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მუხლი 1. განისაზღვროს  ევროპის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის 
უფლებამოსილებათა გამიჯვნა, ანგარიშვალდებულება და განაწილდეს შემდეგი 
სახით: 

 

1. რექტორი  

1.1 რექტორის უშუალო დაქვემდებარებაშია: 

ა) ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი; 

ბ) ფინანსური სამსახური; 

გ) სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი; 

დ) ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი. 

1.2 რექტორს უშუალოდ ექვემდებარება, აგრეთვე, უნივერსიტეტის ძირითადი 
საგანმანათლებლო ერთეულები, ფაკულტეტები; 

1.3 რექტორს უშუალოდ დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულები, 
თანამდებობის პირები და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულები - 
ფაკულტეტები, საქმიანობის განხორციელებისას ანგარიშვალდებულნი არიან 
რექტორის წინაშე; 

1.4  რექტორის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს მის მიერ 
განსაზღვრული ერთ-ერთი ვიცე-რექტორი. 

 

2.  ვიცე-რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით 

2.1 ადმინისტრაციული მიმართულებით ვიცე-რექტორის დაქვემდებარებაში  
გადაცემულ იქნას უნივერსიტეტის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: 

ა) ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური; 

ბ)  იურიდიული სამსახური; 

გ) საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური; 

დ) სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი; 
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ე) საქმისწარმოების სამსახური; 

ვ) მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური; 

ზ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური; 

თ) მედპუნქტი; 

ი) დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური; 

კ) დასუფთავების სამსახური. 

2.2 ადმინისტრაციული მიმართულებით ვიცე-რექტორის არყოფნის შემთხვევაში მის 
მოვალეობას ასრულებს ვიცე-რექტორი საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით.  

 

3. ვიცე-რექტორი საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით 

3.1 საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით ვიცე-რექტორის დაქვემდებარებაში 
გადაცემულ იქნას უნივერსიტეტის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები და 
თანამდებობები: 

ა) სეართაშორისო ურთიერთობების სამსახური 

ბ) ენებისა და კულტურის ცენტრი; 

გ) ინოვაციური სწავლების ტრენინგ-ცენტრი; 

დ) უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების მენეჯერები. 

3.2 საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით ვიცე-რექტორის არყოფნის 
შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს ვიცე-რექტორი სასწავლო და სამეცნიერო-
კვლევითი მიმართულებით. 

 

4. ვიცე-რექტორი სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით 

4.1 სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით ვიცე-რექტორის 
დაქვემდებარებაში გადაცემულ იქნას უნივერსიტეტის შემდეგი სტრუქტურული 
ერთეულები და თანამდებობები: 
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ა) საგამოცდო ცენტრი; 

ბ) ბიბლიოთეკა; 

გ) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი; 

დ) გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის 
ინსტიტუტი; 

ე) ელექრონული ბაზ(ებ)ის მენეჯერ(ებ)ი. 

4.2 სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით ვიცე-რექტორი 
კოორდინაციას უწევს ა(ა)იპ - სამართლის სამცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 
საქმიანობას. 

4.3 სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით ვიცე-რექტორის 
არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს ვიცე-რექტორი 
ადმინისტრაციული მიმართულებით.  

 

მუხლი 2. ვიცე-რექტორები, მათი საქმიანობის განხორციელებისას 
ანგარიშვალდებულნი არიან რექტორის წინაშე, მათ შორის, მათ დაქვემდებარებაში 
გადაცემული უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, თანამდებობის პირებისა 
და ა(ა)იპ-ის მუშაობაზე. 

 

მუხლი 3. ეს დოკუმენტი ღიად განთავსდეს (გამოეკრას) უნივერსიტეტის შენობაში, 
საინფორმაციო დაფაზე. 

 

მუხლი  4.  ეს დოკუმენტი ძალაში შევიდეს მისი ხელმოწერის დღიდან. 

 


