
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების 

პროგრამა 

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის  უმაღლესი განათლების 

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა  და  სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. 

 

 

ვინ ფინანსდება? 

 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდებიან - საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 

სტუდენტები, რომელთა  სარეიტინგო ქულა   ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში“   ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან“ ამონაწერში ოჯახის საცხოვრებელი ადგილის მისამართად 

მითითებულია ქალაქი თბილისი.   

 

 

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი? 

 

საქართველოს მოქალაქე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული პირი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაირიცხა ქართულ 

ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის 

პროგრამაზე, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო 

პროგრამაზე, ვეტერინარიის ინტეგრირებულ სამაგისტრო პროგრამაზე, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც არის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი და  

რეგისტრირებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში. 

 

 რამდენით ფინანსდება? 

სტუდენტების სემესტრული სწავლის საფასურის დაფარვა 100%-ით (1125 ლარი 

სემესტრულად)  სარეიტინგო ქულების გათვალისწინებით. პირველი  კურსის პირველი 

სემესტრის  სტუდენტების დაფინანსება ხორციელდება 50% სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტის ფარგლებში (ერთიანი ეროვნული და ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების 

ჩაბარების გზით სტუდენტის მიერ  მიღებული სახელმწიფო დაფინანსება, რომელიც 

წლიურად არ აღემატება 2250  (ორიათას ორას ორმოცდაათი) ლარს  და  სემესტრულად 

1125 ლარს.).  

 

დაფინანსების ვადები? 



  

დაფინანსება მოიცავს  ერთ სემესტრს. 

 

რამდენხანში ერთხელ არის შესაძლებელი დაფინანსების მიღება? 

 

წლის განმავლობაში არაუმეტეს ორჯერ, შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრის 

დაფინანსების  მიზნით  განაცხადების  მიღების  ვადების გამოცხადება 

 

რადენია დაფიანნსების მოცულობა სემესტრში: 

 

დაფინანსების მოცულობა ერთ სტუდენტზე სემესტტრში შეადგენს არაუმეტეს 1125 ლარს, 

წლიურად 2250 ლარს. 

 

როგორ  და რამდენით  ფინანსდება? 

 

91-100 ქულა -  სემესტრული თანხის არაუმეტეს 100%-ის გათვალისწინებით, იმ 

სტუდენტებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ არის 150 000-ის ტოლი ან  ნაკლებია. 

 

71-90 წულა - სემესტრული თანხის არაუმეტეს 100%-ის გათვალისწინებით, იმ 

სტუდენტებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ არ  აღემატება 70 000-ს, ხოლო სემესტრული თანხის არაუმეტეს 

70%, იმ სტუდენტებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა ,,სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ არის 70 000-ზე მეტი და 150 000-ზე ნაკლები ან 150 000-

ის ტოლი. 

 

51-70 ქულა -  სემესტრული თანხის არაუმეტეს 50%-ის გათვალისწინებით, იმ 

სტუდენტებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ტოლია ან ნაკლებია 150 000 -ის. 

 

 

რა პროცედურების გავლაა საჭირო დაფინანსების მოსაპოვებლად? 

 

სოციალურად დაუცველმა სტუდენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

საქალაქო სამსახურს და თან უნდა ერთოდეს შემდეგი დოკუმენტები: 

 

 პირადობის მოწმობის ასლი; 

 ამონაწერი სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; 

 ცნობა უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის 

შესახებ, წლიური გადასახადის მითითებით;  



 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული აკადემიური 

მოსწრების მაჩვენებელი/ამონაწერი წინა სემესტრში გავლილი საგნებისა და 

შეფასებების შესახებ.  

 იძულებითი გადადგილებული პირის შემთხვევაში - ცნობა გაცემული შესაბამისი 

ადმინსიტრაციული ორგანოდან (დევნილის მოწმობა); 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბანკო რეკვიზიტები და 

ანგარიშფაქტურა. 

 

შესაძლებელია თუ არა დაფინანსების თაობაზე განცხადება სტუდენტის სახელზე სხვა პირმა 

შემოიტანოს? 

 

დაფინანსების მოპოვებისთვის განცხადების შემოტანის უფლება აქვს თავად 

დაფინანსების მსურველ პირს ან/და მის  წარმომადგენელს (წარმომადგენლობის 

დამადასტურებელ დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე). 

 

რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ზემოთხსენებული დოკუმენტაცია სრულყოფილად არ იქნა 

წარმოდგენილი? 

 

ზემოთხსენებული მოთხოვნილი დოკუმენტების არასრულყოფილად წარმოდგენის 

შემთხვევაში განცხადება არ განიხილება შემდეგ ეტაპზე. 

 

როგორია დაფინანსების მოპოვების ეტაპები?  

 

ა) განცხადების წარდგენა;  

ბ) წარდგენილი განცხადების ტექნიკური გადარჩევა; 

გ) შერჩეული განმცხადებლის  დაფინანსება. 

 

 

სტუდენტების  დაფინანსების  წესი 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის: https://tbilisi.gov.ge/news/11235  
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