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დამტკიცებულია „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის“ 

რექტორის მიერ 

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მიღება ხორციელდება 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის 

გარეშე, კანონით გათვალისწინებული წესისა და პირობების შესაბამისად; 

აბიტურიენტი, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების ან/და მის გარეშე 

მოიპოვებს სწავლის უფლებას უნივერსიტეტში, რექტორის მიერ, საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სსიპ შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, გამოცემული 

ბრძანებით ჩაირიცხება დტმუ-ში არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

ამასთან ჩარიცხვის ბრძანება არ არის საკმარისი აბიტურიენტის მიერ მოპოვებული 

სტუდენტის სტატუსის გააქტიურებისათვის. სტატუსის მოპოვების მიზნით სტუდენტი 

ვალდებულია, უნივერსიტეტის რექტორის მიერ წინასწარ დადგენილ და საჯაროდ 

გამოქვეყნებულ ვადებში, გამოცხადდეს უნივერისტეტში და წარმოადგინოს სავალდებულო 

დოკუმენტაცია. 

1. რეგისტრაციისათვის სავალდებულო დოკუმენტები 

1.1 პირადი განცხადება (აბიტურიენტის არ ყოფნის შემთხვევაში, პირი სათანადო წესით 

დამოწმებული წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტით - მინდობილობით, 

სადაც მითითებული იქნება დტმუ-ში რეგისტრაციის მიზნებისათვის განსახორციელებელ 

ქმედებათა უფლებამოსილების შესახებ); 

1.2 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

1.3 ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ატესტატის დედანი); 

1.4  სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირის მიერ, სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

1.5 ფოტოსურათი,    4 ცალი, 3X4;  

შენიშვნა: რომელიმე ზემოთჩამოთვლილი სავალდებულო დოკუმენტის წარმოუდგენლობა, 

რეგისტრაციისათვის განსაზღვრული ვადის დასრულებამდე, გამორიცხავს სტუდენტთან 

ხელშეკრულების გაფორმებასა და მისი სტატუსის გააქტიურებას სტუდენტთა ერთიან რეესტრში.  

ამასთან აბიტურიენტს უფლება აქვს მიმართოს რექტორს ჩარიცხვის მოთხოვნით, რექტორის 

ერთიანი აქტის გამოცემიდან მომდევნო წლის ივნისამდე. ამ გზით პირის ჩარიცხვა უმაღლეს 
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საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამორიცხავს მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის 

გამოყენების შესაძლებლობას. 

2. აბიტურიენტის მიერ სტუდენტის სტატუსის გააქტიურება 

უნივერსიტეტში სავალდებულო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ სტუდენტთან ფორმდება 

ხელშეკრულება და გამოიცემა რექტორის ერთიანი ბრძანება ჩარიცხვის თაობაზე.  

რეგისტრაციის პროცესი, სრულდება სტუდენტის სტატუსის გააქტიურებითა და სტუდენტთა 

ერთიან რეესტრში შესაბამისი მონაცემების ასახვით. 

სტუდენტის სტატუსის გააქტიურება ნიშნავს ჩარიცხულ სტუდენტთათვის საიდენტიფიკაციო 

ნომრის მინიჭებას, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში სტუდენტთა ერთიან 

რეესტრში რეგისტრაციას და სტუდენტობის დამადასტურებელი საბუთის (სტუდენტური 

ბარათის) გაცემას. 

 

3. რეგსიტრაციის ვადა 

აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრება რექტორის მიერ ყოველი ახალი სასწავლო 

წლის დაწყებამდე, რაც ფორმდება ბრძანებით, რომელიც ქვეყნდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე და უნივერსიტეტში თვალსაჩინო ადგილას. 

აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრა  დამოკიდებულია სასწავლო პროცესის 

დაწყების თარიღზე და იგი არ შეიძლება განისაზღვროს 10 დღეზე ნაკლები ვადით ინფორმაციის 

გამოქვეყნებიდან. 

 

4. სემესტრული რეგისტრაციის ვალდებულება 

უნივერსიტეტის სტუდენტი, სტატუსის გააქტიურების შემდგომ, ყოველი მომდევნო სემესტრის 

დაწყებამდე ვალდებულია, უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის დადებული ხელშეკრულების 

ვალიდაციისთვის, რექტორის მიერ დადგენილ ვადაში, გამოცხადდეს უნივერსიტეტში და  

დააფიქსიროს სწავლის გაგრძელების სურვილი და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში 

დაფაროს მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასური ან/და შეატყობინოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციას სწავლის გაგრძელების ხელისშემშლელი ობიექტური თუ სუბიექტური 

მიზეზების შესახებ წერილობით. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას, რეგისტრაციისათვის განსაზღვრული 

ვადის გასვლის შემდეგ, სტუდენტს შეუჩეროს სტუდენტის სტატუსი კანონმდებლობითა 

უნივერსიტეტის შიდა ნრომატიული აქტებით დადგენილი წესითა და ვადით.  
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4.1  მოდულური რეგისტრაცია 

დტსუ-ს სტუდენტს ასევე წარმოექმნება მოდულზე რეგისტრაციის ვალდებულება, თუ სემესტრში 

სწავლის გადასახადი, როგორც გამონაკლისი და მიზეზის გათვალისწინებით, რექტორის მიერ 

ნებადართულია გადახდილი იყოს ნაწილ-ნაწილ, მოდულარულად (მოდულარული 

რეგისტრაციაც ხელშეკრულების ვალიდუობის შემოწმების ერთ-ერთი საშულებაა). 

სწავლის საფასურის მოდულარული სისტემით გადახდის მსურველი სტუდენტი, სწავლის 

დაწყებამდე უნივერსიტეტის რექტორს მიმართავს განცხადებით, რომლის საფუძველზეც მას 

უდგინდება სწავლის საფასურის გადახდის გრაფიკი (შესაბამისი სემესტრული ცხრილის, 

მოდულის დაწყების თარიღის, გათვალისწინებით).  

სწავლის საფასურის მოდულარული პირობის შეთანხმების შემთხვევაში სტუდენტთან ფორმდება 

დამატებითი შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც სტუდენტმა ყოველი მოდულის დაწყებამდე 

(წელიწადში 6 მოდული) უნდა დაფაროს მოდულის საფასური, სწავლის წლიური საფასურის 1/6 

ნაწილის ოდენობით.   

სწავლის საფასურის გადახდის ვადების დარღვევის შემთხვევაში უნივერსიტეტი 

უფლებამოსილია სტუდენტს შეუჩეროს სტატუსი ფინანსური დავალიანების გამო, მის 

აღმოფხვრამდე. 

5. დასკვნითი დებულებები 

წინამდებარე წესის 1.4 პუნქტი არ ვრცელდება იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირებზე, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური 

განათლება და უნივერსიტეტში სწავლის უფლება მოიპოვეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სპეციალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემით. 

ამასთან,  უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებმაც უცხო 

ქვეყანაში მიიღეს  სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება, საქართველოს 

მოქალაქეები, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური 

განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში და/ან 

პირები (გარდა ერთობლივი პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც 

სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 

კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და  

მოიპოვეს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სპეციალური ადმინისტრაციულ-
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სამართლებრივი აქტის გამოცემით, ვალდებულნი არიან პირველი სასწავლო წლის საფასური და 

უნივესიტეტის შესაბამის სამსახურებთან წინასწარ შეთანხმებული ადმინისტრაციული ხარჯები 

უნივერსიტეტის ანგარიშზე გადმორიცხონ სტატუსის მოპოვებისათვის საჭირო პროცედურების 

დაწყებამდე.  

ზემოთ მითითებული პირების მიერ სწავლის საფასურისა და ადმინისტრაციული ხარჯების 

გადმორიცხვა უნივესრიტეტის მიერ აღქმული იქნება, როგორც დავით ტვლიდიანის სამედიცინო 

უნივერსიტეტში  სწავლის უფლების მოპოვების  გაცხადებული სურვილი, რის შემდეგაც 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს მათ მიერ სწავლის უფლების მოპოვებისათვის აუცილებელი 

ქმედებების განხორციელებას. 

აბიტურიენტის მიერ, რაიმე მიზეზით, რეგისტრაციის გავლის შეუძლებლობის შესახებ მისი 

წერილობითი განცხადება რექტორს უფლებას აძლევს იმსჯელოს წინამდებარე წესიდან 

გამონაკლისის დაშვებაზე, ყოველ  ინდივიდუალურ შემთხვევაზე ერთმანეთისაგან 

დამოუკიდებლად.  


