა მოძრაობის 

კანონმდებლობის შესაბამისად დროული ასხვა (სტატუსის მინიჭება, შეჩერება, აღდგენა, 

შეწყვეტა ან სხვა სახის ცვლილება); 

გ) საგანმანათლებლო დაწესებულების რეესტრში აკადემიური, მოწვეული პერსონალის 

მონაცემების დროული ასახვა; 

დ) საგანმანათლებლო დაწესებულების რეესტრში კანონმდებლობით განსაზღვრული 

ინფორმაციის დროული და სრული ასახვა; 

ე) საგანმანათლებლო დაწესებულების რეესტრში ასახული ინფორმაციის მონიტორინგი და 

დროული რეაგირება შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში; 

ვ) ჯგუფის უფროსის დავალებით სხვა ფუნქციების შესრულება. 
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მუხლი7. რეესტრის წარმოების ჯგუში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1.  რეესტრის წარმოების ჯგუფში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  

ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, საინფორმაციო 

რესურსი და ინვენტარი; 

ბ) მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულებისგან თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული ფუნქციის 

შესრულების მიზნით. 

 

მუხლი 8.დასკვნითი დებულებები 

1. რეესტრის წარმოების ჯგუფის  დებულებას ამტკიცებს რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე ძალადაკარგულად 

გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

 

 
 


