
 



 

 

2.4. 

 

 

სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერა 

2.4.1. აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა 
21200 

2.4.2. საერთაშორისო ჟურნალებში პუბლიკაციების 

გამოქვეყნების ხარჯები 
6100 

2.4.3. სტუდენტთა კვლევითი აქტივობები 13200 

 

2.5. 

შრომის ბაზრისა და სხვადასხვა ტიპის 

სოცილოგიური და სხვა კვლევები 

   

1200 

 

2.6. 

სტუდენტური სერვისები და კარიერული 

წინსვლის მხარდაჭერის ხარჯები 

  13800 

 

2.7. 

 

კაპიტალიზაციის ხარჯები 

2.7.1. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების ხარჯები 9500 

2.7.2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ხარჯები 14000 

2.7.3. მიმდინარე რემონტის ხარჯები 10000 

 

 

2.8. 

მატერიალური-ტექნიკური ბაზის 

აღჭურვილობა ძირითადი საშუალებების 

შეძენის ხარჯი 

 (აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა) 

 
8000 

2.9. არამატერიალური აქტივების   შეძენის 

ხარჯები 

  38000 

 

2.10 

საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარების 

ხარჯები 

2.10.1 ნაბეჭდი და ელექტრონული ინტელექტუალური 

რესურსების შეძენის/განახლების ხარჯები 
6500 

2.10.2. საბიბლიოთეკო ელექტრონული ბაზებთან დაშვების 

უფლების შეძენის ხარჯები (საერთაშორისო, 

ადგილობრივი, დარგობრივი და სხვ.) 

2800 

2.10.3. სამკითხველო დარბაზის ფუნქციონირების ხარჯები 2500 

2.11. სარეკლამო და მარკეტინგული  

ხარჯები, მათ შორის, სოციალური მედიის 

ხარჯები 

  6200 

2.12. მთელი სწავლების  მანძილზე გაწეული 

ხარჯები  

 (სასერთიფიკატო კურსები, პროგრამები და სხვ.) 4200 

2.13. წარმომადგენლობითი და სამივლინებო 

ხარჯები 

  8000 

2.14. საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯები   2500 



2.15. სტუდენტური ინიციატივებისა და 

შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა-

მხარდაჭერა 

 (ღონისძიებები) 7200 

2.16. სსსმ პირთა ადაპტირებული გარემოს 

შექმნის ხარჯები 

  3000 

2.17. ინტერნაციონალიზმის გაძლიერება-

საერთაშორისო ურთიერთობების 

მხარდაჭერის ხარჯები 

 (საზაფხულო სკოლები, საერთაშორისო რეკლამა, 

უცხოელი ლექტორების მოწვევა და სხვა)  
27600 

2.18. მართვის თანამედროვე სისტემების 

დანერგვა  

 (ელექტრონული eflow საქმის წარმოება და 

ელექტრონული სასწავლო პროცესის განვითარება) 
7500 

2.19. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და 

სასარგებლო კავშირები. გაცვლითი 

პროგრამების დაფინანსების ხარჯები 

2.19.1. აკადემიური პერსონალი 6500 

 

2.19.2. 

 

სტუდენტები 
 

7500 

2.20. პროფესიული პრაქტიკის უზრუნველყოფის 

ხარჯები 

2.20.1. საწარმოო პრაქტიკის უზრ-ფის ხარჯები 9200 

2.20.2. სასწავლო პრაქტიკის (კლინიკური განათლების) უზრ-ფის 

ხარჯები 
10800 

2.21. საკანცელარიო ხარჯები   5600 

2.22. ექიმის კაბინეტის ხარჯები   (მედიკამენტები, სამედიცინო ჰიგიენის საშუალებები და 

სხვ.) 
 

3500 

2.23. 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურისა და ადმინისტრირების 

გაუმჯობესება 

 IT, ვებ-გვერდი, და კომუნიკაციები (ინტერნეტი, 

ტელეფონი, კორპორატიული მობილური მომსახურება, 

დომინი, ჰოსტინგი, მეილები და სხვ.) 

კომპიუტერული პარკის განახლება 

13300 

 

11200 

2.24. მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენის ხარჯები   4100 

2.25. უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 

(დაცვის / ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვ.) 

ხარჯები 

  5100 

2.26. ლოჯისტიკური ხარჯები   4400 

2.27. კორპორატიული კულტურისა და 

სოციალური პასუხისმგებლობის 

დამკვიდრებაზე გაწეული ხარჯები 

 (პლაგიატი, ქაღალდის შემცირება, ქველმოქმედება, 

სკოლების მეურვეობა და სხვა) 
12500 

2.28. დაზღვევის ხარჯები   1000 



2.29. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

მომსახურებისა და საწვავის ხარჯები 

  7000 

2.30. ადამიანური რესურსების მართვის 

განვითარების მხარდაჭერის ხარჯები 

2.30.1 აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 12500 

2.30.2 ექსპერტების მოწვევა,სამეცნიერო მივლინებები და სხვა 11800 

2.31. კომუნალური გადასახადების ხარჯები   21300 

2.32. ხარისხის უზრუნველყოფის, 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

დანერგვისა და გაუმჯობესების ხარჯები 

  12300 

2.33. საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარება 

 (უცხოენოვანი პროგრამები, პრაქტიკა, გადამზადება) 29200 

2.34. საგადასახადო ხარჯები (ქონების, მიწის, 

მოგების გადასახადი) 

  13200 

2.35. გაუთვალისწინებელი ხარჯები   7000 

2.36. წმინდა მოგება    80000 

 ჯამი   1350100 
 

საფაკულტეტო დაფინანსების მიზნით  გადანაწილდეს ქვემოთჩამოთვლილი მუხლებისათვის შემდეგი თანაფარდობით:  

➢ სამართლის ფაკულტეტი - 7 %;  

➢ ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი - 32 %;  

➢ ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 55 %;  

➢ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - 6 %. 

მუხლები, რომელზედაც ვრცელდება გადანაწილება ფაკულტეტებს შორის: 

• 2.4.2 - საერთაშორისო ჟურნალებში პუბლიკაციების გამოქვეყნების ხარჯები 

• 2.4.3 - სტუდენტთა კვლევითი აქტივობები 

• 2.17 - ინტერნაციონალიზმის გაძლიერება-საერთაშორისო ურთიერთობების მხარდაჭერის ხარჯები 

• 2.19 -  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და სასარგებლო კავშირები. გაცვლითი პროგრამების დაფინანსების ხარჯები 

• 2.20 - პროფესიული პრაქტიკის უზრუნველყოფის ხარჯები 

• 2.21 - საკანცელარიო ხარჯები 

• 2.30 - ადამიანური რესურსების განვითარების მხარდაჭერის ხარჯები 

• 2.33 - საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება. 

 


