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საქართველოს შოთარუსთაველისთეატრისადაკინოს
სახელმწიფოუნივერსიტეტი

სასწავლოპროცესისმართვისინსტრუქცია

განხილული და დამტკიცებულია
აკადემიური საბჭოს მიერ

ოქმი #10, 16. 02. 2017

მუხლი 1. ზოგადიდებულებები

1.1. საქართველოსშოთარუსთაველისთეატრისადა კინოსსახელმწიფოუნივერსიტეტი
ახორციელებსსამიტიპისაკადემიურსაგანმანადამათლებლო პროგრამას:
 ბაკალავრიატი
 მაგისტრატურა
 დოქტორანტურა
1. 2. აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა დამთავრებულად ანუ სტუდენტის

მიერათვისებულად(მიღწეულად)ითვლება,თუსტუდენტიდააგროვებს:
 საბაკალავროპროგრამაზე-240კრედიტს;
 სამაგისტროპროგრამაზე-120კრედიტს;
 სადოქტოროპროგრამაზე-180კრედიტს.

1.3. პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა დამთავრებულადანუ სტუდენტისმიერ
ათვისებულად (მიღწეულად)
ითვლება,თუსტუდენტიდააგროვებსშესაბამისიპროგრამით გათვალისწინებული
კრედიტებისსრულრაოდენობას.

1.4. აკადემიურისაგანმანათლებლოპროგრამისდამთავრებისშემდეგ გაიცემაშესაბამისი
დიპლომიდანართითდასტუდენტსენიჭებაშემდეგიკვალიფიკაციები:
 ბაკალავრიატისშემდეგ-„ბაკალავრი”;
 მაგისტრატურისშემდეგ-„მაგისტრი”;
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 დოქტორანტურის შემდეგ-„დოქტორი”.
1.6. სწავლებაარისსემესტრული(ორისემესტრი).ერთისემესტრისხანგრძლივობა შეადგენს19

(15 სასწავლო და 4 სასესიო - კვირას). სრული აკადემიური წელი მოიცავს 40კვირას
(ყოველსემესტრულ 19-19კვირასემატება2კვირადამატებითისასესიოპერიოდისსახით).
სასწავლო კვირები (15 კვირა) ეთმობა მეცადინეობებისა და შუასემესტრული
გამოკითხვების ჩატარებას, ხოლოსასესიოკვირები-საბოლოო გამოცდების ჩატარებასა
და აკადემიურიდავალიანებებისაღმოფხვრას.

1.7. სწავლება წარიმართებამეცადინეობისსხვადასხვაფორმებისა და
მეთოდებისსაშუალებით,როგორიცაა ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა, სემინარი,
სტუდიური (შემოქმედებითი) მუშაობა,
პრაქტიკა,საკურსოსამუშაოდასხვა.თითოეული სასწავლო
კურსი,მისითავისებურებებიდან გამომდინარე, ითვალისწინებს
სწავლებისზემოთჩამოთვლილ ერთ,ანრამდენიმეფორმას.

მუზლი 2. სასწავლოპროცესისორგანიზება

2.1. სასწავლოპროცესის ორგანიზებასახორციელებსფაკულტეტების დეკანატები,ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური,სპეციალისტები,მაგისტრატურისა და
დოქტორანტურის დეპარტამენტის შესაბამისი პერსონალი.

2.2. პროფესურა ვალდებულია სწავლება და სტუდენტთა მიღწევების შეფასება
განახორციელოს სასწავლო კურსის შესაბამისი, ფაკულტეტის საბჭოსა
დაუნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
დამტკიცებული სილაბუსების მკაცრი დაცვით.

2.3. ხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურიდეკანატთანერთად ვალდებულიააწარმოოს
სწავლებისადასტუდენტთამიღწევისშეფასებისპროცესისმუდმივიმონიტორინგი.

მუზლი 3. სტუდენტთამიღწევისშეფასება

3.1. საქართველოსშოთარუსთაველისთეატრისადა კინოსსახელმწიფოუნივერსიტეტის
სტუდენტის მიერ კრედიტების მიღება/დაგროვება/ შესაძლებელია მხოლოდ
შესასრულებელისამუშაოსწარმატებითდასრულებისშემდეგ.

3.2. თითოეული სასწავლო კურსის საკრედიტო სისტემის მაქსიმალური შეფასება
განისაზღვრება100ქულით.

3.3. სტუდენტთა რანჟირება (შეფასება) მათიმიღწევების მიხედვით განისაზღვრება
შემდეგი სქემით:
ა) დადებითიშეფასებები:
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1. (A)ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;

2. (B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90 ქულა;

3. (C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80 ქულა;

4. (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70 ქულა;

5. (E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51-60 ქულა.

ბ) უარყოფითიშეფასებები:

1. (FX) ვერჩააბარა – მაქსიმალურიშეფასების 41-50 ქულა, რაცნიშნავს,

რომსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშ
აობითდამატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება;

2. (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალურიშეფასების 40 ქულადანაკლები, რაცნიშნავს,

რომსტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვ
სშესასწავლი

3.4. (FX)- უარყოფითიშეფასებისმქონესტუდენტებსაქვთუფლებადამატებით,
დამოუკიდებელიმუშაობისშემდეგ,ხელახლაგავიდნენსაბოლოოგამოცდაზე.

(F)-უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტები ვალდებულნი არიან სასწავლო
კურსიხელახლაგაიარონ.

3.5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ყველა ფაკულტეტისთავის თეორიულ კურსებშისაბოლოო გამოცდის შესაბამისი
ქულათა მაქსიმალურირაოდენობაარის40.დანარჩენი60ქულაუნდაგანაწილდეს
შუასემესტრულ შეფასებაზე (მაგ.,დასწრება-ჩართულობა -
მაქსიმუმ15ქულა,აქტივობა-მაქსიმუმ25ქულა(კრეატიული აქტივობაან
საშინაოდავალებისშესრულება),შუალედურიგამოკითხვა/შუასემესტრული
შემოწმება/ -მაქსიმუმ20ქულადასხვა).

3.6. სემესტრული შეფასებაპროცენტულ გადანაწილებაში (60%-ისანუ60ქულისფარგლებში)
ცვლილებების შეტანის უფლება აქვს პედაგოგს - საგნის სპეციფიკის
გათვალისწინებით, თუმცა ეს გადანაწილება მას
წარმოდგენილიუნდაჰქონდესშესაბამისსილაბუსში.

3.7. სტუდენტთამიღწევებისშეფასებაწარმოებსმთელი
სასწავლოწლის/სემესტრიგანმავლობაში.შესაბამისად,სტუდენტისსაბოლოოშეფასება
უნდა წარმოადგენდეს
შუალედურიშეფასებისდადასკვნითიგამოცდისშედეგებისჯამს.

3.8. შუასემესტრული გამოკითხვებიჩატარდეს სემესტრის შუა(ნებისმიერ)
კვირასსწავლების პროცესისშეწყვეტისგარეშე.
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შუასემესტრული შემოწმებატარდებასასწავლოკურსისსპეციფიკიდან გამომდინარე და
შეიძლებაშეიცავდესგამოკითხვისერთ,ანრამდენიმეფორმას,როგორიცაა:
ტესტი
საკონტროლოწერა-კოლოქვიუმი
პრაქტიკულინამუშევრისჩვენება/პრეზენტაცია დასხვა

3.9. შუალედურიშეფასებების შედეგებისმიხედვითდასკვნით(ფინალურ)გამოცდაზე
დაშვებისათვის თეორიულ კურსებშიაუცილებელია სტუდენტმა მოაგროვოს
შუალედური შეფასების მაქსიმალური ქულობრივი რაოდენობის მინიმუმ 35%. ანუ
მისი შუასემესრტული შეფასებების ჯამი თეორიულ კურსებში არ უნდა იყოს 21
ქულაზე ნაკლები.საშემსრულებლო მიმართულების კურსებში აუცილებელია
სტუდენტმა მოაგროვოს შუალედური შეფასების მაქსიმალური ქულობრივი
რაოდენობის მინიმუმ 40%. ანუ მისი შუასემესრტული შეფასებების ჯამი
პრაქტიკულ კურსებში არ უნდა იყოს 24 ქულაზე ნაკლები.

3.10. თითოეულდისციპლინაშიშუასემესტრულიშეფასებისადა დასკვნითგამოცდის
შეფასების სისტემა შედგენილი დასაგნისსილაბუსში დეტალურად გაწერილი
უნდაიქნეს საგნისწამყვანიპროფესორისმიერ.

3.11. 3.6. და 3.5. პუნქტებშიმოცემული შუასემესტრულ შეფასებათა რაოდენობა და
ქულათათანაფარდობაშეიძლებაშეიცვალოსსაგანმანათლებლოპროგრამისდა
სასწავლოკურსის მიხედვით.კერძოდ:
დადგინდესშუასემესტრულიშეფასება/გამოცდისფორმები;
თითოეული შუასემესტრული შეფასება/გამოცდისფორმისთვის დადგინდეს

მაქსიმალური დაგამსვლელიქულების(დადგენილიმინიმუმი)რაოდენობა.
3.12. შუასემესტრულიგამოცდის/გამოკითხვისრაოდენობა ერთ

სასწავლოკურსშისემესტრისგანმავლობაშიუნდაიყოს ერთი,არაუმეტეს2-სა. მაგრამ
შუასემესტრული გამოცდისშეფასებამთლიანობაში არ უნდა
აღემატებოდეს20ქულასდამასშიარუნდაიყოსგანსაზღვრულიგამსვლელიქულა.

3.13. საშემსრულებლო/პრაქტიკული მიმართულების კურსებშითითოეული
შუასემესტრული გამოკითხვის შედეგი ჩაითვალოს დადებითად, თუმასში
მიღებულიაგამსვლელიანმეტიქულა.საშემსრულებლო/პრაქტიკული მიმართულების
კურსებში შუასემესტრული გამოცდის დადებით შედეგად ჩაითვლება მინიმუმ 9
ქულა, ხოლოდასკვნითი გამოცდისდადებით შედეგად ჩაითვლება სტუდენტის
მიერ მიღებულ ქულათა რაოდენობა,რომელიც შეადგენს მინიმუმ 17 ქულას.

3.14. თეორიულ კურსებში დასკვნითი გამოცდის დადებით შედეგად ჩაითვლება
სტუდენტის მიერ მიღებულ ქულათა რაოდენობა, რომელიც შეადგენს
შეფასებისთვის განსაზღვრულ ქულათა მაქსიმალური რაოდენობის მინიმუმ 50%-ს
(მინიმუმ 20 ქულა).
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3.15. დასკვნით(ფინალურ) გამოცდაზე არ დაიშვებაის სტუდენტი, რომელსაც
შუალედურიაქტივობის მიხედვით,
მთლიანობაშიარაქვსდადებითიშეფასება(გამსვლელი -
თეორიულკურსებშიმინიმუმ21- ქულა, საშემსრულებლო მიმართულების კურსებში
- 24 ქულა შუალედურ შეფასებაში და მინიმუმ 9 ქულა შუასემესტრულ გამოცდაში).

3.16. მასწავლებლისბონუსი(მისი არსებობისშემთხვევაში)შუალედურ,საერთოშეფასებას
ემატებასასწავლოკვირებისდასასრულს (არაუმეტეს 3 ქულისა).

3.17. სტუდენტსუფლებააქვსთითოეულსასწავლოკურსშიერთისემესტრისგანმავლობაში
სასწავლო კვირების განმავლობაში თითოეულ

შუასემესტრულშეფასება/გამოცდაზეგავიდესერთხელდა შუასემესტრული
შეფასება/გამოცდისაღდგენაზე ერთხელ.

სასესიოკვირებისგანმავლობაში საბოლოოგამოცდაზეგავიდესმხოლოდორჯერ

3.18. ყოველისასწავლოკურსის წამყვანიპროფესორივალდებულიაშუასემესტრული
გამოკითხვისშედეგები შეიტანოს ჟურნალში და წარუდგინოს დეკანატს გამოკითხვის
ჩატარებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

3.19. სტუდენტს გამოკითხვის/გამოცდის (შუალედური, დასკვნითი) შედეგი უნდა
ეცნობოს გამოცდის ჩაბარებიდან/გამოკითხვის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 3დღისა.
დამატებითი გამოცდა საჭიროების შემთხვევაში ინიშნება შედეგების გამოცხადებიდან
არაუადრეს 5დღისა.

3.20. სამაგისტროპროექტის/ნაშრომის,

შემოქმედებითი/საშემსრულებლონამუშევრისანსხვასამეცნიეროპროექტის/ნაშრომისშეფასე
ბაშეიძლებაამმუხლისმე-3ანსადისერტაციო საბჭოს დებულებით
განსაზღვრულისისტემით.

3.21. მაგისტრატურისსაგანმანათლებლოპროგრამისსამეცნიერო-

კვლევითიკომპონენტისათვისამმუხლისმე-3პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „1“
ქვეპუნქტითგათვალისწინებულიშეფასებისმიღებისშემთხვევაშიმაგისტრანტსუფლებაეძლ
ევაგადამუშავებულისამეცნიერო-

კვლევითიკომპონენტიწარადგინოსმომდევნოსემესტრისგანმავლობაში,

ხოლოამმუხლისმე-3პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის „2“
ქვეპუნქტითგათვალისწინებულიშეფასებისმიღებისშემთხვევაშიმაგისტრანტიკარგავსიგივ
ესამეცნიერო- კვლევითიკომპონენტისწარდგენისუფლებას.

მუხლი 4. სტუდენტისსასწავლოხელშეკრულება
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4.1. სტუდენტივალდებულიადეკანატშიგააფორმოსსასწავლოხელშეკრულებასწავლების
პირველი სასწავლო წლის პირველი კვირის ბოლოს.

4.2. სასწავლო ხელშეკრულება შევსებული დახელმოწერილი უნდაიყოსუშუალოდ
სტუდენტისმიერ;

4.3. სასწავლო ხელშეკრულება ფორმდება ორ ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი
რჩებაშემდგენელთან,ხოლომეორე-
ბარდებადეკანატშიდაინახებასტუდენტისპირადსაქმეში;

4.4. აკადემიური დავალიანების აღმოფხვრისმიზნით სტუდენტს უფლება აქვს
დამატებით შეისწავლოს წელიწადში5კრედიტამდე ოდენობის
სასწავლოკურსი/კურსები;

4.5. სტუდენტისსასწავლოკურსებისშესაბამისიკრედიტებისჯამი ერთი აკადემიური
წლისგანმავლობაში უნდაიყოს არანაკლებ60-ისტოლი.თუმცა,სტუდენტსუფლებააქვს
წელიწადში 15 კრედიტამდე ოდენობის სასწავლო კურსის/კურსების აკადემიური
დავალიანებისშემთხვევაშიგადავიდესმომდევნოდონეზე,თუკიეს კურსი/კურსებიარ
წარმოადგენსს ა შ ე მ ს რ უ ლ ე ბ ლ ო მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ი ს
ძირითადისპეციალობისმოდულს;

4.6. სასწავლოხელშეკრულებაში სტუდენტმაუნდამიუთითოს:
სტუდენტისპირადინომერი;
გვარი,სახელი,მამისსახელი;
აკადემიურიწელი;
სწავლებისწელი;
საგანმანათლებლო პროგრამისდასახელება(არმიეთითებასწავლებისპირველწელს);
სასწავლოკურისისკოდი;
სასწავლოკურსისდასახელებადაკრედიტებისრაოდენობა.

4.7. სტუდენტი სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ვალდებულია
გაიაროს ყველაარჩეულისასწავლოკურსი;

მუხლი 5. სტუდენტისმიერკრედიტებისდაგროვება

5.1. სტუდენტის მიერ კრედიტების მიღება/დაგროვება შესაძლებელია მხოლოდ
შესასრულებელისამუშაოსწარმატებითდასრულებისშემდეგ. სტუდენტის
დატვირთვა ერთ წლის განმავლობაში მოიცავს 60-75 კრედიტს.

5.2. კრედიტებისმიღება/დაგროვების მიზნითსტუდენტივალდებულიაჩააბაროს:
სასწავლო კურსების შესაბამისი შუასემესტრულიშემოწმება/

გამოკითხვა(სემესტრისგანმავლობაში);
საბოლოოგამოცდა(სემესტრისბოლოს).
5.3. სტუდენტთარანჟირება(შეფასება)განისაზღვრება3.3პუნქტისმიხედვით.



7

5.4. (FX)- უარყოფითიშეფასებისმიღებისშემთხვევაშისტუდენტს უფლებააქვს,
დამოუკიდებელიმუშაობისშემდეგ,ხელახლაგავიდესსაბოლოოგამოცდაზე.

(F)-უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია სასწავლო
კურსი ხელახლაგაიაროს.გამონაკლისს წარმოადგენს საშემსრულებლო
ფაკულტეტებზე ძირითადი მოდულის (მაგალითად,”მსახიობისოსტატობა”)
საგნები,რომელთააღდგენისადახელახლაგავლისშესაძლებლობა სტუდენტს აღარ
ექნება. შესაბამისად, ამ მოდულის აუთვისებლობის შემთხვევაში
სტუდენტივერ გადადის მომდევნო სემესტრზე.

5.5. სასწავლოკურსის ხელახლაგავლისათვისსტუდენტმაშესაბამისიგანცხადებითუნდა
მიმართოსდეკანსდაგადაიხადოსსასწავლოკურსისშესაბამისიღირებულება.

სასწავლოკურსისღირებულებაშეადგენს ერთი კრედიტის ღირებულება გამრავლებული
კურსის კრედიტების რაოდენობაზე (ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში 1
კრედიტი = 37,5 ლარი)

5.6. სტუდენტს უფლება აქვს ერთი დაიგივე სასწავლო კურსი დამატებითგაიაროს ორჯერ
5.5პუნქტისპირობებისშესრულებისშემთხვევაში. დამატებით მეორედ კურსის
კრედიტის აუთვისებლობის შემთხვევაში სტუდენტს უჩერდება სტატუსი.

5.7. სტუდენტს უფლება აქვს სწავლა გააგრძელოს დამატებით სემესტრებში, თუ მას
არექნებამიღებულიდადებითიშეფასებაერთანრამდენიმესასწავლოკურსში,5.5პუნქტის
პირობებისშესრულებისშემთხვევაში.

5.8. სტუდენტსუფლებააქვსსწავლაგააგრძელოს საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის
ამოწურვის შემდეგ დამატებითი სემესტრის გამნავლობაში, მაგრამ არა უმეტესოთხი
სემესტრისა.აკადემიური დავალებიანების აღმოფხვრა ხდება სტუდენტის
თვითდაფინანსებით დავალიანებაში არსებული კრედიტების რაოდენობის მიხედვით.
(პუნქტი 5.5.)

5.9. სტუდენტს, რომელიც ვერ დააგროვებს საგანმანათლებლო პროგრამით
გათვალისწინებულიკრედიტებისრაოდენობასდამატებითი სემესტრების
განმავლობაში პუნქტი 5.8-ს მიხედვით, შეუჩერდება სტატუსი და
შეეძლება ისარგებლოს მობილობით ერთი წლის ვადაში.

5.10. სტუდენტის მიერ თითოეულ სემესტრში დაგროვილი კრედიტების
რაოდენობა
აღიწერებასტუდენტისსასწავლობარათში,რომელიცინახებამისპირადსაქმეში.

5.11. სტუდენტის ”სასწავლო ბარათში” თითოეულ სასწავლო კურსში
დაგროვილიკრედიტებისადა
მიღებულიქულისშესახებინფორმაციაჩაიწერებასაბოლოოგამოცდის ჩატარების
შემდეგ სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ წარმოდგენილი
მონაცემების(აკადემიურიჟურნალის)შესაბამისად.
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5.12. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და სტუდენტის
ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით,
დასაშვებია სტუდენტის წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 60კრედიტს
ანიყოს60კრედიტზე ნაკლები.
დაუშვებელიასტუდენტისწლიურიდატვირთვააღემატებოდეს7 5კრედიტს.

მუხლი 6. აკადემიურიჟურნალი

6.1. აკადემიურიჟურნალიარისთითოეულსასწავლოკურსშისტუდენტისმიერ დაგროვილი
მიღწევებისთემატურინაკრები (სტუდენტისდასწრება,შუალედური
გამოკითხვები/შუასემესტრული შემოწმებები,მისიაქტიურობა,საშინაოდავალების
შესრულება, საბოლოო გამოცდადასხვა),რომელიცასახავსმისპროფესიულ
განვითარებას დროისგარკვეულმონაკვეთში.

6.2. ჟურნალი სისტემატურადშევსებულ უნდა იქნას სასწავლო კურსის წამყვანი
პროფესორისა თუ მასწავლებლის მიერ.

6.3. აკადემიურ ჟურნალში მოყვანილინფორმაციაზე სრულპასუხისმგებლობას იღებს
სასწავლოკურსისწამყვანიპროფესორი/მასწავლებელი.

6.4. ჟურნალი ყოველისემესტრისბოლოსბარდება დეკანატს.
6.5. საბოლოოგამოცდისშედეგებიასევე მიეწოდებადეკანატსგამოცდების

ჩატარებიდან3დღისვადაში.
6.7. ჟურნალში ინფორმაციის შეტანა უნდა წარმოებდეს მთელი სემესტრის

განმავლობაში.დაუშვებელიამისიშევსებაერთჯერადად.
6.8. ჟურნალშიუნდააისახოს:

სტუდენტისმონაცემები( გვარი,სახელი);
სწავლებისწელიდასემესტრი;
სწავლებისსაფეხური;
სასწავლოკურსისდასახელება;
სასწავლოკურსისშესაბამისიECTS-ისკრედიტებისრაოდენობა;
საკონტაქტოსაათებისრაოდენობაკვირაში;
სტუდენტისდასწრება(ლექციასა თუპრაქტიკულ,

სემინარულ,სტუდიურმეცადინეობაზედა ა.შ.).ლექციებზედასწრებისაღრიცხვა
სავალდებულოა.ნებისმიერიმიზეზით(საპატიო- არასაპატიო)აკადემიურისაგნის
საათობრივი მოცულობის 2/3-ისგაცდენისშემთხვევაში სტუდენტიარ დაიშვება
საბოლოო გამცდაზედა 5.5პუნქტის დაცვის შემდგომ ხელახლა გაივლის კურსს.
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შუასემესტრული გამოკითხვისას სტუდენტის მიერ მიღწეული შედეგი,
გამოკითხვისთარიღ(ებ)ი;

დასკვნითგამოცდაშიმიღწეულიშეფასება;საბოლოო (ფინალურ) გამოცდაზე
სტუდენტის საპატიო მიზეზით არგამოცხადების შემთხვევაში,ინიშნება
დამატებითი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლა ყველა სტუდენტისთვის
სავალდებულოა (გარდა პუნქტი 3.15 პუნქტში გაწერილი შემთხვევისა).

საბოლოოჯამურიშეფასება.

მუხლი 7.უნივერსიტეტისთავისუფალი მსმენელი

7.1. თავისუფალი მსმენელის სტატუსისმოპოვებისუფლებააქვთსაქართველოსა და
უცხოეთის სხვაუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტებულ
სტუდენტებს;

7.2. თავისუფალიმსმენელის უფლებები განისაზღვრებაუნივერსიტეტისრექტორის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტითდამსმენელთან
დადებულიხელშეკრულებით;

7.3. ბაკალავრიატში თავისუფალი მსმენელის სტატუსის მინიჭება ხდება არაუმეტეს ორი
სემესტრისვადითუნივერსიტეტისრექტორისინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით;

7.4. თავისუფალმსმენელსუფლებააქვს საგანმანათლებლოპროგრამისფარგლებში
მოისმინოსმისთვის სასურველისასწავლოკურსებისემესტრშიარაუმეტეს30
კრედიტისმოცულობით. მათიმოსმენისადაგამოცდების წარმატებით ჩაბარების
შემდეგკიმიიღოსდამადასტურებელი სერტიფიკატი;

7.5.მაგისტრატურაში თავისუფალ მსმენელად შეიძლება ჩაირიცხოს
დაინტერესებული პირი მაგისტრატურის მისაღები გამოცდების ჩაბარების
გარეშე;

7.6.თავისუფალმსმენელადდარეგისტრირებისვადებს, მისაღებ კონტინგენტსდა
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხას ადგენს შესაბამისი სამაგისტრო
პროგრამისხელმძღვანელი.ინფორმაციისხელმისაწვდომობადა საჯაროობა
აუცილებელიმოთხოვნაა;

7.7. თავისუფალი მსმენელის სტატუსის მაძიებელი განცხადებით მიმართავს
უნივერსიტეტისშესაბამისფაკულტეტსდა თანხმობისშემთხვევაშიგადის
ადმინისტრაციულ რეგისტრაციასდადგენილისაფასურისბანკშიგადახდით;

7.8. თავისუფალი მსმენელის მიერ სამაგისტრო პროგრამის სრულად გავლა არ
აძლევსმას შესაბამისდარგშიმაგისტრისაკადემიურიხარისხისმინიჭების
მოთხოვნისუფლებას. მაგისტრისხარისხის მოპოვებისაუცილებელიწინაპირობაა
უნივერსიტეტისმაგისტრატურაშიჩარიცხვაერთიანი ეროვნულისამაგისტრო
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გამოცდისა(თეორიულიმიმართულებისსპეციალობებზე)და საუნივერსიტეტო
საკონკურსოგამოცდისშედეგებისსაფუძველზეან მხოლოდსაუნივერსიტეტო
საკონკურსოგამოცდებისშედეგებისსაფუძველზე;

7.9. თავისუფალ მსმენელს შეუძლია მოითხოვოს მისმიერამსტატუსით მოსმენილი
სასწავლოკურსებისადამიღებულიშეფასებებისაღიარება;

7.10.თავისუფალი მსმენელისათვის სწავლის საფასური ბაკალავრიატსა და
მაგისტრატურაშიგანისაზღვრებასასწავლოკურსის კრედიტებისმოცულობის
შესაბამისადდაერთიკრედიტისღირებულებაშეადგენს:
საბაკალავროპროგრამაზე-37,5ლარს;
სამაგისტროპროგრამაზე-37,5ლარს;
ცალკეული სამაგისტრო პროგრამებზე შეიძლება დაწესდეს სწავლების

განსხვავებულისაფასური,მაგრამარანაკლებამ პუნქტისწინაქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ოდენობისა;

მუხლი 8.საქართველოსა დაუცხოეთისუმაღლესსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
მიღებული შეფასებებისაღიარება

8.1. უნივერსიტეტისსტუდენტების,აგრეთვე მობილობისფარგლებშიუნივერსიტეტში
გადმოყვანის წესითჩარიცხულთა დაუნივერსიტეტის თავისუფალ მსმენელთა მიერ
საქართველოსადა უცხოეთის უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებში
მოსმენილისაგნებისადა მიღებულიშეფასებების,
განათლებისაღიარებახდებასაქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების
ცენტრის მიერ, რის შემდგომაც შესაბამისი ფაკულტეტის მიერდ გ ი ნ დ ე ბ ა
პ რ ო გ რ ა მ ა ს თ ა ნ შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ო ბ ა ფ ა კ უ ლ ტ ე ტ ს კ ო მ ი ს ი ი ს ა დ ა ფაკულტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნის
საფუძველზესაქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესისშესაბამისად;

8.2. შეფასებების აღიარება დასაშვებია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესისშესაბამისად,მხოლოდიმ შემთხვევაში,თუკონკრეტულუმაღლეს
საგანმანათლებლოდაწესებულებაშისტუდენტმასწავლა შეწყვიტააღნიშნული
პროგრამისშესწავლაშიშესაბამისიაკადემიურიხარისხის დამადასტურებელი
დიპლომისმიღებისგარეშე.

მუხლი
9.უცხოქვეყნისმოქალაქეებისადამოქალაქეობისარმქონეპირთაუნივერსიტეტშიჩარ
იცხვა
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9.1.უნივერსიტეტი აკრედიტაციის შედეგად დადგენილი მისაღები კონტინგენტის
ფარგლებშიგანსაზღვრავსადგილებსუცხოქვეყნისმოქალაქეებისადა მოქალაქეობის
არმქონეპირთათვის;

9.2.უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა ჩარიცხვა
ხორციელდებასაქართველოსგანათლებისადა მეცნიერებისსამინისტროსმიერ
კანონმდებლობით დადგენილიწესებისშესაბამისად;

9.3. უნივერსიტეტსიში ჩარიცხვის წინაპირობაა უნივერსიტეტის რექტორის
წერილობითითანხმობა.

მუხლი 10.უნივერსიტეტის სტუდენტისუფლება-მოვალეობები

10.1.უნივერსიტეტისსტუდენტსუფლებააქვს:
1) მიიღოსხარისხიანიგანათლებადამონაწილეობამიიღოსსამეცნიეროკვლევაში;
2) ისარგებლოსუნივერსიტეტისმატერიალურ-ტექნიკური

ბაზით,შემოქმედებითისტუდია–ლაბორატორიებით,
საბიბლიოთეკო,საინფორმაციოდასხვასაშუალებებით;

3) მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია უნივერსიტეტში არსებული
საგანმანათლებლოპროგრამების თაობაზე და მოითხოვოს სასწავლო კურსების
სილაბუსები;

4) მოითხოვოს ცოდნის სამართლიანი შეფასება და დადგენილი წესით გაასაჩივროს
არასასურველი საგამოცდო შედეგები;

5) მიიღოს კვალიფიციური კონსულტაციები საგანმანათლებლო პროგრამების,
სასწავლო დისციპლინების და გამოცდების ჩატარების ვადებისა და ფორმატის
თაობაზე;

6) პერიოდულად მოახდინოს აკადემიური პერსონალის მუშაობის შეფასება.
10.2.უნივერსიტეტისსტუდენტივალდებულია:

1) დაიცვასუნივერსიტეტისშინაგანაწესი;
2) დაიცვასდაშეასრულოსუნივერსიტეტთან დადებულიხელშეკრულებისპირობები;
3) გადაიხადოს სწავლის სემესტრული

საფასურიადმინისტრაციულირეგისტრაციისათვის
დადგენილვადებშიდაგაიაროსაკადემიურირეგისტრაცია;

4) ერთითვისვადაშიაცნობოსუნივერსიტეტისშესაბამისფაკულტეტსპირადბარათში
მითითებულიინფორმაციისცვლილებებზე;

5) დაიცვასეთიკისადაქცევისსაყოველთაოდმიღებულინორმები;
6) გაუფრთხილდესუნივერსიტეტის კუთვნილქონებას;

10.3.სტუდენტისათვის შეუფერებელდაარაეთიკურქცევადჩაითვლება:
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1) პლაგიატი-ნაშრომშისხვისიაზრისათუნაშრომისციტირებაავტორისმითითების
გარეშე;

2) თამბაქოსმოწევა,გარდასპეციალურადგამოყოფილიადგილებისა;
3) უხეში და არაეთიკური დამოკიდებულება, ძალადობა დაშეურაცხყოფა

სტუდენტების,აკადემიური,ადმინისტრაციული დადამხმარეპერსონალისმიმართ;
4) შეფასების მიღების მცდელობა გამომცდელზემუქარით,

ფიზიკურიანფსიქოლოგიურიზემოქმედებით,მოტყუებით,თაღლითობითათუსხვადა
უშვებელი ხერხებითა დაქმედებით;

მუხლი 11.სტუდენტისსტატუსისშეჩერება

11.1. სტუდენტისსტატუსისშეჩერებისსაფუძველია:
1) ადმინისტრაციული რეგისტრაციისგაუვლელობა;
2) აკადემიურიშვებულება;
3) სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა მძიმე, ანგანსაკუთრებით

მძიმედანაშაულისათვის განაჩენისკანონიერძალაშიშესვლამდე;
4) ერთი და იმავესაგნის ორჯერ მოსმენა და კრედიტის ვერ მიღება;
5) პირადი განცხდება;

11.2. სტუდენტსაკადემიურიშვებულებაეძლევა:
1) უცხოეთშისწავლისგაგრძელებისმიზნით,არაუმეტესსამიწლისვადით,გარდა იმ

შემთხვევისა,როცადოკუმენტურადდასტურდება სასწავლო პროგრამის მეტი
ხანგრძლივობა;

2) სავალდებულოსამხედროსამსახურშიგაწვევისგამო;
3) მძიმეავადმყოფობისმიზეზით;
4) ოჯახის ავადმყოფ წევრებზე მეურვეობის მიზნით, ორსულობისა

დაახალშობილთამოვლისგამო (არაუმეტეს2სემესტრისა);
11.3. აკადემიურ შვებულებაში მყოფი ან

სტატუსშეჩერებულისტუდენტისწავლასაგრძელებსიმ სემესტრიდან,
საიდანაცშეუჩერდასტუდენტისსტატუსი (გარდა 5.6 პუნქტში გაწერილი
შემთხვევისა);

11.4. ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის შემთხვევაში, სტატუსის
ავტომატურრეჟიმშიშეჩერებისას,სემესტრებისათვლაგრძელდებადა სტუდენტი
სწავლასაგრძელებსიმ სემესტრიდან,რომელშიცგაივლისადმინისტრაციულ
რეგისტრაციას.

11.5. სტატუსის შეჩერების შემთხვევაშიკანდიდატს ეძლევა
უნივერსიტეტისსხვაფაკულტეტზე,ანსხვა უმაღლესსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაშიგადასვლისშესაძლებლობა.



13

მუხლი 12. სტუდენტისსტატუსისშეწყვეტა

12.1. სტუდენტისსტატუსისშეწყვეტისსაფუძველია:
1) საგანმანათლებლო პროგრამისდასრულებამოცემულსაფეხურზე;
2) პირადიგანცხადება;
3) ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულთა პირველადიადმინისტრაციული

რეგისტრაციის გაუვლელობა ბაკალავრიატის და/ან მაგისტრატურის აკადემიურ
საფეხურზე;

4) შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების
შეუსრულებლობა აკადემიურიხარისხისმოსაპოვებლადდადგენილვადებში;

5) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი
მძიმე,ანგანსაკუთრებითმძიმედანაშაულისჩადენისათვის;

6) ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობა ზედიზედ სამი
სემესტრის განმავლობაში;

7) სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლა;
8) 10.3. პუნქტის მე-3 და მე-4ქვეპუნქტებითგათვალისწინებული ქმედებები;
9) გარდაცვალება;

მუხლი 13. დამატებითისემესტრისგავლა

13.1. სტუდენტს,რომელმაცსაგანმანათლებლო პროგრამითგანსაზღვრულ ვადებში
ვერმოიპოვაშესაბამისიაკადემიურიხარისხი,უფლებაეძლევათვითდაფინანსების გზით
დაასრულოსსასწავლოპროგრამამომდევნო,არაუმეტესოთხისემესტრისმანძილზე;

13.2. დამატებითისემესტრისსტუდენტსსწავლის საფასური განესაზღვრებადეკანატის
წარდგინებისსაფუძველზე,შესასწავლი დისციპლინებისკრედიტებისმოცულობისან
სემესტრულიგადასახადისშესაბამისად,შემდეგიწესით:
 სემესტრში დაგეგმილი საგანმანათლებლო პროგრამის (30

კრედიტისმოცულობით) სრულად გავლის შემთხვევაში საფასური
განისაზღვრებამიმდინარესასწავლოწელს დადგენილიტარიფით;

 ცალკეული სასწავლო კურსის შესწავლისას საფასური განისაზღვრება
საგნისათვისმინიჭებული კრედიტის შესაბამისადდა შეადგენს:
ბაკალავრიატსადა მაგისტრატურაში ყოველ კრედიტზე25ლარს,  (გარდა
2009– 2010 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისა) – და
ბაკალავრიატსადამაგისტრატურაში ყოველ კრედიტზე 37,5 ლარს(2009–
2010სასწავლოწლიდანჩარიცხულისტუდენტებისათვის);
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13.4. ეს ტარიფი არ ვრცელდებაპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის და
დოქტორანტურის აკადემიური საფეხურისიმ პროგრამებისთვის,
რომელთაწლიური საფასურიგანსხვავებულია.

13.5.სტუდენტს, რომელიც დამატებითი სემესტრებითგათვალისწინებულ ვადებშიცვერ
დააგროვებს შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის
საჭირო კრედიტებს, უწყდება სტუდენტის სტატუსი და იძენს
კურსმოსმენილის სტატუსს,რომელიცდასტურდებააკადემიურიცნობით.

მუხლი 14. გამოცდებისჩატარებისწესები

14.1. სტუდენტის სემესტრულ საბოლოოგამოცდაზე დაშვებისათვის აუცილებელი
მინიმალურიქულაა21,გარდაიმ შემთხვევებისა,თუსასწავლოკურსისსილაბუსიარ
ითვალისწინებსსხვამოთხოვნებს;

14.2. სტუდენტისგამოცდაზეჩაჭრისსაფუძველია:
 დანიშნულგამოცდაზე გამოუცხადებლობა არასაპატიომიზეზითან

გამოცხადებადაგამოცდისმსვლელობისას აუდიტორიისდატოვება;
 შეფასების მიღებაგამომცდელზე მუქარით, ფიზიკური თუფსიქოლოგიური

ზემოქმედებით,მოტყუებით, თაღლითობით და სხვა დაუშვებელიხერხების
გამოყენებით;

 გამოცდაზე სხვისი ნაშრომის ან დაუშვებელიჩანაწერების(ე.წ.“შპარგალკა”)
გამოყენება;

 აუდიტორიიდან გაძევება გამოცდის ჩაშლის მცდელობის, ანსაგამოცდო
განაწესისდარღვევისგამო;

 გამოცდაზე შეფასებისამკომპონენტისათვის დადგენილ ქულათა50%-ზე
ნაკლებისმიღება;

14. 3. დანიშნული გამოცდის საპატიო მიზეზით გადავადება ან გამოცდაზე უარის
თქმაშესაძლებელია სტუდენტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე,
მოთხოვნის საპატიომიზეზისმითითებითადადასაბუთებით;
14.4. გამოცდისგანმეორებითჩაბარებისპირობებია:

1) შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატის გადაწყვეტილება სტუდენტის
გამოცდაზე განმეორებით დაშვებისშესახებ,დადგენილიწესისთანახმად;

2) საბაკალავრო ან სამაგისტრო ნაშრომის არადამაკმაყოფილებლად
შეფასებისშემთხვევაში,მისიგანმეორებითდაცვაზეწარმოდგენა
იმავესემესტრშიდაუშვებელია;

3) 41-51 მდესემესტრულიშეფასებისპირობებშისტუდენტსკიდევერთხელეძლევა
დამატებითგამოცდაზეგასვლისუფლებაკურსისგანმეორებითმოსმენისგარეშე;
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4) სემესტრულ დასკვნით გამოცდაზე ჩაჭრილ სტუდენტს, რომლისსემესტრულ
შეფასებათაჯამი21 ქულაზენაკლებიარ არის,კიდევერთხელეძლევასაბოლოო
გამოცდაზე გასვლის უფლება კურსისგანმეორებითმოსმენისგარეშე;

5) სტუდენტისმიერდამატებითგამოცდაზემიღებულშეფასებასარემატებადასკვნითშეფ
ასებაშიმიღებულიქულათარაოდენობა.

6) დამატებითგამოცდაზემიღებულიშეფასებაარისდასკვნითიშეფასებადააისახებასაგა
ნმანათლებლოპროგრამისკომპონენტისსაბოლოოშეფასებაში.

7) დამატებითგამოცდაზემიღებულიშეფასებისგათვალისწინებითსაგანმანათლებლოკ
ომპონენტისსაბოლოოშეფასებაში 0-50 ქულისმიღებისშემთხვევაში,

სტუდენტსუფორმდებაშეფასება F-0 ქულა
და სტუდენტივალდებულია განმეორებითმოისმინოსსასწავლოკურსი;

8) სტუდენტი გამოცდაზე განმეორებით დაიშვება მიმდინარესემესტრის
სასესიოპერიოდში, დამატებითიგამოცდისათვისდადგენილ ვადებში;

9) ძირითად და დამატებით გამოცდებზე გამოუცხადებლობის,
ან არადამაკმაყოფილებელი შეფასებისმიღებისშემთხვევაშისტუდენტისათვის
განმეორებითი გამოცდისინდივიდუალური წესითდანიშვნადაუშვებელია.

14.5.სტუდენტისშეფასებახორციელდებაშემდეგიწესით:
1) თეორიულიპროფილისდისციპლინებშიდასკვნითი სემესტრული გამოცდის

ჩატარების ფორმაშეიძლება იყოს წერითი გამოცდა.სასწავლოკურსისსპეციფიკის
გათვალისწინებით
იგიდამატებითშეიძლებაზეპირიგამოცდისკომპონენტსაცშეიცავდეს;

2) საშემსრულებლო მიმართულების კურსებისგამოცდებისფორმასა
დაპროცედურებს ადგენს შესაბამისიფაკულტეტი

3) საკრედიტოსისტემითშეფასებახდებამე–3პარაგრაფშიაღწერილისქემით;
4) მაგისტრატურაში მისაღებიგამოცდებისწერითინამუშევრებიფასდება100-ქულიანი

სისტემით;
5) თუშეფასებას რამდენიმეგამომცდელიახდენს,საბოლოოშეფასებასაშუალო

არითმეტიკულია.

14.6.გამოცდისშედეგებისგასაჩივრებახდებაშემდეგნაირად:
 სტუდენტი,რომელიცარეთანხმებასემესტრულდასკვნითგამოცდაზემიღებულ

შეფასებას,უფლებამოსილია, შედეგისოფიციალური გამოქვეყნებიდან 2
დღისვადაში დასაბუთებულისაჩივრითმიმართოსფაკულტეტისდეკანატსდა
მოითხოვოსშედეგების გადასინჯვა;

 კონკურსანტი, რომელიც არ ეთანხმება მისაღებ გამოცდაზე მიღებულ
შედეგს,უფლებამოსილია, შედეგისოფიციალური გამოქვეყნებიდან
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2დღისვადაშიდასაბუთებული საჩივრითმიმართოსუნივერსიტეტის
მაგისტრატურისა დადოქტორანტურის სამსახურსდა
მოითხოვოსშედეგებისგადასინჯვა;

 საჩივარიდასაშვებია,თუ კონკურსანტი/სტუდენტი
უთითებსპროცედურულდარღვევებზედა შეფასებისდადგენილისისტემის
შეუსრულებლობაზე;

მუხლი 15. აკადემიურიხარისხისმინიჭება/ბათილობა დადიპლომი

15.1. საუნივერსიტეტო განათლების ცალკეული საფეხურის დასრულების შემდეგ
კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი აკადემიური ხარისხი. ბაკალავრის,
მაგისტრისაკადემიურხარისხსან დიპლომირებულისპეციალისტისხარისხს,
დადგენილიწესის თანახმად,ანიჭებსუნივერსიტეტიშესაბამისიფაკულტეტის
წარდგინების საფუძველზე;

15.2. აკადემიურ ხარისხს ადასტურებს უნივერსიტეტის რექტორისა და
ფაკულტეტისდეკანისმიერხელმოწერილი დაუნივერსიტეტის ბეჭდითდამოწმებული
დიპლომი, სტანდარტულიდანართითურთ;

15.3. დოქტორის აკადემიურ ხარისხს ანიჭებს უნივერსიტეტის სადისერტაციო
საბჭოდოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული წესების დაცვით;
აკადემიურიხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი გაიცემა დისერტაციის
გამოქვეყნების შემდეგ;

15.4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის ჩამორთმევა
ხდებაუნივერსიტეტისსადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, აკადემიური
პატიოსნების ნორმების დარღვევის შემთხვევაში.

მუხლი 16. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის
ამოქმედებასთან დაკავშირებითძალადაკარგულიდოკუმენტები

16.1. ამ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ამოქმედებასთან
დაკავშირებითძალადაკარგულად გამოცხადდესშემდეგიდოკუმენტები:
 შოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსუნივერსიტეტშისასწავლოპროცესისმართვი

ს ინსტრუქცია(ბრძანებაN131/2–17.09.2007).
 შოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსუნივერსიტეტშისასწავლოპროცესისმართვი

ს ინსტრუქცია(ბრძანებაN138/2–23.10.2009).
 შოთარუსთაველისთეატრისადაკინოსუნივერსიტეტშისასწავლოპროცესისმართვი

ს ინსტრუქცია (ბრძანებაN:15/2–17.02.2011)

16. 2. წინამდებარე აქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 სექტემბრიდან
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სარჩევი:

მუხლი 1. ზოგადიდებულებები
მუხლი 2. სასწავლოპროცესისორგანიზება
მუხლი 3. სტუდენტთამიღწევისშეფასება
მუხლი 4. სტუდენტისსასწავლოხელშეკრულება
მუხლი 5. სტუდენტისმიერკრედიტებისდაგროვება
მუხლი 6. აკადემიურიჟურნალი
მუხლი 7.უნივერსიტეტისთავისუფალი მსმენელი
მუხლი 8.საქართველოსა დაუცხოეთისუმაღლესსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

მიღებული შეფასებებისაღიარება
მუხლი

9.უცხოქვეყნისმოქალაქეებისადამოქალაქეობისარმქონეპირთაუნივერსიტეტშიჩარიც
ხვა

მუხლი 10.უნივერსიტეტის სტუდენტისუფლება-მოვალეობები
მუხლი 11.სტუდენტისსტატუსისშეჩერება
მუხლი 12. სტუდენტისსტატუსისშეწყვეტა
მუხლი 13. დამატებითისემესტრისგავლა
მუხლი 14.გამოცდებისჩატარებისწესები
მუხლი 15. აკადემიურიხარისხისმინიჭება/ბათილობა დადიპლომი
მუხლი 16.ამ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ამოქმედებასთან

დაკავშირებით ძალადაკარგული დოკუმენტები


