
                       თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი 

                                      დაგეგმილი ხარჯები საგანმანათლებლო საქმიანობისთვის 

1 დაგეგმილი ხარჯები 
 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

საერთო სახელფასო ხარჯი 

1.1.1. აკადემიური პერსონალის ხელფასი                                                          

270800 

1.1.2. მოწვეული პერსონალის ხელფასი                                                    

160200 

1.1.3. დამხმარე პერსონალის ხელფასი                                                    

76900 

1.1.4. შრომითი მოტივაციის ხარჯები                                                 

33200 

 

1.1.5. 

ნარდობის/მომსახურების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ხარჯები 

                                                 

104500 

1.1.6. გარესაექსპერტო მომსახურების შესყიდვის ხარჯები 8200 

 

1.2. 

სტუდენტური სტიპენდიები 

(სწავლების მოტივაციის 

ხარჯები) 

                                                        

2500 

 

1.3. 

 

სოციალური მხარდაWერის 

ხარჯები 

1.3.1. დასაქმებულთა სოციალური მხარდაჭერა                                                       

2000 

1.3.2. სტუდნეტთა სოციალური მხარდაჭერა                                                  

2000 

 

 

1.4. 

 

 

სამეცნიერო კვლევების 

მხარდაჭერა 

1.4.1. აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა 

                                                       

7200 
1.4.2. საერთაშორისო ჟურნალებში პუბლიკაციების 

გამოქვეყნების ხარჯები 
                                                  

2500 
1.4.3. სტუდენტთა კვლევითი აქტივობები 

(საგრანტო დაფინანსების დანერგვა) 

                                                      

4300 



 

1.5. 

შრომის ბაზრისა და 

სხვადასხვა ტიპის 

სოცილოგიური და სხვა 

კვლევები 

                                                   

3000 

 

1.6. 

სტუდენტური სერვისები და 

კარიერული წინსვლის 

მხარდაჭერის ხარჯები 

                                                      

12000 

 

 

1.7. 

მატერიალური-ტექნიკური 

ბაზის აღჭურვილობა 

ძირითადი საშუალებების 

შეძენის ხარჯი 

  

(აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა) 

 

                   128000 

 

1.8 

 

საბიბლიოთეკო რესურსების 

განვითარების ხარჯები 

1.8.1 ნაბეჭდი და ელექტრონული ინტელექტუალური 

რესურსების შეძენის/განახლების ხარჯები 

                        

10500 
 

1.8.2. 

საბიბლიოთეკო ელექტრონული ბაზებთან დაშვების 

უფლების შეძენის ხარჯები (საერთაშორისო, 

ადგილობრივი, დარგობრივი და სხვ.) 

                         

2000 

1.8.3. სამკითხველო დარბაზის ფუნქციონირების ხარჯები                          

2200 

1.9. სარეკლამო და მარკეტინგული  

ხარჯები, მათ შორის, 

სოციალური მედიის ხარჯები 

                        5000 

1.10. მთელი სწავლების  მანძილზე 

გაწეული ხარჯები  

  

(სასერთიფიკატო კურსები, პროგრამაები და სხვ.) 
                       3000 

1.11. სტრუდენტური 

ინიციატივებისა და 

შემოქმედებითი აქტივობების 

ხელშეწყობა-მხარდაჭერა 

  

(ღონისძიებები) 

                        

6000 

1.12. სსმ პირთა ადაპტირებული 

გარემოს შექმნის ხარჯები 

                       

35000 

1.13. ინტერნაციონალიზმის  (საზაფხულო სკოლები, საერთაშორისო რეკლამა,                     23000 



გაძლიერება-საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

მხარდაჭერის ხარჯები 

უცხოელი ლექტორების მოწვევა და სხვა)  

1.14. მართვის თანამედროვე 

სისტემების დანერგვა  

 

 (ელექტრონული eflow საქმის წარმოება და ელექტრონული 

სასწავლო პროცესის განვითარება) 

 

                        5000 

1.15. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა დასასარგებლო 

კავშირები. გაცვლითი 

პროგრამების დაფინანსების 

ხარჯები 

1.15.1. აკადემიური პერსონალი                           

3000 

 

1.15.2. 

 

სტუდენტები 

                         

3500 

1.16. პროფესიული პრაქტიკის 

უზრუნველყოფის ხარჯები 

1.16.1. საწარმოო პრაქტიკის უზრ-ფის ხარჯები                         7000 

1.16.2. სასწავლო პრაქტიკის (კლინიკური განათლების) უზრ-

ფის ხარჯები 
                        8000 

1.17. უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფის (დაცვის / 

ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვ.) 

ხარჯები 

                        5000 

1.18. კორპორატიული კულტურისა 

და სოციალური 

პასუხისმგებლობის 

დამკვიდრებაზე გაწეული 

ხარჯები 

 (პლაგიატი, ქაღალდის შემცირება, ქველმოქმედება, 

სკოლების მეურვეობა და სხვა) 
                      6000 

1.19. ადამიანური რესურსების 

მართვის განვითარების 

მხარდაჭერის ხარჯები 

1.19.1 აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება                       11800 
1.19.2 ექსპერტების მოწვევა,სამეცნიერო მივლინებები და 

სხვა 
                    11700 

1.20. ხარისხის უზრუნველყოფის, 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების 

დანერგვისა და 

გაუმჯობესების ხარჯები 

                          5000 



1.21. საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარება 

 (უცხოენოვანი პროგრამები, პრაქტიკა,გადამზადება)                      

27000 

 


