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სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის

დებულება

მუხლი1.
ზოგადი დებულებები

1. სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის (შემდგომში - ,,უნივერსიტეტი“) საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სამსახური (შემდგომში - ,,სამსახური“) წარმოადგენს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
სტრუქტურულ ერთეულს.

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით,
უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და წინამდებარე დებულებით.

3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს უნივერსიტეტის რექტორისა
და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანონმდებლობის საფუძველზე დაკისრებულ
მოვალეობებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და
ფუნქციები

1. უნივერსიტეტის საქმიანობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და გამართული
ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

2. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების წესებისა და ნორმების
შემუშავება, აგრეთვე სისტემის ელექტრონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

3. უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სტრატეგიის განსაზღვრა და მის
საფუძველზე ერთიანი პოლიტიკის გატარება.

4. სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
მხარდაჭერა.

5. უნივერსიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
მიმართულებების პროექტებისა და გეგმების შემუშავება.

6. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კომპიუტერებით, პროგრამული უზრუნველყოფით,
პერიფერიული და სხვა ტექნიკით აღჭურვა.

7. დისტანციური სწავლების დანერგვა/განვითარების ხელშეწყობა. აკადემიური
პერსონალის მიერ ელექტრონული კურსების დაგეგმვისა და შექმნის მიზნით შესაბამისი
ტრენინგების ჩატარება. სტუდენტთა დახმარება დისტანციურ სწავლებაში ჩართვასთან
დაკავშირებით.



8. უნივერსიტეტის განკარგულებაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის და
ტექნოლოგიების რეგისტრაცია/აღრიცხვა, ოპტიმალური განაწილება, მონიტორინგი და
სტაბილური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

9. თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების ათვისებაში უნივერსიტეტის
პერსონალის ხელშეწყობა შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებისა და სახელმძღვანელო-
საცნობარო მასალების მოპოვება-მომზადების გზით.

10. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბიუჯეტის ფორმირებაში მონაწილეობა,
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული შესყიდვების პროცესის მხარდაჭერა,
რაც გულისხმობს მოთხოვნების და სპეციფიკაციების ჩამოყალიბებას, შეძენის ვადების
განსაზღვრას და შეძენილი აპარატურის ექსპერტიზას.

11. საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკისა და განვითარების სტრატეგიის
ფორმირება საუნივერსიტეტო მასშტაბით, რაც გულისხმობს საინფორმაციო
ტექნოლოგიების როლის განსაზღვრას უნივერსიტეტის საქმიანობის ერთიან ჩარჩოში და
მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფას ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის
მუდმივ ცვილებებთან.

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და
ხელმძღვანელობა

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი.
2. სამსახურის უფროსს უნივერსიტეტის რექტორთან შეთანხმებით თანამდებობაზე
ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.

3. სამსახურის თანამშრომლებს თანამდებობებზე ნიშნავს და ათავისუფლებს
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, სამსახურის უფროსის წარდგინებით.

4.სამსახური შედგება შემდეგი სტრუქტურული ერთეულებისგან:
5. უნივერსიტეტის საშტატო განრიგით სამსახურისათვის განსაზღვრული
თანამდებობებია: სამსახურის უფროსი, ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი, ქსელის
ადმინისტრატორი, სისტემური ადმინისტრატორი, მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი,
ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი.

6. სამსახურის უფროსი:
6.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;
6.2. ანაწილებს მოვალეობებს განყოფილებებსა და თანამშრომლებს შორის,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი
ინსტრუქციის შესაბამისად, აძლევს მათ მითითებებსა და დავალებებს;

6.3. წარმოადგენს სამსახურს, დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას
და პასუხისმგებელია სამსახურზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების
შესრულებაზე;

6.4. ზედამხედველობს სამსახურის თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურეობრივი
მოვალეობების ჯეროვან შესრულებას, ახორციელებს მათ მიერ უნივერსიტეტის
შინაგანაწესის შესრულების კონტროლს;

6.5. ხელს აწერს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს და თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში ახდენს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ
შემუშავებული დოკუმენტების პროექტების ვიზირებას;

6.6. შუამდგომლობს რექტორთან და ადმინისტრაციის უფროსთან სახსრების გამოყოფის
თაობაზე, რომელიც საჭიროა სამსახურის ამოცანების შესასრულებლად;



6.7. წარადგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული ყოველწლიური საქმიანობის შესახებ,
აგრეთვე ნებისმიერ დროს უნივერსიტეტის რექტორის ან/და ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის დავალებით;

6.8. ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით სამსახურისათვის დაკისრებული ფუნქციების
შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს უნივერსიტეტის რექტორს და ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელს წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და
გადაწყვეტის თვალსაზრისით;

6.9. წარუდგენს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წინადადებებს
სამსახურის შიდა სტრუქტურის, შტატების, მუშაობის ორგანიზაციის, სამსახურის
თანამშრომლების წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
შესახებ;

6.10. შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფაზე,
რაც აუცილებელია სამსახურის წინაშე არსებული ფუნქციებისა და ამოცანების
შესასრულებლად;

6.11. პერიოდულად იბარებს სამსახურის განყოფილებების და თანამშრომლების
ანგარიშს მათ მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

6.12. შუამდგომლობს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან სამსახურის
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების თაობაზე;

6.13. ახორციელებს ამ დებულებით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

6.14. უნივერსიტეტის სივრცეში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის გამართულად
მუშაობის მიზნით შესაბამისი მაკომპლექტებელი მარაგების შექმნის უზრუნველყოფა;

6.15. უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაცნობის საფუძველზე
უნივერსიტეტსა და მის აპარატში ახალი პროგრამების შესაძლო დანერგვის
საკითხების შემუშავება და რეალიზება;

7. ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი
7.1. უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების აპარატურული და პროგრამული
უზრუნველყოფის მონიტორინგი და გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა;

7.2. თანამშრომლებზე გაცემული ტექნიკის (პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპი,
ნეთბუქი და პლანშეტი), საოპერაციო სისტემისა და სტანდარტული პროგრამული
უზრუნველყოფის მხარდაჭერა;

7.3. უნივერსიტეტის საბეჭდი, ასლგადამღები და სკანირების მოწყობილობების
მხარდაჭერა და მათი სახარჯი მასალების ინსტალაციის უზრუნველყოფა.

7.4. უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის ტექნიკური
კონსულტაციის გაწევა ტელეფონით ან/და სხვა დისტანციური ფორმით.

7.5. უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე, სასწავლო კორპუსებში, საგამოცდო ცენტრში და
დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებში კომპიუტერული ტექნიკის
მხარდაჭერა.

7.6. კომპიუტერული ქსელის, უსაფრთხოების კამერების, IP ტელეფონებისა და სხვა
ქსელური მოწყობილობების მონტაჟი და კონფიგურაცია.

7.7. კომპიუტერული ტექნიკისა და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობების აღრიცხვა
და მონიტორინგი;

7.8. სამუშაო პროცესის უწყვეტობისთვის საჭირო შესაძენი ტექნიკის ან/და სახარჯი
მასალების დროულად მოთხოვნა;

7.9. შესაძენი აპარატურის ტექნიკური მოთხოვნებისა და სატენდერო მასალების
მომზადება;

7.10. შესყიდული აპარატურის ექსპერტიზა და მოთხოვნილთან შესაბამისობის
დადგენა;



8. ქსელის ადმინისტრატორი
8.1. პროვაიდერებისაგან მოწოდებული ინტერნეტ სერვისების გადანაწილება, მიწოდება
და მონიტორინგი უნივერსიტეტის კორპუსებისათვის;

8.2. ქსელის მართვის მოწყობილობების (მარშრუტიზატორები, კომუტატორები,
ფაირვოლები, უსადენო წვდომის წერტილები) გამართული ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა

8.3. კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა როგორც გარე, ასევე შიდა
საფრთხეებისგან.

8.4. უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქსელის განვითარებისათვის საჭირო კვლევისა და
ანალიზის წარმოება და რეალიზაცია;

8.5. შესაძენი აპარატურის ტექნიკური მოთხოვნებისა და სატენდერო მასალების
მომზადება;

8.6. შესყიდული აპარატურის ექსპერტიზა და მოთხოვნილთან შესაბამისობის დადგენა;

9. სისტემური ადმინისტრატორი
9.1. უნივერსიტეტის სერვერული აპარატურის გამართული ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა. მათი კონფიგურირება და ადმინისტრირება;

9.2. უნივერსიტეტის სისტემაში ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება,
განხორციელება და კონტროლი;

9.3. მნიშვნელოვანი მონაცემების პერიოდული დაარქივება და შენახვა;
9.4. სერვერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა როგორც გარე, ასევე შიდა
საფრთხეებისგან.

9.5. კომპიუტერულ ქსელში დაშვების დონეების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და მისი
რეალიზაცია;

9.6. შესაძენი აპარატურის ტექნიკური მოთხოვნებისა და სატენდერო მასალების
მომზადება;

9.7. შესყიდული აპარატურის ექსპერტიზა და მოთხოვნილთან შესაბამისობის დადგენა;
9.8. ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილებასთან შეთანხმებით უნივერსიტეტის
ფაკულტეტებზე, სასწავლო კორპუსებსა და დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ერთეულებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება,
აღრიცხვა და მონიტორინგი;

9.9. მონაცემთა ბაზების (საფინანსო, ტექნიკური და სხვა), თანამედროვე სერვისებისა და
სერვერების დანერგვა/ადმინისტრირება.

10. ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი
10.1. ვებ-გვერდის ადმინისტრირება (ინფორმაციის მართვა, არსებობის შემთხვევაში
პრობლემების აღმოფხვრა, ვებ-გვერდის მონაცემთა ბაზის ოპტიმიზაცია და
დარეზერვება);

10.2. უნივერსიტეტის საჭიროებებიდან გამომდინარე დამატებითი ვებ სერვისების
ან/და არსებული საიტისთვის სხვადასხვა სახის მოდულების შექმნა;

11. მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი
11.1. სასწავლო პროგრამის მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირება (სტუდენტები,
ლექტორების, ცხრილებისა და ზოგადად სასწავლო პროცესის პროგრამულად
მართვა);

მუხლი 4. სამსახურის რეორგანიზაცია და დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების
შეტანა
1. სამსახურის რეორგანიზაცია, სტრუქტურული და სხვა სახის ცვლილებები
ხორციელდება უფლებამოსილი პირის/პირების მიერ საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;



2. წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა მტკიცდება
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის წესდებით
განსაზღვრული წესით.


