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დანართი N 1 

თანამდებობა: სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი. 

თანამდებობრივი სარგო: 1000 ლარი; 

ადგილების რაოდენობა: 1 

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თლავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. N1. 

 

ამოცანები: 

ა) უნივერისიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ინფრასტუქტურის 

დაგეგმვა,  გაშლა და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

ბ) სასწავლო-სამეცნიერო, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციის IT მხარდაჭერა.  

ფუნქციები: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სამსახურის საქმიანობას; 

ბ) წარმოადგენს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს, დაკისრებული 

უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას და პასუხისმგებელია სამსახურზე 

დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე; 

            გ) ზედამხედველობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების  სამსახურის 

თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვან 

შესრულებას; 

დ) ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სამსახურისათვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას, რისთვისაც 

წარუდგენს უნივერსიტეტის რექტორს და  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს 

წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის 

თვალსაზრისით; 

ე) წარუდგენს უნივერისტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წინადადებებს 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის შიდა სტუქტურის, შტატების, 

მუშაობის ორგანიზაციის, სამსახურის თანამშრომლების წახალისების ან 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 

 

მოთხოვნები: 

 განათლება: უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ან მასთან 

გათანაბრებული ხარისხი); 

  სახელმწიფო ენის სრულყოფილად ცოდნა; 

  ოპერაციული სისტემები: Windows Xp / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux / 

Mac-OS 

 პროგრამული უზრუნველყოფები: Microsoft office, Adobe Software: photoshp cc, after 

effects,ilustrator.Lira, Multimedia Player Software, Sketch up, AutoCAD,ArchiCad, 

Mathcad, Web browsers (Chrome, Mozilla, Opera, Safari),Dev-C++, Oris, PDF reader, sound 

forge, sonyvegas, sonyvegas. 
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 ქსელის საბაზისო პროტოკოლების და ტექნოლოგიების ცოდნა; "Mikrotik" 

როუტერებთან მუშაობის გამოცდილება Load balancing, Failover, VPN (IPsec, Tunnel, 

PPTP);  

 სერვერულ სისტემებთან მუშაობის ცოდნა; 

  უცხო ენა (სასურველი) 

  ინფორმაციული ტექნოლოგიების კუთხით მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ 4  

წელი; 

 

 

პიროვნული თვისებები: 

 

 პიროვნული თვისებები: 

 ორგანიზებულობა; 

 პასუხისმგებლობა; 

 კომუნიკაბელურობა; 

 გუნდური მუშაობის კულტურა; 

 კრიზისულ სიტუაცებში მუშაობის უნარი; 

 პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრის უნარი; 

 

კანომდებლობის ცოდნა: 

 

• საქართველოსკანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

• საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

•  საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”; 

• საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №605 „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში 

ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ 

დამტკიცების შესახებ“. 
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