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Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις
1. Ο παρών κανονισμός ορίζει του μη κερδοσκοπικόυ (μη πορικό) Νομικής
οντότητας - Ορθοδόξου Θεολογικόυ Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, Θεολογικής
Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας και των Βασικών Εκπαιδευτικών
Μονάδων
(Σχολές ), κανονισμοί εκπαιδευτικών, επιστημονικών και βοηθητικών
διαρθρωτικών τμημάτων, της σύνθεσής τους, φορέων διαχείρισης, θέσεων
προσωπικού και Επάρκεια.
2. Η δομή της ΘΑΚΣΤ εγκρίνεται από τον Πρύτανη εντός των εξουσιών που
παρέχει το Καταστατικό.
Άρθρο 2 Διοικητικά όργανα της TSA
1. Η διαχείριση του ΘΑΚΣΤ εμπίπτει στο πεδίο της εξουσίας που ορίζεται από τον
χάρτη, μέσω κυβερνητικών φορέων .
2. Τα διοικητικά όργανα που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού συμμετέχουν
στη διαχείριση ττης ΘΑΚΣΤ Πρύτανης, Επιστημονικό Συμβούλιο, Συμβούλιο
Διατριβής, Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.
3. Με την ευλογία του Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, η ΘΑΚΣΤ διοικείται
από τον Πρύτανη του, ο οποίος είναι επίσης Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου.
Οι κανόνες για το διορισμό του πρύτανη και τα δικαιώματα και οι ευθύνες του
προβλέπονται στο Καταστατικό της ΘΑΚΣΤ
4. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της ΘΑΚΣΤ είναι το υψηλότερο αντιπροσωπευτικό
όργανο για τη διαχείριση συλλογικών, ακαδημαϊκών (εκπαιδευτικών-επιστημονικών)
δραστηριοτήτων της ΘΑΚΣΤ και είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει αποφάσεις
εντός της αρμοδιότητάς του.
Η σύνθεση και οι λειτουργίες του Επιστημονικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από το
Καταστατικό του Επιστημονικού Συμβουλίου.

5. Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας στην TSA είναι ο φορέας που είναι
υπεύθυνος για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της έρευνας στην
ΘΑΚΣΤ
Με την ευλογία του Καθολικού-Πατριάρχη Όλης της Γεωργίας, ο επικεφαλής της
Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΘΑΚΣΤ διορίζεται από τον Πρύτανη της
Θεολογικής Ακαδημίας και Σχολής της Τιφλίδας.
Η σύνθεση και οι λειτουργίες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΘΑΚΣΤ
ρυθμίζονται από το Καταστατικό της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας.
Άρθρο 3 - Βασικές εκπαιδευτικές μονάδες (σχολές ), εκπαιδευτικέσεπιστημονικές και βοηθητικές δομικές μονάδες
1. Οι κύριες εκπαιδευτικές και διδακτικέσ-επιστημονικές δομικές μονάδες της
ΘΑΚΣΤ η σύνθεση και οι λειτουργίες τους καθορίζονται από το Καταστατικό
Σχολών και Τμημάτων.
2. Εκπαιδευτικό, επιστημονικό, οικονομικό, υλικό και
Για τον έλεγχο των διοικητικών πόρων, σε συμφωνία με τον Καθολικό-Πατριάρχη
της Γεωργίας, από τον Πρύτανη της ΘΑΚΣΤ
Στη θέση αυτή διορίζονται αντιπρόσωποι. Τα δικαιώματα και οι ευθύνες τους
ρυθμίζονται από τη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται μαζί τους (περιγραφή
εργασίας )
3. Βοηθητικές δομικές μονάδες της ΘΑΚΣΤ είναι: Γραφείο Πρύτανης, Νομική
Υπηρεσία, Χρηματοοικονομική-Υπηρεσία, Υπηρεσία Υποστήριξης ΠληροφοριώνΥπολογιστών, Δημόσιες Σχέσεις Και Υπηρεσία Επικοινωνίας, Υπηρεσία Προστασίας
και Καθαρισμού, Υπηρεσία Ασφάλειας στην Εργασία, Βιβλιοθήκη, Ιατρική
Υπηρεσία, Εργαστήριο, Οικοτροφείο.
Οι βοηθητικές δομικές μονάδες του ΘΑΚΣΤ και οι κανόνες λειτουργίας τους
ρυθμίζονται από το καταστατικό των βοηθητικών δομικών μονάδων.
Άρθρο 4. Έγκριση, κατάργηση και τροποποίηση του καταστατικού της ΘΑΚΣΤ
1. Το καταστατικό της ΘΑΚΣΤ εγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και
εγκρίνεται από τον Πρύτανη ·
2. Η έγκριση, κατάργηση του καταστατικού, οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες του
γίνονται με τον ίδιο τρόπο.

