
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

აკადემიური 

საბჭო 
ვიცე-კანცლერი 

საინფორმაციო  ტექ-ის 

განვ. დარგში 

 

მონაცემთა ბაზების 

განვითარების განყოფილება 

ვიცე-კანცლერი 

საფინანსო-სამეურნეო 

დარგში 

 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

ინსტიტუტი 

ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილება 

კანცელარიa ვიცე-კანცლერი 

იურიდიულ დარგში 

 

ვებ-ტექნოლოგიების 

განვითარების განყოფილება 
IT ინფრასტრუქტურის 

განვითარების განყოფილება 

იურიდიული განყოფილება 

ბუღალტერია და სალარო 

მomaragebის 

განყოფილება 

კავშირგაბმულობა და 

ელექტროფიკაცია 

ვიცე-კანცლერი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის დარგში 

 

საერთაშორისო სტუდენტების 

სერვისების განყოფილება 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის  განყოფილება 

მარკეტინგის 

განყოფილება 

ავტო-პარკი 

სამეურნეო  

განყოფილება 

კანცლერი 
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პარტნიორთა კრება 

ტექნიკურ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

განყოფილება 

 
ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

განყოფილება 

წარმომადგენლო-

ბითი  საბჭო 

UG ოლიმპიადის 

ცენტრი 

ჟურნალის 

რედაქცია 

სპორტული 

სკოლა 

ვიცე-კანცლერი 

სასწავლო -სამეცნიერო 

დარგში 

 

საბაკალავრო 

სწავლების 

განყოფილება 

სამაგისტრო სწავლების 

განყოფილება 

IT აკადემია 

პრეზიდენტ(ებ)ი 

ხარისხის 

უზრუნველყოფ

ის სამსახური 

სოციალურ 

მეცნიერებათა  

სკოლა 

4 ჯანმრთელობის 

მეცნიერებათა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სკოლა 

3 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  

სკოლა 

1 ინფორმატიკის, 

ინჟინერიის და 

მათემატიკის 

სკოლა 
 

ეკონომიკის, 

ბიზნესისა და 

მართვის სკოლა 

ეკონომიკის დეპარტამენტი 

 საჯარო ადმინისტრირების და 

ტურიზმის 

კერძო სამართლის დეპარტ. 

სისხლის სამართლის დეპარტ. 

ჟურნალისტიკისა  და 

მასკომუნიკაციების 

დეპარტამენტი 

პოლიტიკა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების და 

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი 

ისტორიისა და 

რეგიონთმცოდნეობის 

დეპარტამენტი 

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი 

ჯანდაცვის მენეჯმენტის 

დეპარტამენტი 

არქეოლოგიის დეპარტამენტი 

2 სამართლის  

სკოლა 
 

საექთნო საქმის დეპარტამენტი 

ინფორმატიკის დეპარტამენტი 

ფიზიკისა და მათემატიკის 

დეპარტამენტი 

ბათუმის სკოლა 

ფილოლოგიისა და ევროპული 

ენების დეპარტამენტი 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

დეპარტამენტი 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

პროექტების კომისია 

აკადემიური 

პერსონალის 

სამეცნიერო 

განვითარებისა და 

პროექტების 

მართვის 

განყოფილება 

საჯარო სამართლის დეპარტ. 

პროგრამების 

განვითარების 

განყოფილება 

სტანდარტების 

შემუშავების 

განყოფილება 

ავტორიზაციის 

განყოფილება 

დასუფთავების 

განყოფილება 

საფინანსო და საინვესტიციო პროექტების 

განყოფილება 

ფინანსური დაგეგმარების და მონიტორინგის 

განყოფილება 

 

შიდა აუდიტის 

განყოფილება 

ხელოვნებისა და 

ანთროპოლოგიის დეპარტამენტი 

სადოქტორო სწავლების და 

საკვალიფიკაციო 

ნაშრომების განყოფილება 

კრედიტების აღიარების კომისია 

 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დეპარტამენტი 

ფარმაციის დეპარტამენტი 

ინჟინერიის დეპარტამენტი 

აკრედიტააციის 

განყოფილება 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური 

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური საფინანსო სამსახური 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და  

მარკეტინგის სამსახური 

 

ქოლ ცენტრი 
 

სტუდენტური კლუბებისა და სერვისების  

ცენტრი 

სტუდენტური ინოვაციების 

ცენტრ. 

სტუდენტური საქმეებისა და ინოვაციების 

სამსახური 

 

დასაქმების ხელშეწყობის 

სამსახური 

 საერთაშორისო სტუდენტების და 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

განყოფილება არქივი 

წიგნების და საკანცელარიო მაღაზია 
 

სამედიცინო  და სადაზღვევო განყოფილება 
 

ბიბლიოთეკა 

გამომცემლობა 

სარედაქციო 

განყოფილება 

კანცლერის 

საბჭო 

სკოლის 

საბჭო 

სტამბა 

დავის განმხილველი 

საბჭო 



 

1 ინფორმატიკის, ინჟინერიის 

და მათემატიკის სკოლა 
 

დანართი №1  

საქართველოს უნივერსიტეტის სტრუქტურა 

 დამტკიცებულია პარტნიორთა კრების  2014 წლის 26 სექტემბრის 8/14 ოქმით 
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2 სამართლის  

სკოლა 
 

იურიდიული დახმარების 

ცენტრი 

 

რობო ტექნიკის და ელექტრონიკის 

ლაბორატორია 

3 ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა  სკოლა 

არქეოლოგიური მუზეუმი 

 

4 ჯანმრთელობის 

მეცნიერებათა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სკოლა 

მედიცინის დეპარტამენტი 

 


