
 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

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 №1/661 

ქ. თელავი                       24 ოქტომბერი  2014 წ. 

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესიული 

პროგრამა მეტყევე (ტყის მჭრელი, ტაქსატორი)  V საფეხურზე ჩარიცხული 

სტუდენტებისთვის  2014-2015  სასწავლო წლის 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 და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 

(24.10.2014წ N1431) წარდგინების  საფუძველზე  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. განისაზღვროს 2014-2015 სასწავლო წელი  უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამა 

მეტყევე (ტყის მჭრელი, ტაქსატორი)  V საფეხურზე  ჩარიცხული სტუდენტებისთვის  

შემდეგნაირად: 

1. 2014 – 2015  სასწავლო  წელი  დაიწყოს    2014  წლის  27  ოქტომბერს. 

1.1.  სემესტრების  ხანგრძლივობა  განისაზღვროს  შემდეგი  სახით: 

         ა)  I  სემესტრი  დაიწყოს  2014  წლის  27  ოქტომბერს  და  დასრულდეს  2015 

         წლის  6  მარტს; 

         ბ)  II  სემესტრი  დაიწყოს  2015  წლის  30  მარტს  და  დასრულდეს  2015 

         წლის   7  აგვისტოს; 

 

 

 



 

1.2. სესიები  ჩატარდეს  შემდეგი  გრაფიკით: 

 

ა)  ზამთრის  სესიები  დაიწყოს  2015  წლის  9  თებერვალს  და  დასრულდეს  2015 

      წლის  20  თებერვალს; 

- დამატებითი  საგამოცდო  პერიოდი  განისაზღვროს  2015  წლის  23  თებერვლიდან  

2015  წლის  6  მარტის  ჩათვლით; 

- ინტენსიური  კურსების  ვადები  განისაზღვროს  2015  წლის  9   მარტიდან  2015  

წლის  20 აპრილის  ჩათვლით; 

ბ)  ზაფხულის  სესიები  დაიწყოს  2015  წლის  13  ივლისს  და  დასრულდეს  2015 

      წლის  24  ივლისს; 

- დამატებითი  საგამოცდო  პეროიდი  განისაზღვროს  2015  წლის  27   ივლისიდან  

2015  წლის  4  აგვისტოს  ჩათვლით; 

- ინტენსიური  კურსების  ვადები  განისაზღვროს  2015  წლის  10   აგვისტოდან   2015  

წლის   21  აგვისტოს   ჩათვლით; 

 

1.3. ზამთრის  არდადეგები  დაიწყოს  2015  წლის  21  მარტიდან  და  დასრულდეს  

2015  წლის   29  მარტს; 

1.4.  2014 – 2015  სასწავლო  წელი  დასრულდეს  2015  წლის  7  აგვისტოს;                                                                                                                                           

 

2. დაევალოს  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 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს; 

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

                     უნივერსიტეტის რექტორი                                          ავთანდილ ღელაღუტაშვილი 

 

 

 
 

 

 


