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სსიპ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის
აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების

შემდეგ  ეტაპზე  დაშვების შესახებ
 
  სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 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
N122/ნ-ე 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, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 14
ივლისის N16 ოქმის N1 საოქმო დადგენილების, უნივერსიტეტის რექტორის (N805813,
14/07/2022 წ.) ბრძანებისა და 2022 წლის 14 ივლისს აკადემიური თანამდებობების
დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კონკურსანტთა საბუთების მიმღები კომისიის
თავმჯდომარის ქეთევან ხმალაძის სამსახურებრივი ბარათის (26/08/2022წ; N952608) 
საფუძველზე
 

ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ:
 

 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში1.  
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მომდევნო ეტაპზე
დაშვებულ იქნან შემდეგი კონკურსანტები:



 
  სოციალურ  მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის  ფაკულტეტი:

 

პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით:

  ასისტენტ პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით
(აფილირებული)
  1.    ნათელა ბასილაშვილი
 

ფილოსოფიის მიმართულებით:

  ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით
(აფილირებული)
  1.    ნატალია ბიწაძე
 

  ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი:

   ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით:

  ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით
(აფილირებული)
 
  1.    თამაზი ლაჩაშვილი                  
 

  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ენის მიმართულებით:

  ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე, 6 (ექვსი) წლის ვადით
(აფილირებული)
  1.    ელენე ფილაშვილი
 
  ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით
(აფილირებული)
  1. მზია გიგაშვილი
 

რუსული  ენის  მიმართულებით: 

  ასისტენტ-პროფესორის 2 (ორი) საშტატო ერთეულზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით
(აფილირებული)
  1. მედეა მეტრეველი
 

ინგლისური  ენის  მიმართულებით:



  ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით
(აფილირებული)
     1. ნინო ძამუკაშვილი
 
2.დაევალოს უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული
კონკურსის კონკურსანტთა საბუთების მიმღებ კომისიას შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება;
3. დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებული
პირებისთვის წინამდებარე ბრძანების სათანადო წესით გაცნობა;
4. ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის ფაკულტეტებს;
5. დაევალოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ბრძანების
ვებ-გვერდზე განთავსება;
6. ბრძანებაძა ძალაშია ხელმოწესითანავე;
7.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ, მისი გაცნობიდან ერთი
თვის ვადაში, თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის
გამზირი N41).

 
 

სსიპ −იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
რექტორი
ირმა შიოშვილი   
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