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,,საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება“(GSCE)

,,საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება“(სსის) ოფიციალურად რეგისტრირებულია
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად და წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. საქართველოში მშენებლობის ტრადიციები
მოდის III-IV საუკუნეების ღრმა წიაღიდან, რომლის შემდგომმა განვითარებამ განაპირობა
1898 წელს საქართველოს ინჟინერ მშენებელთა გაერთიანების შექმნა.

,,საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების“ ძირითად საქმიანობის მიზნებს
წარმოადგენს:
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.. ,,ევროსაბჭოს მშენებელ ინჟინერთა“ კომიტეტებთან თანამშრომლობა.

· საქართველოს მშენებელი ინჟინერთა პროფესიონალური მომზადების მხარდაჭერა,
სტატუსისა და პრესტიჟის ამაღლება და მათი წარდგენა ევროპაში.

· ტექნიკური, ნორმატიული და პროფესიული სტანდარტებით ხელშეწყობა, დახმარება.

· საერთაშორისო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება და
განვითარება.

· საქართველოს სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის თანამედროვე დონეზე აყვანა და
ეკონომიკურ და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა.

· მომავალი ინჟინრებისათვის საერთაშორისო ცოდნისა და გამოცდილების მიწოდება.

ძირითადი სფეროების საქმიანობა განხორციელდება შემდეგი კომიტეტების საშუალებით:

· სამოქალაქო მშენებლობა, პროექტირება.

· ენერგეტიკა

· ტრანსპორტი

· გარემოს დაცვა
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· ინჟინერთა პროფესიონალური განათლება

· პროფესიონალ ინჟინერთა დახმარება

· ახალი ტექნოლოგიები

· მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი

,,სსის“ უმაღლეს მმართველობით ორგანოს წარმოადგენს საზოგადოების საერთო კრება,
რომელიც ტარდება 3(სამი) წელიწადში ერთხელ. კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვს
საზოგადოების ყველა წევრს. კრებას ხელმძღვანელობს საზოგადოების პრეზიდენტი,
პრეზიდენტი აირჩევა საერთო კრების მიერ. ,,სსის“ საქმიანობას ახორციელებს საბჭო.

მიმდინარე პერიოდში სულ გაწევრიანებული იქნა 250 წევრი.

,,სსის“ წარმოადგენს ,,ევროსაბჭოს სამოქალაქო ინჟინერთა“ ორგანიზაციის ოფიციალურ
წევრს.

,,საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთასაზოგადოება“(GSCE)

,,საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება“(სსის) ოფიციალურად რეგისტრირებულია
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად და წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. საქართველოში მშენებლობის ტრადიციები
მოდის III-IV საუკუნეების ღრმა წიაღიდან, რომლის შემდგომმა განვითარებამ განაპირობა
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1898 წელს საქართველოს ინჟინერ მშენებელთა გაერთიანების შექმნა.

,,საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების“ ძირითად საქმიანობის მიზნებს
წარმოადგენს:

· ,,ევროსაბჭოს მშენებელ ინჟინერთა“ კომიტეტებთან თანამშრომლობა.

· საქართველოს მშენებელი ინჟინერთა პროფესიონალური მომზადების მხარდაჭერა,
სტატუსისა და პრესტიჟის ამაღლება და მათი წარდგენა ევროპაში.

· ტექნიკური, ნორმატიული და პროფესიული სტანდარტებით ხელშეწყობა, დახმარება.

· საერთაშორისო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება და
განვითარება.

· საქართველოს სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის თანამედროვე დონეზე აყვანა და
ეკონომიკურ და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა.

· მომავალი ინჟინრებისათვის საერთაშორისო ცოდნისა და გამოცდილების მიწოდება.

ძირითადი სფეროების საქმიანობა განხორციელდება შემდეგი კომიტეტების საშუალებით:

· სამოქალაქო მშენებლობა, პროექტირება.

· ენერგეტიკა
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· ტრანსპორტი

· გარემოს დაცვა

· ინჟინერთა პროფესიონალური განათლება

· პროფესიონალ ინჟინერთა დახმარება

· ახალი ტექნოლოგიები

· მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი

,,სსის“ უმაღლეს მმართველობით ორგანოს წარმოადგენს საზოგადოების საერთო კრება,
რომელიც ტარდება 3(სამი) წელიწადში ერთხელ. კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვს
საზოგადოების ყველა წევრს. კრებას ხელმძღვანელობს საზოგადოების პრეზიდენტი,
პრეზიდენტი აირჩევა საერთო კრების მიერ. ,,სსის“
საქმიანობას ახორციელებს საბჭო.

მიმდინარე პერიოდში სულ გაწევრიანებული იქნა 250 წევრი.

,,სსის“ წარმოადგენს ,,ევროსაბჭოს სამოქალაქო ინჟინერთა“ ორგანიზაციის ოფიციალურ
წევრს.
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