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1$=კურსი 3.2 ლ.

შემოსავალი 3,240,673

შემოსავალი უ/ს საქმიანობიდან 2,519,500 1

ადგილობრივი და საერთაშორისო გრანტები 221,173 2

სხვა შემოსავალი 500,000 4

ხარჯი 2,473,390

ხელფასი (ჯამი) 1,240,159 5

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის  ანაზღაურება 535,155 5.1

ადმინ პერსონალი (ფაკულტეტების მიხედვით. კერძოდ: დეკანი, 

მოადგილე, მენეჯერები, პროგრამის ხელმძღვანელები, პრაქტიკის 

ცენტრის ხელმძღვანელები) 700,004 5.2

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის 

პრემია/დანამატი/წახალისება/ჯგუფური შეჭიდულობა 5,000 5.3

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლება 28,800 6

აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 18,800 6.1

ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 5,000 6.2

მივლინება 5,000 6.3

სტუდენტური და აკადემიური პერსონალის  აქტივობა 191,550 7

ადგ. და საერთ. სამეც. კონფერენციების ორგანიზება  7,000 7.1

ინტერნაციონალიზაცია/საერთაშორისო ურთიერთობები 3,900 7.2

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის   ხელშეწყობა 96,950 7.3

აფილირებული პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის 

დაფინანსება 56,700 7.4

ინსტიტუტის  ჟურნალების გამოცემა 2,000 7.5

სასტიპენდიო პროგრამები 2,000 7.6

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული მხარდაჭერის 

ღონისძიებები 4,000 7.7

სტუდენტური კონფერენციები/ოლიმპიადები 4,000 7.8

სტუდენტური კულტურული, სპორტული და შემეცნებითი 

ღონისძიებები 9,000 7.9

სხვა სტუდენტური აქტივობა 3,000 7.10

თვითმმართველობა 3,000 7.11

სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა 118,850 8

კომუნალური ხარჯი 25,000 8.1

კომუნიკაციის ხარჯი 11,230 8.2

პროგრამების აკრედიტაცია/ავტორიზაციის ხარჯი 74,720 8.3

ელექტრონული სისტემების სრულყოფის ხარჯი 6,400 8.4

სახარჯი მასალები სასწავლო პროცესისთვის 1,500 8.5

კურაცია /პროფესიული პრაქტიკა 0 8.6

სარეკლამო ხასიათის აქტივობა 265,760 9

რეკლამა სოციალურ ქსელში და მასმედიაში 14,760 9.1

სარეკლამო მარაგები/ინვენტარი 23,000 9.2

სხვა რეკლამა (გამოფენები, პრეზენტაციები) 14,000 9.3

სწავლის დაფინანსება უნივერსიტეტის მიერ 50,000 9.4
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საუნივერსიტეტო საიმიჯო ღონისძიებები 20,000 9.5

უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა-ორგანიზება 144,000 9.6

სესხის ფინანსური უზრუნველყოფა 254,253 10

სესხის ძირი 210,000 10.1

სესხის % 44,253 10.2

კაპიტალიზებული ხარჯი 79,418 11

ინფრასტრუქტურული პროექტები 10,000 11.1

ლაბორატორიების/პრაქტიკის ცენტრების ხარჯები 0 11.2

მატ. ტექნიკური ბაზის გადაიარაღება 36,030 11.3

საბიბლიოთეკო ფონდი (წიგნები და ელექტრონული ბაზები ) 33,388 11.4

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი 294,600 12

ერთჯერადი კონტრაქტები მომსახურებაზე 21,100 12.1

ქონების დაზღვევა 5,700 12.2

წარმომადგენლობითი ხარჯი 11,000 12.3

ოფისის საექსლოატაციო ხარჯები/სამეურნეო ხარჯები 50,000 12.4

აუდიტორული მომსახურება 3,000 12.5

ბანკის საკომისიო 1,800 12.6

საგადასახადო ხარჯი (ქონების , მიწის , საპენსიო დანარცხები) 55,000 12.7

თარგმნის ხარჯი 4,000 12.8

ავტომანქანის ექსპლოატაციის ხარჯები 3,000 12.9

საჯარო რეესტრის და ნოტარიუსის მომსახურების ხარჯები 500 12.10

კარტრიჯების დამუხტვა-აღდგენის ხარჯები 1,500 12.11

საკანცელარიო საქონლის ხარჯი 4,000 12.12

სანიტარულ-ჰიგიენური ხარჯი 4,000 12.13

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები 130,000 12.14

ფინანსური შედეგი 767,283

ფინანსური სამსახურის უფროსი ელენე ჯიქია

პრეზიდენტი ლაშა კანდელაკიშვილი


