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ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 1/483 
 ქ.თელავი                                                                                                                  17 ოქტომბერი 2012წ. 

 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოლეგიური  საბჭოს 
წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა 

და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
 
 

      უმაღლესი განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ე 
ქვეპუნქტის, მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტების; საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #209/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  ააიპ“იაკობ 
გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-8 მუხლის მე-3 
პუნქტის; იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კოლეგიური საბჭოს 2012 წლის 26 მარტის დებულების, კოლეგიური საბჭოს სპიკერის 2012 
წლის 16 ოქტომბრის N1007 წარდგინების  საფუძველზე 

 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 

 
1. დაინიშნოს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კოლეგიური  საბჭოს არჩევნები 2012 წლის 7 ნოემბერს კოლეგიური საბჭოს წევრთა 
უფლებამოსილების ვადის  გასვლასთან დაკავშირებით შემდეგ სკოლებში: 
ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა: სტუდენტი – 1; 
ბ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა: სტუდენტი - 1; 

      გ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის სკოლა: აკადემიური 
           პერსონალი – 1;  

დ) განათლების სკოლა: სტუდენტი – 1; 

 



 
2. განისაზღვროს საარჩევნო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:  

 
ა) ნინო ბასილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
ბ) ნინო კახაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 
გ) ნინო დარჩიაშვილი – იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 
დ) მარიამ მეტრეველი – საქმის წარმოებისა და საკადრო საკითხთა სამსახურის წამყვანი  
სპეციალისტი; 
 

3. საარჩევნო კომისიას დაევალოს არჩევნების დადგენილ ვადებში, მოქმედ 
კანონმდებლობასა და შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 
აქტებთან შესაბამისობაში ჩატარება; 
 

4. კანდიდატთა  რეგისტრაცია დაიწყოს 23 ოქტომბერს და დასრულდეს 2012 წლის 5 
ნოემბერს 17:00 საათზე; 

 
 

5. კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თელავი, ქართული 
უნივერსიტეტის ქ. N1, I სასწავლო კორპუსი ,II სართული, ოთახი N 44; 
 

6. დაევალოს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის საინფორმაციო დაფაზე და  
უნივერსიტეტის ვებ. გვერდზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს;  

 
 

7. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე; 
 

8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებიდან 1 
თვის ვადაში ქ. თელავის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. თელავი, აღმაშენებლის 
ქ. N41) 

 
 

9. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს რექტორის მოადგილეს დავით 
მახაშვილს. 

 
 
 
 

     უნივერსიტეტის რექტორი:                                                                თინათინ ჯავახიშვილი 
 

 


