
 

 

 

 

 

 

 

 31 აგვისტო, 2018 

თბილისი 

 
 

 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით 

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს 

ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები ეხმიანებიან უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20  აგვისტოს გადაწყვეტილებას, რის 

საფუძველზეც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს, 2019 წლის 20 აგვისტომდე, 

სტუდენტთა ნაკადის მიღება აეკრძალა. 

მიგვაჩნია, რომ საგანმანთლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 

უსამართლოა, როგორც უნივერსიტეტის, ისე მისი პოტენციური სტუდენტების მიმართ. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ უნდა მოხდეს საგანმანთლებლო 

დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა ან მასში 

შესწორებების შეტანა. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერისტეტი საქართველოში არის ერთ-ერთი რეიტინგული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომელიც ემსახურება მაღალი ხარისხის განათლების გავრცელებას და 

ევროპული ღირებულებების დამკვიდრებას რეგიონში. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ნაკადის მიღება 

შეჩერებული იყო, რადგან  2013 წელს მას დაეკისრა საგადასახადო ჯარიმა, რომლის ოდენობა 

იყო 700 000 ლარი და მისი სამართლიანობის შესახებ ამჟამადაც მიმდინარეობს სასამართლო 

დავა. ამის მიუხედავად, შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა, სასამართლო 

გადაწყვეტილების გამოტანამდე, დაფარა ზემოაღნიშნული თანხა მას შემდეგ, რაც მისთვის 

ცნობილი გახდა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება. 

ამასთანავე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ არ 

გაითვალისწინა ფაქტობრივი გარემოებები იმის თაობაზე, რომ სასამართლო დავა ჯერ არ 

იყო დასრულებული, აგრეთვე შემოსავლების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი იყო 2018 



 

წლის 4 ივნისის ბრძანება (N025-152), რომლის საფუძველზეც გაუქმებული იყო 

უნივერსიტეტის ქონებაზე დადებული ყადაღა.  

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერისტეტის მიმართ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20  აგვისტოს გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანი.  

მეტიც, თვით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (უსდ) ავტორიზაციის 

სტანდარტი საჭიროებს დახვეწას, ვინაიდან იგი არის ძალზედ ზოგადი და ბუნდოვანი, რაც 

საბჭოს მხრიდან ქმნის სუბიექტური ან პოლიტიკურად ანგაჟირებული გადაწყვეტილების 

მიღების საშიშროებას; მნიშვნელოვანი საფრთხის ქვეშ აყენებს უმაღლეს საგანმანთლებლო 

დაწესებულებებს და თავად საგანმანთლებლო ბაზარს.  

ევროპასთან ინტეგრაცია მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული სამართლიან პოლიტიკურ 

და საგანმანთლებლო პროცესებთან.  

მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვნად დასახვეწია უსდ ავტორიზაციის სტანდარტი და 

შემოსაღებია ე.წ. სამიზნე და სამოდელო მაჩვენებლები, განსაკუთრებით უსდ-ის 

მენეჯმენტის ეფექტიანობისა და ეფექტურობის, აგრეთვე ფინანსური მდგრადობის 

შეფასების კომპონენტებში. 

მივმართავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრს თხოვნით, რომ გადახედოთ როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტს, ისე უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20  აგვისტოს გადაწყვეტილებას შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით. 

 

 

ხელმომწერი ორგანიზაციები: 

1. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი 

2. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია 

3. ლიბერალური აკადემია თბილისი 

4. ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო 

5. თავისუფალი არჩევანი 

6. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 



 

8. ახალგაზრდული ალტერნატივა 

9. ფონდი ”სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი” 

10. თავისუფალი არჩევანი  

11. ასოციაცია სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება 

12. ასოციაცია"ქალი და ბიზნესი" 

13. თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრი  

14. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

15. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 

16. გაერთიანება ჯანმრთელობისა და განათლებისთვის 

17. ქალთა ასოციაცია "თანხმობა" 

18. პედაგოგთა კავშირი "განათლება და სამყარო " 

19. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი 

20. საქართველოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

21. მეწარმე ქალთა ფონდი 

22. საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრი  

23. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია 

24. ასოციაცია ელკანა 

25. მშვიდობის, განვითარების და დემოკრატიის ინსტიტუტი 

26. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

27. ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის 

28. ასოციაცია "გადავარჩინოთ მოავალი თაობა" 

29. საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციის კვლევების 

ინსტიტუტი 

30. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი 

31. აფხაზეთი- ჩემი სახლი 

32. კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის 

33. სამოქალაქო განათლებისა და განვითარების ცენტრი  

 

 


