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დანართი
აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა და საქმიანობის წესი
მუხლი 1. აკადემიური საბჭო
1. რექტორთან იქმნება სათათბირო ორგანო აკადემიური საბჭო. აკადემიური
საბჭოს შექმნის მიზანია ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის განვითარებასთან
დაკავშირებით შესაბამისი რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება.
აკადემიურ საბჭოზე განიხილება უნივერსიტეტის წინაშე არსებული გამოწვევები და
უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები და სხვა აქტუალური
საკითხები.
2. აკადემიურ საბჭოს თავმჯდომარეობს უნივერსიტეტის რექტორი.
3. აკადემიური საბჭო მოიწვევა სემესტრში არანაკლებ ორჯერ. რექტორი
უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ, განსახილველი საკითხის
მნიშვნელობიდან გამომდინარე ნებისმიერ დროს მოიწვიოს აკადემიური საბჭო.
4. აკადემიური საბჭო უფლებამოსილია სხდომაზე შემუშავებული
რეკომენდაციები მიაწოდოს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს, რომელთა
გათვალისწინებაც მოხდება უნივერსიტეტის საქმიანობისა და სასწავლო პროცესის
გაუმჯობესების მიზნებისთვის.

მუხლი 2. აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა
1. აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში შედიან:
ა) რექტორი;
ბ) ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის
უფროსი;
გ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი;
დ) ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი;
ე) თითოეული სკოლის დეკანის მიერ განსაზღვრული ორი აკადემიური
პერსონალი;
ვ) სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
ზ) სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი.
2. აკადემიურ საბჭოს ჰყავს მდივანი, რომელსაც დამსწრეთა უმრავლესობით
პირველივე სხდომაზე ირჩევს აკადემიური საბჭო. აკადემიური საბჭოს მდივანი
უზრუნველყოფს ოქმის წარმოებას.

