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ინოვაციური სისტემებისა და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დებულება  

პრეამბულა  

საქართველოს უნივერსიტეტის ინოვაციური სისტემებისა და სტრატეგიული კვლევების 

ინსტიტუტის მიზანია გააძლიეროს უნივერსიტეტის კვლევითი პოტენციალი, ხელი შეუწყოს 

მეცნიერებაზე დაფუძნებულ სწავლას და თავისი საქმიანობით აამაღლოს უნივერსიტეტის 

ცნობადობა სასწავლო-სამეცნიერო წრეებში. ინოვაციური სისტემებისა და სტრატეგიული 

კვლევების ინსტიტუტის ფუნქციაა ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, 

სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებას ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.  

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები  

1.1. შპს „საქართველოს უნივერსიტეტის“ (შემდგომში - „უნივერსიტეტი“) „ინოვაციური 

სისტემებისა და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი“ (შემდგომში - „ინსტიტუტი“) არის 

უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული, რომელიც 

ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. 

1.2. ინსტიტუტი ექვემდებარება უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს და 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტისა და უნივერსიტეტის რექტორის წინაშე. 

1.3. ინსტიტუტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს მოქმედი კანონმდებლობით, 

უნივერსიტეტის წესდებითა და წინამდებარე დებულებით. 

1.4. ინსტიტუტის მიზანია ინოვაციური სისტემების, ტექნოლოგიების, მეთოდოლოგიების 

მოძიება, კვლევა, სწავლება და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში იმპლემენტაციის 

ხელშეწყობა. ინტერდისციპლინარული პროექტების დაგეგმვა-განხორციელება 

სტრატეგიული კვლევების მიმართულებით. ასევე, ხელოვნურ ინტელექტთან 

დაკავშირებული სტრატეგიული და ინტერდისციპლინარული კვლევების განხორციელება 

და კოორდინაცია.  

 

მუხლი 2. ინსტიტუტის ამოცანები, ფუნქციები და საქმიანობის საგანი 

 ინსტიტუტის ამოცანებია: 

 ა) მსოფლიოში სამეცნიერო ტრენდების შესწავლა და კვლევების წარმოება; 

 ბ) ტექნოტრანსფერული კვლევების ხელშეწყობა;  
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 გ) ცოდნის ტრანსფერი და სამოდელო პროექტების განვითარება;  

 დ) უნივერსიტეტის ინოვაციური კვლევების კომერციალიზაციის ხელშეწყობა; 

 ე) ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული კვლევების განხორციელება; 

 ვ) ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინარული პროექტების 

განხორციელება; 

 ზ) ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით შესაბამისი საგანმანათლებლო 

საქმიანობა. 

 

მუხლი 3. ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა და მართვა 

3.1. ინსტიტუტის სამეცნიერო-საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ საქმიანობას 

ხელმძღვანელობს ინსტიტუტის დირექტორი. ის კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტში 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობას ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით. 

3.2. ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურას წარადგენს სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი 

და ნიშნავს უნივერსიტეტის რექტორი. 

3.3. ინსტიტუტის დირექტორი ანგარიშვალდებულია სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და 

უნივერსიტეტის რექტორის წინაშე. 

3.4. ინსტიტუტის დირექტორი: 

 ა) კოორდინაციას უწევს და წარმართავს ინსტიტუტის საქმიანობას, უზრუნველყოფს 

ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევების ეფექტურად წარმართვას და პასუხისმგებელია 

ინსტიტუტზე დაკისრებული მიზნების მიღწევაზე, ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 

 ბ) სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტს შესათანხმებლად წარუდგენს ინსტიტუტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმასა და სამეცნიერო კვლევების მიმდინარე გეგმებს; 

 გ) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის მართვის 

ორგანოების გადაწყვეტილებების შესრულებაზე; 

 დ) შეიმუშავებს და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს განსახილველად და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს ინსტიტუტის ყოველწლიური ბიუჯეტისა და საშტატო 

ნუსხის პროექტს;  

 ე) პასუხისმგებელია ინსტიტუტის დაფინანსების მიზნობრივ გამოყენებაზე; 
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 ვ) უზრუნველყოფს სამეცნიერო ანგარიშის მოსამზადებლად საორგანიზაციო 

ღონისძიებების გატარებას; 

 ზ) სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს წარუდგენს ინსტიტუტის წლიურ სამეცნიერო 

ანგარიშს; 

 თ) სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტის მოთხოვნის შესაბამისად, აკადემიური საბჭოს 

წინაშე ახდენს წლიური სამეცნიერო ანგარიშის ამსახველ პრეზენტაციას; 

 ი) სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად, კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის 

პერსონალის  მონაწილეობას სამეცნიერო და საგრანტო პროექტებში; 

 კ) სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან შეთანხმებით, ქმნის საუნივერსიტეტო აკადემიური 

ჟურნალების რედაქციას; 

 ლ) უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უნივერსიტეტის შესაბამისი 

მართვის ორგანოების წინაშე დასვას თანამშრომელთა წახალისების, ან მათ მიმართ 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების საკითხი; 

 მ) სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან შეთანხმებით, წარმოადგენს ინსტიტუტს მესამე 

პირებთან ურთიერთობებში; 

 ნ) ასრულებს რექტორისა და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დავალებებს 

ინსტიტუტის საქმიანობასთან დაკავშირებით. 

 

მუხლი 4. ინსტიტუტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი  

4.1. წინამდებარე დებულება ძალაში შედის უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი რეგულაციების 

შესაბამისად.  

4.2. წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება 

საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი 

რეგულაციების შესაბამისად. 

 


