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ბ       რ ძ ა ნ ე ბ ა
 

სსიპ        იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწ
 ავლო წელს პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულებების შესაბამისად დასაფინანსებელ

  ი ადგილების განსაზღვრის  შესახებ
                                                                                                         
 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის №122/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის
,,ა” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის (2022 წლის 12
აგვისტოს ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის
წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე ‘’ ) 92/ნ ბრძანების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტისა
და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის შალვა
ჭკადუას სამსახურებრივი ბარათის (31/10/2022წ; N 1380009) საფუძველზე
 
 

ვ       ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

1. სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023
სასწავლო წელს პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულებების შესაბამისად
დასაფინანსებელი ადგილები განისაზღვროს შემდეგი სახით:  
 
1. ისტორია - 35 ადგილი (წლიური საფასური 2250 ლარი სულ: 78 750 ლ);
2. ქართული ენა და ლიტერატურა - 25 ადგილი (წლიური საფასური 2250 ლარი სულ: 56 250
ლ);



3. დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალვრო
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა- 32 ადგილი ( წლიური საფასური 2250 ლარი სულ:
72 000ლ);
4. ბიოლოგია - 10 ადგილი (წლიური საფასური 2250 ლარი სულ: 22 500 ლ);
5. აგრონომია - 36 ადგილი (წლიური საფასური წლიური საფასური 2250 ლარი სულ: 81 000
ლ);
6. სასურსათო ტექნოლოგია - 95 (წლიური საფასური 2250 ლარი სულ: 213 750 ლ);
7. ეკონომიკა - 28 ადგილი (წლიური საფასური 2250 ლარი სულ: 63 000 ლ);
 
სულ: 261 ადგილი ბიუჯეტი: 587 250 ლარი
 
2.  დაევალოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება;
3.  ბრძნების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს;
4.  ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის ფაკულტეტებს;
5.  ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურს;
6.  ბრძანების ასლი გადაეცეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს;
7. დაევალოს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურს ბრძანების
ვებ-გვერდზე განთავსება;
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
9. 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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