
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის განრიგი 2018 
წლიდან 

№ უსდ-ს  სახელწოდება გადაწყვეტილება  გადაწვეტილება და დასკვნა შემდეგი 
ავტორიზაცის 
ვადა 

1 შპს პეტრე შოთაძის სახელობის 
თბილისის სამედიცინო აკადემია 

გადაწყვეტილება №42, (11.06.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8240 02.10.2024 

2 შპს შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

გადაწყვეტილება №93 (08.12.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8779 08.12.2024 

3 შპს თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტი 

გადაწყვეტილება №52 (20.08.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8429 20.08.2024 

4 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გადაწყვეტილება № 53 (27.08.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8449 27.08.2024 

5 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №56 (27.08.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8447 27.08.2024 

6 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - 
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 
აკადემია 

 გადაწყვეტილება №58  (01.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8455 01.09.2024 

7 სსიპ - აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №61 (07.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8565 07.09.2024 

8 სსიპ - თბილისის ვანო 
სარაჯიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო კონსერვატორია 

 გადაწყვეტილება №63 (07.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8569 07.09.2024 

9 შპს  დავით ტვილდიანის 
სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №65 (10.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8573 10.09.2024 

10 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №66 (10.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8575 10.09.2024 

11 სსიპ - საქართველოს შოთა 
რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №69 (14.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8581 14.09.2024 

12 შპს გრიგოლ რობაქიძის 
სახელობის უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №70 (16.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8583 16.09.2024 

13 შპს  ქუთაისის უნივერსიტეტი  გადაწყვეტილება №71 (24.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8587 24.09.2024 
14 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №72 (24.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8589 24.09.2024 

15 შპს საქართველოს დავით 
აღმაშენებლის სახელობის 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №74 (25.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8595 25.09.2024 

16 სსიპ - ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება № 75 (29.09.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8607 29.09.2024 

17 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №76 (01.10.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8609 01.10.2024 

18 სსიპ - თბილისის აპოლონ 
ქუთათელაძის 
სახელობის  სახელმწიფო 
სამხატვრო აკადემია 

 გადაწყვეტილება №79 (08.10.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8629 08.10.2024 

19 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის 
სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №86 (06.11.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8681 06.11.2024 

20 შპს კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №88 (14.11. 2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8695 14.11.2024 

21 შპს თბილისის თავისუფალი 
აკადემია (წინა დასახელება - შპს 
უმაღლესი სასწავლებელი 
ჯორჯია) 

 გადაწყვეტილება №89 (21.11.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8703 21.11.2024 



22 ა(ა)იპ - საქართველოს 
საზოგადოებივ საქმეთა 
ინსტიტუტი 

 გადაწყვეტილება №90 (21.11.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8705 21.11.2024 

23 შპს თბილისის ღია სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №92 (03.12.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8717 03.12.2024 

24 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №95 (08.12.2018) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8783 08.12.2024 

25 შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №1 (13.02.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/8939 13.02.2025 

26 ა(ა)იპ-საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №6 (11.03.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9151 11.03.2025 

27 შპს საერთაშორისო სამედიცინო 
სასწავლო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №14 (19.03.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9293 19.03.2025 

28 შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ 
სასწავლო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №26 (26.07.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9729 26.07.2025 

29 ა(ა)იპ საქართველოს 
საპატრიარქოს წმიდა ტბელ 
აბუსერისძის სახელობის 
სასწავლო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №29 (23.08.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9775 26.08.2025 

30 შპს ახალი უმაღლესი 
სასწავლებელი 

 გადაწყვეტილება №37 (27.09.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9901 27.09.2025 

31 ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი   გადაწყვეტილება №38 (02.10.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9917 02.10.2025 
32 შპს გურამ თავართქილაძის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 
 გადაწყვეტილება №39 (09.10.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/9925 09.10.2025 

33 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების 
სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №42 (02.12.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/10071 02.12.2025 

34 შპს თბილისის ჰუმანიტარული 
სასწავლო უნივერსიტეტი  

 გადაწყვეტილება №43 (02.12.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/10073 02.12.2025 

35 შპს მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო 
უნივერსიტეტი ალტერბრიჯი 

 გადაწყვეტილება №46 (11.12.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/10105 11.12.2025 

36 ა(ა) იპ - საქართველოს 
საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №49 (18.12.2019) https://eqe.ge/geo/decisions/show/10183 18.12.2025 

37 სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 გადაწყვეტილება №2 (20.02.2020) https://eqe.ge/geo/decisions/show/10305 20.02.2026 

38 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური 
აღზრდისა და სპორტის 
სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

გადაწყვეტილება MES 4 20 00402809 
(22.05.2020) 

 
https://eqe.ge/geo/decisions/show/10611 

08.05.2026 

39 შპს თბილისის დავით 
აღმაშენებლის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

გადაწყვეტილება MES 1 20 0000501981 
(22.06.2020) 

 

https://eqe.ge/geo/decisions/show/10713 
 

01.08.2020 

40 შპს მილენიუმის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

    01.07.2021i 

41 სსიპ - გორის სახელმწიფო 
სასწავლო უნივერსიტეტი  

    01.07.2021 

42 შპს სასწავლო უნივერსიტეტი 
გეომედი 

    01.07.2021 

43 შპს სულხან საბა ორბელიანის 
სასწავლო უნივერსიტეტი 

    01.07.2021 

44 შპს საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტი სეუ 

    01.07.2021 

45 შპს საქართველოს უნივერსიტეტი     01.07.2021 
46 შპს კავკასიის უნივერსიტეტი     01.07.2021 
47 შპს ქართულ - ამერიკული 

უნივერსიტეტი 
    01.07.2021 



48 ა(ა)იპ - წმიდა მაქსიმე 
აღმსარებლის სახელობის ცაგერის 
სასულიერო 
სემინარია 

    01.07.2021 

49 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური 
საღვთისმეტყველო უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება 
-გიორგი მთაწმინდელის 
სახელობის 
საეკლესიო გალობის უმაღლესი 
სასწავლებელი 

    01.07.2021 

50 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური 
საღვთისმეტყველო უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება 
-საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიის 
გელათის სასულიერო 
აკადემია და სემინარია 

    01.07.2021 

51 ა(ა)იპ - საქართველოს 
საპატრიარქოს გრემის სასულიერო 
სემინარია 

    01.07.2021 

52 ა(ა)იპ - საქართველოს 
საპატრიარქოს წმიდა იოანე 
ღვთისმეტყველის 
სახელობის ბათუმის სასულიერო 
სემინარია 

    01.07.2021 

53 ა(ა)იპ - საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიის 
თბილისის სასულიერო აკადემია 
და სემინარია 

    01.07.2021 

54 შპს ევროპის უნივერსიტეტი     01.07.2021 
55 შპს ბაუ ინთერნეიშენალ 

უნივერსითი, ბათუმი 
    01.07.2021 

56 შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო 
საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

    27.05.2021 

57 შპს აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტი 

    03.06.2021 

58 შპს საქართველოს საავიაციო 
უნივერსიტეტი 

    29.07.2021 

59 ა(ა)იპ - საქართველოს 
საპატრიარქოს წმინდა თამარ 
მეფის სახელობის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

    14.12.2021 

60 ა(ა)იპ - საქართველოს 
საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა 
გრიგოლ 
ხანძთელის სახელობის 
სასულიერო სემინარია 

    14.12.2021 

61 ა(ა)იპ - ახალი საქართველოს 
უნივერსიტეტი  

    14.12.2021 

62 სსიპ - დავით აღმაშენებლის 
სახელობის საქართველოს 
ეროვნული თავდაცვის აკადემია 

    08.09.2022 

63 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტი 

    07.11.2022 

 
 



 

i „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 322  მუხლის, 
23  პუნქტის შესაბამისად უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელსაც 
მიმდინარე ავტორიზაციის ვადა 2021 წლის 1 მარტამდე ეწურება, ეს ვადა 
გაუგრძელდა 2021 წლის 1 ივლისამდე. 
 

                                                


