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შრომითი ხელშეკრულება # 

     (კონტრაქტი) 

უნივერსიტეტის რეკვიზიტები                                                                                           ,,-----" ,,--------------" 2015 წ. 

ქ. თელავი ქართული                                                                                                     

 უნივერსიტეტის ქ. #1 

საიდენტიფიკაციო კოდი 231187168 

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორი 

 პროფესორი 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ორგანიზაციის, იურიდიული პირის დასახელება) 

 

შემდგომში ,,დამქირავებლად" წოდებული და მეორეს მხრივ  მოქალაქე, 

 

შემდგომში ,,დაქირავებულად" წოდებული -------------------------------------------------------- 
                                (სახელი, გვარი) 

  მცხოვრები ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (საცხოვრებელი მისამართი, პირადობის მოწმობის და პირადი ნომერი) 

  ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

  დამქირავებელი მოქმედებს რა კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებით, იღებს 

 

   სამუშაოზე დაქირავებულს  --------------------------------------------------------------------------- 
 (დაკავებული თანამდებობის სახელი) 

  თანამდებობაზე, ხოლო დაქირავებული თანახმაა განახორციელოს ამ თანამდებობით განსაზღვრული    შრომითი 

საქმიანობა. 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

  1.1.წინამდებარე ხელშეკრულება არეგულირებს დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის შრომით, სოციალურ-

ეკონომიკურ და პროფესიულ ურთიერთობებს. 

1.2.ხელშეკრულების მხარეების  უფლებები და მოვალეობები რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებით,   

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლბით, დამქირავებლის წესდებითა და შინაგანაწესით. 

მუხლი2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი და ძალაში შესვლის პირობები 

   2.1.ხელშეკრულება იდება 2015 წლის ,,-----"  ,,----------------------" 

           201   წლის  ,,----" ,,--------------------" 

   2.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან 

მუხლი 3. საქმიანობის საგანი და შესასრულებელი სამუშაოს დახასიათება 

         დაქირავებული დამქირავებლისათვის ახორციელებს შემდეგ სამუშაოს: რაც გათვალისწინებულია საქართველოს  

კანონმდებლობით, თესაუ-ს წესდებით და შესაბამისი ფაკულტეტის დებულებით. 

 

 



 ფორმა 1 

მუხლი 4. დაქირავებულის უფლებები და მოვალეობები 

   4.1დაქირავებულის საქმიანობა წინამდებარე კონტრაქტით  წარმოადგენს მის ძირითად საქმიანობას.  სამუშაო დროის  

ფარგლებში  სხვა ორგანიზაციაში  საქმიანობა შეთავსებით, ან ნარდობის ხელშეკრულების საფუძველზედაქირავებულს   

შეუძლია მხოლოდ დამქირავებლის წერილობითი თნხმობის საფუძველზე; 

4.2.ძირითდი სამუშაოდან თავისუფალ დროს დაქირავებულს უფლება აქვს იმუშაოს შეთავსებით ან ნარდობის 

ხელშეკრულების საფუძველზე დამქირავებლის თნხმობის გარეშე. 

მუხლი 5.  დაქირავებული მოვალეა 

   5.1. ჯეროვნად, დროულად, ხარისხიანად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს მისთვის მინდობილი სამუშაო, 

რომელიც მოცემულია წინამდებარე ხელშეკრულების მესამე მუხლში; 

5.2. განხორციელებული სამუშაოს შესახებ წარადგინოს ანგარიში ხელშეკრულების მოთხოვნისთანავე თუ 

კანონმდებლობით, დებულებით და შინაგანაწესით სხვა რამ არ არის დადგენილი; 

5.3. კეთილსინდისიერად შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობები, დამქირავებლის შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული მოთხოვნები. ხელმძღვანელობის ბრძანებები და მითითებები; 

5.4. გაუფრთხილდეს დამქირავებლის ქონებას, უზრუნველყოს მისთვის ჩაბარებული დოკუმენტაციის ჯეროვანი დაცვა; 

5.5. არ გაამჟღავნოს დამქირავებლის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა 

ორგანიზაციაში საქმიანობის შედეგად; 

5.6. მთლიანად მოახმაროს ხელშეკრულებით გათავალისწინებული სამუშაო დრო ორგანიზაციის ინტერესებს; 

5.7. თავიდან აიცილოს სტუდენტებთან ისეთი არასასურველი ურთიერთობები, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის 

ლექტორის მიერ სტუდენტის ობიექტურ და სამართლიან შეფასებას და სტუდენტს აქცევს პირადული კონფლიქტის 

ან კოლეგების პროფესიული უთანხმოების ინსტრუმენტად.  

5.8. თითოეული ლექციისათვის მოემზადოს მაღალ დონეზე და შეეცადოს გაზარდოს სტუდენტების მოტივაცია, 

მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და პოტენციალი; 

5.9. უზრუნველყოს ლექციების დროული დაწყება და დამთავრება და არ დაუშვას ლექციის გაცდენის შემთხვევები.   

5.10. საჯარო გახადოს სამუშაო და საკონსულტაციო საათები სტუდენტებისათვის. საჭიროების შემთხვევაში 

უზრუნველყოს სტუდენტების მიღება მიღების საათების შემდეგაც; 

5.11. საფუძვლიანად შეიმუშაოს სალექციო კურსის თემატიკა და სტრუქტურა და პერიოდულად მოახდინოს მისი 

განახლება შესაბამის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად; 

5.12. ეცადოს გააუმჯობესოს სალექციო კურსის წარმართვის მეთოდები. წარმართოს სასწავლო პროცესი უნივერსიტეტის 

მიერ დამტკიცებული სასწავლო გეგმის შესაბამისად; 

5.13. არ გაუწიოს დისკრიმინაცია თანამშრომლებსა და სტუდენტებს სქესის, რასობრივი, რელიგიური, ეთნიკური 

კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, ასაკის ან სხვა მსგავსი გარემოებების საფუძველზე; 

5.14. არანაირ შემთხვევაში არ გამოხატოს მუქარა, შეურაცხყოფა ან დამცირება სიტყვიერად ან მოქმედებით 

უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტების ან კოლეგების მიმართ; 

5.15. არ წარმოაჩინოს არასწორად ან მცდარად კოლეგის შეხედულება საკუთარი პოზიციის გამყარების მიზნით; 

5.16.  აქტიური დახმარება გაუწიოს კოლეგებს პროფესიული განვითარების პროცესში; 

5.17. მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის მართვაში. უნივერსიტეტის სხვადასხვა დონეზე არსებულ კომიტეტებში და 

ორგანიზაციებსი მუშაობითა და მონაწილეობით; 

5.18. დაემორჩილოს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ მარეგულირებელ წესებსა და პროცედურებს და შესაბამის 

კანონმდებლობას; 

5.19. არ აქვს უფლება მიიღოს საჩუქარი თანხა ან სხვა სარგებელი მათთვის პირადი სარგებელის სანაცვლოდ 

კოლეგებისგან, სტუდენტებისგან ან სხვა დაინტერესებული პირებისგან; 

5.20. არ უნდა შეურაცხყოს ან ანონიმურად დაადანაშაულოს კოლეგები; 

5.21. ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილის შემთხვევაში ერთი კვირით ადრე წერილობითი ფორმით აცნობოს 

,,დამკვეთს“. 

5.22. დაქირავებული ვალდებულია უნივერსიტეტში შრომითი ურთიერთობის დროს იმყოფებოდეს მინიმუმ  3 (სამი) 

სამუშაო დღის განმავლობაში. 

მუხლი 6. დაქირავებულს უფლება აქვს 
 

6.1. მოითხოვოს ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია მის მიერ სამუშაოს სათანადო შესრულებასთან; 
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6.2. მოითხოვოს დამქირავებლისაგან წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობების შესრულება.  

6.3. ისარგებლოს კანონით დადგენილი სხვა უფლებებით. 

 

მუხლი 7. დამქირავებლის უფლებები და მოვალეობები 
 

დამქირავებელი მოვალეა: 
 

7.1.  შეუქმნას დაქირავებულს ნორმალური სამუშაო პირობები დაკისრებული მოვალეობების დროულად და 

ხარისხიანად შესრულებისათვის; 

7.2.  შექმნას აკადემიური პერსონალისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების  განმტკიცების 

აუცილებელი პირობები; 

7.3.  დროულად გასცეს სახელფასო ანაზრაურება; 

7.4.  სისტემატურად იზრუნოს სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის მიზნით მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესებისათვის; 

7.5.  იზრუნოს სასწავლო გეგმების შესაბამისი სასწავლო და სამეცნიერო წიგნადი ფონდის გამდიდრებისათვის; 

7.6.  განიხილოს და დანერგოს აკადემიური პერსონალის წინადადებანი, რომლებიც ხელს შეუწყოფს უნივერსიტეტის 

მუშაობის გაუმჯობესებას; 

7.7.  მუდმივი კონტროლი დააწესოს სანიტარულ და ჰიგიენურ მოთხოვნების დაცვაზე; 

7.8.  შექმნას საქმიანი შემოქმედებითი ატმოსფერო, ყოველმხრივ განავითაროს და დაუჭიროს მხარი აკადემიური 

პერსონალის ინიციატივასა და აქტიურობას. განიხილოს მათი კრიტიკული შენიშვნები და აცნობოს მათ 

გატარებული ღონისძიებების შესახებ; 

7.9.  გულისხმიერად მოექცეს აკადემიური პერსონალის მოთხოვნებს, იზრუნოს მათი სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად; 

7.10. მოახდინოს შრომის ანაზღაურება, მე- 8.1 მუხლში მითითებული ოდენობით. 

 

დამქირავებელს უფლება აქვს: 

 

7.2.1  მოთხოვოს დაქირავებულს წინამდებარე ხელშეკრულების, ორგანიზაციის შინაგანაწესისა და თანამდებობრივი 

ინსტრუქციის დაცვა. ასევე მოითხოვოს ინფორმაცია დაკისრებული სამუშაოების შესრულების შესახებ. 

7.2.2. სალექციო საათების შემცირების ან არარსებობის შემთხვევაში აკადემიური საბჭო უფლებამოსილია გადაწყვიტოს 

აკადემიური თანამდებობის მქონე პირისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი; 

7.2.3. რექტორი უფლებამოსილია აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 9 სექტემბრის ოქმი # 25  საფუძველზე, სალექციო 

საათების შემცირების, ან არარსებობის შემთხვევაში ვადაზე ადრე შეუწყვიტოს ... პროფესორს შრომითი 

ხელშეკრულება აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებელ კონკურსზე მიღებული დაბალი სარეიტინგო ქულის 

საფუძველზე; 

7.2.4. ერთი წლის განმავლობაში თუ გამოვლინდა დაქირავებულისაგან დარგობრივი საკონკურსო კომისიისათვის ყალბი 

ინფორმაციის მიწოდება შეწყვიტოს დამქირავებელტან ხელშეკრულება.  

7.2.5. გააგზავნოს დაქირავებული მივლინებებში გამომდინარე ორგანიზაციის ინტერესებიდან. 

მუხლი 8. შრომის ანაზღაურება 

 

8.1.  დამქირავებელი დაქირავებულს ყოველთვიურად, უნდა უხდიდეს შრომის ანაზღაურების  

  სახით  --------------------------------------. 

8.2.  დაქირავებულს, ერთ სასწავლო წელს განსაზღვრული წლიური დატვირთვის ზემოთ ჩატარებული სალექციო 

კურსები აუნაზღაურდეს საათობრივი ანაზღაურების წესით; 

8.3.  ხელფასების მოსალოდნელი გაზრდა დარეგულირდეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით. 

8..4 უნაზღაურებს სამივლინებო ხარჯებს 

6.5. ხელფასი გაიცემა თვეში ერთხელ. 
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მუხლი 9. სამუშაო დრო 

 

9.1.    დაქირავებულის სამუშაო რეჟიმი განისაზღვრება  სასწავლო ცხრილთან შესაბამისაობაში;   

9.2. ზეგანაკვეთური მუშაობა დაიშვება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც საფრთხე ექმნება ორგანიზაციის ფუნქციონირებასა 

და განვითარებას. 

მუხლი 10. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის  საფუძვლები 

ა) ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 36-ე, ორგანული 

კანონი საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე, უნივერსიტეტის წესდების 29-ე, აკადემიური პერსონალის სამსახურში 

მიღების ერთიანი წესის შესახებ დებულების 7.7 მუხლის შენიშვნია და აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 სექტემბრის 

ოქმი #  გათვალისწინებული მოთხოვნები: 

ბ) პირადი განცხადება 

ც) ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა 

გ) ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების უხეში ან სისტემატური დარღვევა 

დ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა 

ე) პენსიაზე გასვლა ან ემერიტუსის წოდების მინიჭება 

ვ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები 

მუხლი 11. სადავო საკითხების გადაწყვეტა 

მხარეთა შორის ყველა დავა უნდა გადაწყდეს ურთიერთმოლაპარაკების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების 

მიუღწევლობის შემთხვევაში, საქმე მხარეთა ინიციატივით შეიძლება გადაეცეს სასამართლოს. 

მუხლი 12. სხვა დებულებები 

12.1. ხელშეკრულება არ შეიცავს რაიმე დამატებით სიტყვიერ შეთანხმებას. 

12.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე. 

12.3. ხელშეკრულება შედგენილია ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთა თითო პირი 

გადაეცემა მხარეს. 

12.4. ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ან ხელშეკრულებით დარეგულირებულ ურთიერთობებში ფორმდება 

წერილობით ან ხელშეკრულების დამატების სახით ან ახალი ხელშეკრულებით. 

მხარეთა ხელმოწერები: 

 

დამქირავებელი                                                                   დაქირავებული 
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