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იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 

 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №1/176 

ქ. თელავი                                22 აპრილი  2015 წ. 

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2015  სასწავლო 

წლის  გაზაფხულის  სემესტრში   პროფესიულ  პროგრამა  თექის ხელოსნის III  საფეხურზე 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო  გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ 

 

    „უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის; 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N 122/ნ  

ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის -  წესდების  მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის 

,,ა” ქვეპუნქტის, სსიპ შეფასებისა  და  გამოცდების  ეროვნული  ცენტრის დირექტორის 2015  

წლის  08 აპრილის     N54/15 ბრძანების „2015 წლის გაზაფხულზე პროფესიული ტესტირების 

საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე 

აპლიკანტთა განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების 

თაობაზე“  და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის (21.04.2015წ 

N236)  წარდგინების  საფუძველზე  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. განისაზღვროს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2015  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  პროფესიულ  პროგრამა თექის ხელოსნის 

III  საფეხურზე  ჩარიცხული  სტუდენტებისათვის  სასწავლო  გრაფიკი  შემდეგნაირად: 

 

1. სასწავლო  პროცესის  ხანგრძლივობა  განისაზღვროს  34  კვირით; 

 

1.1.  სასწავლო  პროცესი  დაიწყოს    - 2015  წლის  27  აპრილს  და  დასრულდეს  2016 

    წლის  22  იანვარს; 

1.2.   სასწავლო  საგნებისა  და  სასწავლო  პრაქტიკის  ხანგრძლივობა  განისაზღვროს 

    2015  წლის  27  აპრილიდან  2015  წლის  23  ოქტომბრის  ჩათვლით; 

 

 

 



1.3.  საწარმოო  პრაქტიკა  განისაზღვროს  8  კვირით  -  2015  წლის  2  ნოემბრიდან  2015 

  წლის  25  დეკემბრის  ჩათვლით; 

1.4.  დასკვნითი   გამოცდები  განისაზღვროს  2015  წლის  28  დეკემბრიდან  2016  წლის  6 

  იანვრის  ჩათვლით; 

1.5.  დამატებითი    გამოცდები  განისაზღვროს  2016  წლის  18  იანვრიდან  2016  წლის  22 

  იანვრის  ჩათვლით; 

1.6.  საზაფხულო  არდადეგები  გამოცხადდეს  2015  წლის  1  აგვისტოდან  2015  წლის  4 

  სექტემბრის  ჩათვლით; 

1.7.  საშემოდგომო  არდადეგები  გამოცხადდეს   2015  წლის  26  ოქტომბრიდან  2015 

  წლის   30  ოქტომბრის  ჩათვლით; 

 

2. დაევალოს  უნივერსიტეტის  ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წინამდებარე 

ბრძანების  განთავსება  თესაუ-ს  ვებ-გვერდზე; 

3. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას  ბრძანების გადაგზავნა დაინტერესებული 

სამსახურებისათვის; 

4. სასწავლო  პროცესის  მიმდინარეობაზე კონტროლი  დაევალოს  უნივერსიტეტის   

განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  დეკანს  და  უნივერსიტეტის  პროფესიული 

პროგრამების კოორდინატორს; 

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე; 

6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

 
 

                     უნივერსიტეტის რექტორი                                         ირმა შიოშვილი 
 

 

 
 

 

 


