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სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს

დადგენილება N 6

 2020 წლის 13 ოქტომბერი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ივლისის N05/91 
ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-15 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე,

წარმომადგენლობითმა საბჭომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს სასწავლო ტელევიზიის დებულება (დანართი #1) და ამავე 

ტელევიზიის დირექტორად დაინიშნოს ბატონი სანდრო ვახტანგოვი. მისი 

სახელფასო სარგო განისაზღვროს 1000 ლარით (ხელზე ასაღები) ხოლო 

უზრუნველყოფა მოხდეს საკუთარი შემოსავლების წყაროდან.   

2. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

სპიკერი                                                  დავით ჯანელიძე

საფუძველი: სსიპ - საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

გადაწყვეტილება

/ სხდომის ოქმი №8   13 ოქტომბერი 2020წ. /
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სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი    

 სასწავლო ტელევიზიის დებულება 
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მუხლი 1. რეგულირების სფერო და საქმიანობის საფუძველი

1.1. წინამდებარე დებულება არეგულირებს სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულის 

სასწავლო ტელევიზიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს;

1.2. წინამდებარე დებულება შემუშავებულია საქართველოს მოქმედი 

კანონდმდებლობის, უნივერსიტეტის წესდების, ელექტრონული კომუნიკაციების 

შესახებ საქართველოს კანონის  შესაბამისად;

1.3. სასწავლო ტელევიზია საქმიანობისას განხორციელების საფუძველია 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 30 ივლისის Noგ-20-

1/601 გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტის სასწავლო ტელევიზია 

გატარდა ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში;

1.4. წინამდებარე დებულებით განსაზღვრულია:

1.4.1. სასწავო ტელევიზიის მიზნები და ამოცანები;

1.4.2. სასწავლო ტელევიზიის სტრუქტურა;

1.4.3. სასწავლო ტელევიზიის თანამშრომელთა ძირითადი ფუნქციები, უფლებები და  

ვალდებულებები;

1.4.4. შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი;

1.4.5. წახალისებისა და პასუხისმგებლობის სახე და გამოყენების წესი;

მუხლი 2. სასწავლო  ტელევიზიის სტატუსი და სახელწოდება

უნივერსიტეტის სასწავლო ტელევიზია წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტურუქტურულ 

ერთეულს. ტელევიზიის სახელწოდებაა Tafu TV.

მუხლი 3. სასწავლო ტელევიზიის მიზნები და ამოცანები

3.1. სასწავლო ტელევიზიის მიზნები და ამოცანებია:

3.1.1. უმაღლესი განათლების ამჟამინდელი კონცეფციის/პრინციპების სასწავლო 

პროცესში სრულად დანერგვა, რაც გულისხმობს პრაქტიკული კომპონენტის 

გაზრდას. საუნივერსიტეტო ტელევიზია ეყრდნობა უნივერსიტეტის კინო-ტელე 

და სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის  ფაკულტეტების 

სტუდენტთა/ახალკურსდამთავრებულთა/პროფესორთა მიერ მომზადებულ 

მასალებს, პოპულარიზაციას გაუწიოს და ხელს შეუწყოს უმაღლესი განათლების 

საგანმანათლებლო პროცესში პრაქტიკული კომპონენტის მნიშვნელოვანწილად 

ზრდას, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით სტუდენტთა აქტივობას და 

ჩართულობას, რაც სტუდენტებს მისცემს იმგვარი პრაქტიკის გავლის 

შესაძლებლობას, რაც დაეხმარება პროფესიულ ცხოვრებასა და კარიერულ 

წინსვლაში;

3.1.2. უნივერსიტეტის პოპულარიზაცია;

3.1.3. ტელევიზიის საშუალებით საზოგადოებისთვის მიღწევების თაობაზე იმ 

ინფორმაციის მიწოდება, რომლებიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და 
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მიზნობრივ აუდიტორიას აღნიშნულ ინფორმაციაზე წვდომის ნაკლები საშუალება 

ჰქონდა;

3.1.4. გასაგებ ენაზე გააცნოსდაინტერესებულ პირებს სახელოვნებო დარგების 

ისტორია, სიახლეები, მსოფლიოში არსებულ გამოწვევები და მიღწევები 

აღნიშნული მიმართულებით;

3.1.5. უნივერსიტეტის პროფესორთა/ხელოვანთა ხედვის პოპულარიზაცია;

3.1.6. საზოგადოებას მიეცეს შესაძლებლობა, იხილოს საბაკალავრო, სამაგისტრო და 

სადოქტორო ნამუშევრები (კანონმდებლობით დადგენილი წესით და წინასწარ 

განსაზღვრული კრიტერიუმებიშ შერჩეული), მოუსმინოს უნივერსიტეტის 

პროფესორთა საჯარო ლექციებს, რაც ხელს შეუწყობს როგორც კონკრეტულად,  

სახელოვნებო მიმართულებით ცოდნის დონის, ასევე, ზოგადი განათლების 

დონის ამაღლებას;

3.1.7. საუნივერსიტეტო ტელევიზიის საშუალებით საზოგადოებამ მიიღოს ინფორმაცია 

თანამედროვე მიღწევებზე კულტურისა და ხელოვნების მიმართულებით; 

მუხლი 4. სასწავლო ტელევიზიის ფუნქციები

4.1. საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის განხორციელება;

4.2. უნივერსიტეტის კინო-ტელე ფაკულტეტის სპეციალობის სტუდენტების 

პროფესიული განათლების  ხელშეწყობა;

4.3. პედაგოგების და სტუდენტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

უზრუნველყოფა აუდიოვიზუალური პუბლიკაციების დასამზადებლად;

4.4. ვიდეოპროექტების დაგეგმა და წარმოების მართვა. სცენარის საფუძველზე 

ხარჯთაღრიცხვის მომზადება;

4.5. შესაბამის სამსახურებზე ფუნქციების გადანაწილება, პროცესის კონტროლი.

4.6. სასწავლო ტელევიზია უფლებამოსილია:

4.6.1. დაგეგმოს და განახორციელოს შემოქმედებითი ფესტივალები, 

მასტერკლასები, ვორქშოფები, სახელოვნებო სემინარები და კონფერენციები;

4.6.2. დეკანთან ერთად აწარმოოს საკადრო პოლიტიკა;

4.6.3. მოიზიდოს ფინანსური და მატერიალური რესურსები;

4.6.4. აწარმოოს (დეკანთან შეთანხმებით) მოლაპარაკებები და განახორციელოს 

სხვადასხვა სახის ორგანიზაციული თუ შემოქმედებითი აქტივობები, როგორც 

ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებთან;

4.6.5. ითანამშრომლოს საერთაშორისო კულტურულ ორგანიზაციებთან, 

ტელესტუდიებთან, საქართველოს კანონმდებლობისა და ფაკულტეტის 

დებულების შესაბამისად;

4.6.6. ადმინისტრაციასთან და დეკანთან ერთად განსაზღვროს ფინანსური 

პოლიტიკა, დააწესოს წარმოებისა და სხვა მომსახურების ღირებულება.

მუხლი 5. საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის ძირითადი მიმართულება, სპეციფიკა და 

თემატიკები

5.1. საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის ძირითადი მიმართულებაა კულტურა და 

ხელოვნება.

5.2. საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის ძირითადი სპეციფიკაა:
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5.2.1 საგანმანათლებლო;

5.2.2 შემეცნებითი;

5.2.3 სასწავლო;

5.2.4 ინფორმაციული;

5.3. საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის ძირითადი თემატიკებია:

5.3.1. ხელოვნება და კულტურა;

5.3.2. კინო;

5.3.3. თეატრი;

5.3.4. მუსიკა;

5.3.5. სახვითი ხელოვნება;

5.3.6. ხელოვნების სხვა მომიჯნავე დარგები;

მუხლი 6. სასწავლო ტელევიზიის სტრუქტურა და ფინანსები

6.1. სასწავლო ტლევიზიას ხელმძღვანელობს - სასწავლო ტელევიზიის დირექტორი;

6.2. ტექნიკური ინჟინერი, რომელიც უზრუნველყოფს ტექნიკურ 

ზედამხედველობას;

6.3. ტელეოპერატორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  გადაცემების წარმოებას;

6.4. არხის რედაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს  გადაცემების წარმოებას;

6.5. გრაფიკული დიზაინერი, რომელიც უზრუნველყოფს  გადაცემების წარმოებას;

6.6. ვიდეომემონტაჟე, რომელიც უზრუნველყოფს  გადაცემების წარმოებას;

6.7. აი თი მენეჯერი, რომელიც უზრუნველყოფს  აი ტი მხარდაჭერას;

6.8. ხმის რეჟისორი, რომელიც უზრუნველყოფს  გადაცემების წარმოებას;

6.9. გარდა 6.1.-6.9. მუხლებით გათვალისწინებული პირებისა, სასწავლო პროცესით 

გათვალისწინებული ან/და განსაზღვრული ფუნქციების შესასრულებლად 

მოწვეული სხვა სპეციალისტები, საჭიროებისამებრ. 

6.10. ტელევიზიის თანამშრომელთა საშტატო რიცხოვნობა და სახელფასო 

განაკვეთები მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომდგენლობითი საბჭოს მიერ. 

6.11. ტელევიზიის დირექტორს ნიშნავს წარმომდგენლობითი საბჭო, ღია 

კენჭისყრით, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის წარდგინებით.

6.12. ტელევიზიის დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში მის უფლებამოვალეობებს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე ახორციელებს აღმასრულებელი პროდიუსერი ან მთავარი 

პროდიუსერი.

6.13. სასწავლო ტელევიზია ფინანსდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან;

 მუხლი 7. სასწავლო ტელევიზიის დირექტორი

7.1. სასწავლო ტელევიზიის დირექტორს უფლება აქვს:

7.1.1. უზრუნველყოფილი იყოს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის 

უსაფრთხო გარემოთი;

7.1.2. სამუშაოს შესასრულებლად ისარგებლოს უნივერსიტეტის უძრავ-მოძრავი 

ქონებით;

7.1.3. მოითხოვოს დამსაქმებლისგან შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება;
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7.1.4. ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული.

7.2. სასწავლო ტელევიზიის დირექტორი ვალდებულია:

7.2.1. ზუსტად და დროულად შეასრულოს წინამდებარე დებულებით, შრომითი 

ხელშეკრულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

ვალდებულებები;

7.2.2. დროულად გამოცხადდეს სამუშაო ადგილზე, დაიცვას სამუშაო დრო, 

დადგენილი ხანგრძლივობა;

7.2.3. დროულად, კეთილსინდისიერად და ხარისხიანად შეასრულოს მასზე 

დაკისრებული მოვალეობები;

7.3.სასწავლო ტელევიზიის დირექტორის სამუშაო აღწერა:

7.3.1. დირექტორი ხელმძღვანელობს სასწავლო ტელევიზიას;

7.3.2. უზრუნველყოფს ტელევიზიის ფუნქციონირებისთვის საჭირო 

ღონისძიებების დაგეგმვასა განხორიცლების კონტროლს;

7.3.3. განსაზღვრავს სასწავლო ტელევიზიის საჭიროებებს და წარადგენს 

შესაბამის წინადადებებს უნივერსიტეტის მმართველ ორგანოებთან.

7.3.4. წარმოადგენს უნივერსიტეტს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ 

სააგენტოსთან და ზედამხედველბს კანონმდებლობით დაკისრებული 

ვალდებულებების შესრულებას. 

7.4.ტელევიზიის დირექტორს ნიშნავს წარმომდგენლობითი საბჭო, ღია კენჭისყრით, 

დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

წარდგინებით.

7.5.4. დამხმარე პერსონალის ძირითად მოვალეობათა სფერო განისაზღვრება ამ 

დებულებით და მათთან დადებული შრომითი ხელშეკრულებით.

მუხლი 8. ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა

8.1. წინამდებარე დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭო.

8.2. ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება წარმომადგენლობითი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით.


