
 

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 
 

b r Z a n e b a #1/23 

ქ. თელავი                                                                                                                      30  იანვარი 2015 წ. 

 

      იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან  საგანმანათლებლო   

პროგრამაზე აპლიკანტთა მიღების და სასწავლო გრაფიკის ადმინისტრირების შესახებ   

 

     „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის,  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის  ბრძანება 

№122/ნ  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების (ოქმი N6, 23.01.2015წ), 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  (26.01.2015წ; N31) წარდგინების  და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის (29.01.2015წ N42) 

წარდგინების საფუძველზე 

 ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ 

 

1. გამოცხადდეს მიღება 2014-2015 სასწავლო წლისათვის უნივერსიტეტის განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან  პროგრამაზე 

შემდეგი მიმართულებებით:  

 

1. ქართული ენა; 

2. მათემატიკა; 

3. ინგლისური ენა; 

4. გერმანული ენა; 

5. ბუნებისმეტყველება; 

6. ფიზიკა; 

7. გეოგრაფია; 

8. ისტორია; 

9. ქიმია; 

 

 



 

10. ბიოლოგია; 

11. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; 

12. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება. 

 

2. ბრძანების პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი მიმართულებებისათვის 

გათვალისწინებულია 30 ადგილი; 

3. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება შესაბამისი 

პროფილის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი;  

4. პროგრამაზე ჩარიცხვის   მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის 

სახელზე შესაბამისი მიმართულების მითითებით,  რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს: 

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიალურად 

                   დამოწმებული ასლი /დედანთან ერთად/; 

              ბ)  2 ფოტოსურათი ზომებით 3X4; 

              გ)  პირადობის მოწმობის ასლი /დედანთან ერთად/; 

              დ) სამხედრო ვალდებულებასთან  დამოკიდებულების დამადასტურებელი 

                    დოკუმენტის ასლი (სავალდებულო ვაჟებისათვის);  

              

5. საბუთების მიღება იწარმოებს 2015 წლის 02 თებერვლიდან 2015 წლის 20 თებერვლის 

ჩათვლით განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე; 

6. თითოეულ მიმართულებაზე მიღება იწარმოებს თუ  პროგრამაზე  ჩასარიცხ 

სტუდენტთა რაოდენობა არ იქნება 2-ზე ნაკლები;  

 

7. დამტკიცდეს  ,,მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან პროგრამაზე’’   სასწავლო 

განრიგი: 

ა)  2014-2015  სასწავლო წელი დაიწყოს 2015  წლის 2 მარტს;  

 

 ბ)   სემესტრის ხანგრძლივობა განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

 

 I  სემესტრი დაიწყოს 2015 წლის 2  მარტს და დასრულდეს 2015  წლის  10  

ივლისს; 

 ზაფხულის  სესიები დაიწყოს  2015 წლის  15 ივნისს  და დასრულდეს  2015 

წლის 26  ივნისს; 

 დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვროს 2015 წლის 29 ივნისიდან 

2015 წლის 10 ივლისის ჩათვლით;   

 ინტენსიური კურსის ვადები განისაზღვროს 2015 წლის 13 ივლისიდან 2015 

წლის 31 ივლისის ჩათვლით; 

 

 

 

 

 

 



 

8. დაევალოს  უნივერსიტეტის კანცელარიას  /მ.ბეჟანიშვილი/  ბრძანების მიწოდება 

 განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ხარისხის უზრუნველყოფის  და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების  სამსახურებთან; 

9. დაევალოს  ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს /თ.ხოტენაშვილი/  

წინამდებარე   ბრძანების განთავსება თესაუ-ს  ვებ.გვერდზე; 

10.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

                         უნივერსიტეტის რექტორის 

                        მოვალეობის შემსრულებელი                                          ირმა შიოშვილი 

 
 


