სტუდენტური სერვისები
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი იცავს სტუდენტთა
უფლებებსა
და
კანონიერ
ინტერესებს,
უქმნის
მათ
უსაფრთხო
გარემოს,
მატერიალურტექნიკურ რესურსებს და სხვადასხვა სახის მხარდაჭერის სერვისებს ხარისხიანი
განათლების მისაღებად. ზრუნავს სტუდენტური პროექტების განხორციელებაზე და მათი
კარიერული განვითარების ხელშეწყობაზე.

სტუდენტთა მატერიალურ-ტექნიკური სერვისებით უზრუნველყოფა
სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტებს სხვადასხვა მატერიალურ ტექნიკური
სერვისებით, რაც გულისხმობს:
უსაფრთხო და დაცულ შენობებს,
-უსაფრთხო და დაცულ ეზოს, ეკოლოგიურად სუფთა რეკრეაციულ გარემოს დეკორატიული
მცენარეებით;
-სტუდენტთა ჯგუფური მუშაობისთვის სივრცეების არსებობას;
-შენობის ნორმალური ტემპერატურით უზრუნველყოფას სეზონების მიხედვით;
-

მულტი-მედია პროექტორებით და თანამედროვე ავეჯით აღჭურვილ ნათელ და
ვრცელ აუდიტორიებს;

-

მდიდარი ბეჭდური და ელექტრონული რესურსებით და ინტერნეტში ჩართული
კომპიუტერებით აღჭურვილ ბიბლიოთეკას;

-

ახალი ტექნიკით, კომფორტული ავეჯით აღჭურვილ სასწავლო კომპიუტერულ
კლასს, იმიტირებულ
სასამართლო
დარბაზს,
ბიზნეს
კონსალტინგ
ცენტრს;
სასწავლო
მთარგმნელობით
ბიუროს,
პირველადი დახმარების სამედიცინო ცენტრს;

-

გარკვეული ხარისხით ადაპტირებულ გარემოს შშმ პირთათვის;

-

პირველად სამედიცინო მომსახურებას;

-

საუნივერსიტეტო სივრცის სისუფთავის დაცვას;

-

მოწესრიგებულ სველ წერტილებს, წყლის უწყვეტი მიწოდებით;
კაფეს კვების ჯანსაღი პროდუქტებით.

-

სტუდენტურ

ფინანსური მხარდაჭერა
-

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი
სისტემა;

-

თდასუ ითვალისწინებს სტუდენტის განცხადებებს სწავლის საფასურის გადახდის
გადავადების თაობაზე;
სტუდენტები, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე პრიორიტეტს
მიანიჭებენ და ჩაირიცხებიანთდასუში, მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში
ისარგებლებენ შიდა დაფინანსებით: I პრიორიტეტი – 10%-იანი თანადაფინანსება;
სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხული
სტუდენტები, რომლებმაც სკოლა
დაამთავრეს ოქროს მედლით, მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში
ისარგებლებენ 10%იანი თანადაფინანსებით;
დაბალი სოციალური ფენის სტუდენტთა მხარდაჭერისათვის სასწავლო
უნივერისტეტში მოქმედებს სწავლის წლიური საფასურის გადასახადში შეღავათები.
სტუდენტები, რომლებიც მთელი წლის (2 სემესტრის) განმავლობაში წარჩინებით
(ყველა სასწავლო კურსში 91 და მეტი ქულა) დაასრულებენ სწავლას, დაენიშნებათ
დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდია.

-

-

-

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებლი სერვისები
-

-

-

თდასუ-ს სტუდენტთა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე
საკონსულტაციო მომსახურებისათვის თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში,
აგრეთვე სასწავლო ცხრილების გაწერილია საკონსულტაციო საათები გარდა ამისა,
შექმნილია იურიდიული კლინიკა, ბიზნეს კონსალტინგ ცენტრი, სასწავლო
მთარგმნელობითი ბიურო, სადაც სხვადასხვა სახის კონსულტაციებს სტუდენტებს
უწევენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.
საგანმანათლებლო სფეროში მიმდინარე სხვადასხვა კონკურსების, პროექტების,
პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და სტუდენტებს შორის გავრცელება;
სტუდენტების დასაქმების ხელშეწყობა მათი ინფორმირებით დასაქმების ბაზარზე
არსებული მდგომარეობის, გამოცხადებული ვაკანსიების, დასაქმების ფორუმების,
გამოფენების და სხვა ღონისძიებების შესახებ;
სტუდენტთა დახმარება საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად
წარმართვასა და დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში;
შეზღუდული შესაძლებლობების სტუდენტთა მხარდაჭერა საუნივერსიტეტო
ცხოვრებაში მათი ინტეგრირების მიზნით;
ფაკულტეტებთან
მჭიდრო თანამშრომლობით სტუდენტთა გამოკითხვის
ორგანიზება, მათი მოლოდინების, პრობლემების, წინადადებების, მოსაზრებების
ანალიზის მიზნით. ანალიზის შედეგების ხელმძღვანელებთან წარდგენა შემდგომი
რეაგირებისათვის;

-

-

სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების, ღონისძიებებისა და სიახლეების
შესახებ კურსდამთავრებულთა ინფორმირება მათი საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში
აქტიური ჩართვის მიზნით.
კურსდამთავრებულთა და სტუდენტთა სხვადასხვა თემატური შეხვედრების
ორგანიზება;
კურსდამთავრებულთა ასოციაციის ჩამოყალიბება და საქმიანობის კოორდინირება.
- სასწავლო პროცესის ორგანიზების სრულყოფის, საგანმანათლებლო პროგრამაზე
სტუდენტის სწორად ორიენტირების, სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციის
პროცესის ხელშეწყობისა და მათი სასწავლო, სამეცნიერო და შემოქმედებით
მუშაობაში აქტიური ჩაბმის მიზნით, იქმნება აკადემიური პროგრამების
კონსულტანტების ჯგუფი; რომლებიც თავის საქმიანობას წარმართავენ სასწავლო
უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიისა და მოქმედი წესების შესაბამისად; ამ
ფუნქციას ახორციელებენ პროგრამის ხელმძღვანელები, ლექტორები, სასწავლო
უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომლებიც კომპეტენტურნი არიან სასწავლო
პროცესის მართვის საკითხებში და აქვთ სტუდენტებთან მუშაობის სათანადო
გამოცდილება;

კონსულტაციების ამოცანებია:
-

სტუდენტის მართებულად ორიენტირება საგანმანათლებლო პროგრამაზე;

-

სტუდენტის მიერ სწავლის პროცესის დაგეგმვის, წარმართვის და ინტელექტუალური
განვითარებისათვის ხელშეწყობა;
სტუდენტის მიზანმიმართული ჩართვა სასწავლო პროცესში;

-

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება;

-

ყოველი სემესტრის დასაწყისში სტუდენტებთან საინფორმაციო ხასიათის
შეხვედრების მოწყობა;
სტუდენტებისათვის
დახმარების აღმოჩენა
ინდივიდუალური ცხრილის
ფორმირებისას;

-

კონსულტაცია შეთავაზებული სასწავლო კურსების სტატუსთან და მათი არჩევის
რიგითობასთან დაკავშირებით;
სასწავლო კურსების
შერჩევა
მათი პროგრამული
და
შინაარსობრივი
თავსებადობისა
და
სტუდენტის
ინტერესების
გათვალისწინებით;

სასწავლო
პროცესის
კონსულტაციების ამოცანებია:

ორგანიზებასთან

დაკავშირებით

-

ინფორმაციის მიწოდება - საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების,სწავლის
შედეგების, სწავლების მეთოდების და სხვ. შესახებ;

-

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის, დოკუმენტაციის
მომზადებისა და სხვ. პროცედურების შესახებ;სავალდებულო, არჩევითი და თავისუფალი კრედიტების, სემესტრის განმავლობაში
შესასრულებელი კრედიტების ზღვრული ოდენობის, კონკრეტული სასწავლო
დისციპლინისათვის მინიჭებული კრედიტის შესახებ;
შეფასების სისტემის შესახებ;

-

-

აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებულ სხვა საუნივერსიტეტო წესებისა და
რეგულაციების შესახებ;
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირებისათვის ხელშეწყობა;
ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსულ სტუდენტთა სასწავლო პროცესში
ინტეგრირების უზრუნველყოფა.

სტუდენტური ინიციატივები და პროექტები
სასწავლო უნივერსიტეტში მუდმივად ხდება მხარდაჭერა სტუდენტური ინიციატივებისა და
პროექტებისადმი,
სასწავლო
უნივერსიტეტის
ბიუჯეტიდან
ამ
მიზნებისათვის,
ყოველწლიურად გამოიყოფა გარკვეული თანხები. სასწავლო უნივერსიტეტის
ყოველმზრივ ახალისებსა და ხელს უწყობს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო,
შემოქმედენით, სპორტულ, საქველმოქმედო, შემეცნებით და საზოგადეობისათვის
სასარგებლო სტუდენტური ინიციატივების განხორციელებას, სასწავლო უნივერსიტეტის
მიზნებისა და საქმიანობის სფეროს გათვალისწინებით.

სტუდენტური
მიმართულებებია:

ინიციატივების/პროექტების

-

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო აქტივობები;

-

კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები;

-

შემეცნებითი ღონისძიებები;

-

საქველმოქმედო ღონისძიებები;

-

არაფორმალური განათლება.

პრიორიტეტული

სტუდენტთა არაფორმალური განათლება
სტუდენტთა პროფესიული ზრდის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და
განვითარების მიზნებისათვის თდასუში შექმნილია ბიზნეს კონსალტინგ ცენტრი,
იურიდიული კლინიკა. საზღვარგარეთიდან მოწვეული სპეციალისტების მიერ
ტარდება საჯარო ლექციები. მასზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოტივირებულ
სტუდენტს.

ბიბლიოთეკით მომსახურება
შპს
თბილისის
დავით
აღმაშენებლის
სასწავლო
უნივერსიტეტში
სტუდენტებისათვის
ფუნქციონირებს
მყუდრო,
ნათელი,
მოხერხებული,
თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სამკითხველო დარბაზი და საცავი,
ბიბლიოთეკის ფონდის უმეტესი ნაწილი დაკომპლექტებულია სასწავლო
უნივერსიტეტის პროფილის შესაბამისი სასწავლო სახელმძღვანელოებითა და
სამეცნიერო ლიტერატურით, როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენებზე; ბიბლიოთეკა
უზრუნველყოფილია ინტერნეტში ჩართული კომპიტერებით.

კომპიუტერული ცენტრი
სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ხელმისაწვდომია კომპიუტერული ტექნიკით
და ინტერნეტით აღჭურვილ კაბინეტი, სადაც
თითოეულ
სტუდენტს
აქვს
შესაძლებლობა, ინდივიდუალურად შეასრულოს პრაქტიკული დავალებები.

პირველადი სამედიცინო მომსახურება
სასწავლო უნივერსიტეტში
არსებული სამედიცინო სამსახური ზრუნავს
თითოეული სტუდენტის ჯანმრთელობაზე. ექიმი, ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი
შემთხვევის დროს, მზად არის, პირველადი დახმარება აღმოუჩინოს დაზარალებულს;
სამედიცინო კაბინეტი უზრუნველყოფილია პირველადი დახმარებისათვის საჭირო
ყველა აუცილებელი მედიკამენტით.

უსაფრთხოების სამსახური
სასწავლო უნივერსიტეტში ყველა პირობაა სტუდენტებისათვის უსაფრთხო გარემოს,
შესაქმნელად;
სასწავლო უნივერსიტეტი აღჭურვილია სათვალთვალო კამერებით, რომელიც 24
საათან რეჟიმში უზრუნველყოფს შენობის დაცვას და ემსახურება უსაფრთხო
სასწავლო გარემოს შექმნას;

სტუდენტური კაფე
სასწავლო უნივერსიტეტში მთელი დღის მანძილზე ფუნქციონირებს სტუდენტური
კაფე,, რომელიც ზრუნავს სტუდენტთა ჯანსაღ კვებაზე და რომლის ფასები
სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომია.

