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შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 

სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის   წარმართვის მიზნით 

გამოცემულ რექტორის 2020 წლის 07 სექტენბრის N01-01/57 ბრძანებაში ცვლილების 

განხორციელების  შესახებ 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 

წლის 15 ოქტომრის  N992045 ბრძანების „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს 

ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო 

პროცესის განხორციელების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 04 სექტემბრის  N778305 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე და შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის 

სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-10 მუხლის 10.6 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის 

საფუძველზე, 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის   

წარმართვის მიზნით გამოცემულ რექტორის 2020 წლის 07 სექტემბრის N01-01/57 

ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების მიზნით  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის   წარმართვის 

მიზნით გამოცემულ რექტორის 2020 წლის 07 სექტემბრის N01-01/57 ბრძანების 

პირველიპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„1.საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 

წლის 15 ოქტომრის  N992045 ბრძანების „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს 

ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო 

პროცესის განხორციელების შესახებ“  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 04 სექტემბრის  N778305 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე პრიმა პუნქტის შესაბამისად შპს გურამ 

თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში: 

ა. პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები წარიმართოს არადისტანციურ 

რეჟიმში, „სამუშაო  ადგილებზეახალიკორონავირუსის (COVID-19) 

გავრცელებისთავიდანაცილებისმიზნით  

რეკომენდაციებისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდან  

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმინისტრის ბრძანების 

შესაბამისად დამტკიცებული დანართი 38-ით „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) 

გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის“ განსაზღვრული  

რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 



ბ. 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესი წარიმართოს 

დისტანციურ რეჟიმში.საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 

დადგენილებით „იზოლაციისა და კარანტინის წესების შესახებ“ მე- 3 მუხლით 

შესაბამისად შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტში სასწავლოპროცესი  განხორციელდეს 

დისტანციურისწავლების/კომუნიკაციისსხვადასხვაფორმისგამოყენებით 2020 წლის 06 

აპრილს  რექტორის N01-01/23 ბრძანებით დამტკიცებული  „შპს გურამ თავართქილაძის 

სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლოპროგრამებზედისტანციურრეჟიმშიელექტრონულიფორმითსწავლების

განხორციელებისა და ადმინისტრირების წესი“-ს შესაბამისად.“ 

 

2. 2020-2021 საწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში უნივერსიტეტის და 

ფაკულტეტების ადმინისტრაცია სამუშაო ადგილზე გამოცხადდებიან წინასწრ 

შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად. უნივერსიტეტის საქმიანობის შეუფერხებელი 

განხორციელების მიზნით, აუცილებლობის შემთხვევაში, კონკრეტული სამუშაოს 

შესასრულებლად, უნივერსიტეტის ნებისმიერი თანამშრომელი სამუშაო ადგილზე 

გამოცხადდება კვირის ნებისმიერ დღეს. 

3. კანცელარიამ უზრუნველყოს ამ ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისა და 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის. 

4. ფაკულტეტებმა უზრუნველყონ წინამდებარე ბრძანების შესახებ სტუდენტებისა და 

პერსონალის ინფორმირება. 

5. უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ბრძანების განთავსება დაევალოს ვებ-

გვერდის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელ პირს. 

6. ბრძანება ძალაშიშევიდესხელმოწერისთანავე. 

 

  

 

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის  

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის  

რექტორი, პროფესორი                                                                                   

 

გიორგიმათიაშვილი 

 


