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სსიპ       იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში აკადემიური

თანამდებობების
დასაკავებლად  კონკურსის გამოცხადების  შესახებ

 
,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
34-ე და 35-ე მუხლების, 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, 26-ე და 27-ე მუხლების, უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი №15)
„აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მე-4
მუხლის 4.2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების
წესი“-ს საფუძველზე (დამტკიცებულია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური
საბჭოს 2017 წლის 22 მაისის სხდომაზე, ოქმი №16), ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მაგდა დავითაშვილის სამსახურებრივი ბარათის
(№1076776, 07.11.2020) და აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 10 ნოემბრის ოქმი №27-ის მე-2
საოქმო დადგენილების საფუძველზე
 

ვ       ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 



 1. გამოცხადდეს კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, მიმდინარე წლის
11 ნოემბერს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე შემდეგი
მიმართულებებით:
 
  1.1.ზუსტ   და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 
ა) ბიოლოგიის მიმართულებით

 პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6   (ექვსი) წლის  ვადით (აფილირებული)
 ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთ) საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის  ვადით (
აფილირებული)

 
  ბ) ეკოლოგია-მიკრობიოლოგიის  მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (
აფილირებული)

 
2. კონკურსანტი, კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვალდებულია, წერილობით
გამოხატოს თანხმობა:
 
ა),,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა“ და ,,უნივერსიტეტში
აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის“ შესახებ დებულებების მოთხოვნების
შესრულებასთან დაკავშირებით;
ბ)მხოლოდ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ, რაც ძალაში შევა
მის მიერ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის დაკავებისთანავე და დაადასტუროს
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არ გააჩნია ძალაში მყოფი ანალოგიური ხასიათის დოკუმენტი
(ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვ.) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან.
გ)შრომითი ურთიერთობის პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით, მათ შორის
თანხმობა, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებოდეს პროფესორი კვირაში
მინიმუმ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო ასოცირებული პროფესორი მინიმუმ
ოთხი სამუშაო დღის განმავლობაში.
 
3.კონკურსში მონაწილეთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) დაიწყოს 2020 წლის 14
დეკემბერს და დასრულდეს 2020 წლის 18 დეკემბერს, 17:00 სთ-ზე;
 
4.საბუთების მიღება განხორციელდეს უნივერსიტეტის I კორპუსის II სართულზე, №214
ოთახში, 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე, ხოლო covid-19 ვირუსის პრევენციის, ან სხვა
შეზღუდვების გამო, შესაძლებელია აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის
ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებები განხორციელდეს დისტანციურად/ ელექტრონულად.
ასეთი ვითარების არსებობისას კონკურსისათვის აუცილებელი საბუთები დასკანერებული
ფორმით გადაეგზავნოს უნივერსიტეტის იურიდიული სამასახურის ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების უფროსს (ქ. ხმალაძე) მის სამსახურებრივ  
ელექტრონულ ფოსტაზე ( );hr@tesau.edu.ge
 



5.კონკურსის ჩატარების დღედ განისაზღვროს 2020 წლის 22 დეკემბერი;
 
6.ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს იურიდიული სამსახურის ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების უფროსს (ქ. ხმალაძე);
 
7.დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას (მ.ბეჟანიშვილი) ბრძანების განთავსება
უნივერსიტეტის   საინფორმაციო დაფაზე;
 
8.დაევალოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს (მ. მაისურაძე) განცხადების
გაზეთში გამოქვეყნება;
 
9.დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს (ნ. კახაშვილი) ბრძანების
განთავსება   უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე; 
 
10.დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს (უფროსი თ.
გიორგაძე) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ელექტრონულად
ჩატარების შემთხვევაში ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 
11. ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტს;
 
12.ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
 
13.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი
თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის
გამზირი N 41).
 
 

 
 

სსიპ −იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
რექტორი
ირმა შიოშვილი   
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