
შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური 

წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულს;  

2. უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასახური თავის საქმიანობას 

ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის დებულების, 

წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა სამართლებრივი 

აქტების შესაბამისად;  

3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის შექმნის უზრუნველყოფა, 

მისი ადმინისტრირება და ხელმისაწვდომობა. 

 

მუხლი 2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სტრუქტურა 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის და 

სამსახურის  სპეციალისტი/სპეციალისტებისგან.  

2. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას სამსახურის თანამშრომლებს შორის 

ახდენს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი. 

3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსს და 

სპეციალისტს/სპეციალიტებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს რექტორი. 

 

მუხლი 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მიზანი 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მიზანია უნივერსიტეტის 

ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ბაზის შეუფერხებელი მუშაობა და 

ბიზნესუწყვეტობა. 

 

მუხლი 4. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ამოცანა 

 



1. სამსახურის ძირითადი ამოცანაა უნივერსიტეტის ბიზნესუწყვეტობის 

უზრუნველყოფა, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის გამართული ფუნქციონირება, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა, მუდმივი 

განახლება და გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

 

მუხლი 5. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის  ფუნქციები 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის  ფუნქციებია: 

ა) უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამართული მუშაობა 

ინტერნეტ-სერვისების  (ვებ-გვერდი, ელექტრონული ფოსტა) მომსახურება. 

დაწესებულების ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება; 

ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის (კომპიუტერული ტექნიკა, 

პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტი) დაგეგმვა, განახლება და 

გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა უნივერსიტეტის ბიზნესპროცესების შესაბამისად; 

გ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების რისკების ადეკვატურად და ეფექტურად მართვა. 

მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა (მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა); 

დ) საინფორმაციო სისტემის ეფექტიანობის შეფასება; 

ე) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის  მუდმივი და სტაბილური 

ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისა და პერსონალისათვის; 

ვ) ვებ-გვერდის გამართული ფუნქციონირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა, მუდმივი განახლება და გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

ზ) ბიზნესუწყვეტობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

თ) უნივერსიტეტში ტექნოლოგიური რესურსის განაწილება, კონტროლი; 

ი) ხელშეკრულებების ფარგლებში მომწოდებელი სუბიექტების მიერ აღებული 

ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე 

დროული რეაგირება; 

კ) შესასყიდი ტექნოლოგიების ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრა, შესაბამისი 

სამსახურებისათვის ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის მიზნით; 

ლ) სტრუქტურული ერთეულების საჭირო ტექნოლოგიური ინვენტარით დროულად 

მომარაგების უზრუნველყოფა; 

მ) უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

ბიზნესუწყვეტობის მიზნით მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა/შედგენაში 

მონაწილეობის მიღება. 



ნ) ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით 

სათანადო საკითხების შესწავლა და წინადადებების წარდგენა 

ხელმძღვანელობისათვის; 

 

მუხლი 6.  სამსახურის თანამშრომლების მოვალეობები 

1. სამსახურის უფროსი მოვალეობებია: 

ა) სამსახურის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და ეფექტური წარმართავა; 

ბ) სამსახურის თანამშრომლებს შორის მოვალეობების გადანაწილება, მათთვის  

დავალებებისა და მითითებების მიცემა;  

გ) სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის ჯეროვნად 

შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე კონტროლი; 

დ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების რისკების ადეკვატურად და ეფექტურად მართვა. 

მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა (მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა); 

ე) ბიზნესუწყვეტობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

ვ) უნივერსიტეტში ტექნოლოგიური რესურსის განაწილება, კონტროლი; 

ზ) ხელშეკრულებების ფარგლებში მომწოდებელი სუბიექტების მიერ აღებული 

ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე 

დროული რეაგირება; 

თ) შესასყიდი ტექნოლოგიების ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრა, შესაბამისი 

სამსახურებისათვის ინფორმაციის მიწოდება შესყიდვის მიზნით; 

ი) უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

ბიზნესუწყვეტობის მიზნით მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა/შედგენაში 

მონაწილეობის მიღება. 

კ) ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით 

სათანადო საკითხების შესწავლა და წინადადებების წარდგენა 

ხელმძღვანელობისათვის; 

ლ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებისა და გამართულად 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადამიანური რესურსის განსაზღვრა; 

ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, პრორექტორის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

2. სამსახურის უფროსის არყოფნის ან/და მოვალეობის შესრულების დროებითი 

შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობებს  ასრულებს სამსახურის ერთ–ერთი 

სპეციალისტი უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით.  

 



2. სპეციალისტის მოვალეობებია: 

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის  მუდმივი და სტაბილური 

ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისა და პერსონალისათვის; 

ბ) ვებ-გვერდის გამართული ფუნქციონირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა, მუდმივი განახლება და გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

გ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის (კომპიუტერული ტექნიკა, 

პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტი) დაგეგმვა, განახლება და 

გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა უნივერსიტეტის ბიზნესპროცესების შესაბამისად; 

დ) სტრუქტურული ერთეულების საჭირო ტექნოლოგიური ინვენტარით დროულად 

მომარაგების უზრუნველყოფა; 

ე) სამსახურის უფროსის მითითბების და დავალებების შესრულება. 

 

თავი  7.  სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1. სამსახურში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  

ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოსთას შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

საინფორმაციო რესურსი და ინვენტარი; 

ბ) მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულებისგან თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში 

განსაზღვრული ფუნქციის შესრულების მიზნით. 

 

მუხლი 8. დასკვნითი დებულებები 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის  დებულებას ამტკიცებს 

უნივერსიტეტის რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე 

ძალადაკარგულად გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისაად. 

 


