
შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის რექტორის 
 

ბრძანება # 01-01/66 
 

 თბილისი                                   “ 18  “  სექტემბერი   2018 წ. 

 
მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის 

გამოცხადების შესახებ: 
 

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე–9  მუხლის, გთუნი–ს წესდების მე–5 

მუხლის, „აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, მოწვეული 

სპეციალისტისა და მასწავლებლის არჩევის წესის“ მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის და მე-6 

მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,  გთუნი-ს ბიზნესისა და სოციალური 

მეცნიერებების ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის 

ხელმძღვანელის, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის გამგის, ჟურნალისტიკის 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის, ჟურნალისტიკის კათედრის გამგის, 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის, ინფორმატიკის კათედრის 

გამგის, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის, 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრის გამგის, ბიზნესის მართვის კათედრის გამგის 

და სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის, მასობრივი კომუნიკაციის სამაგისტრო 

პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

 

1. მიმდინარე წლის 18 სექტემბრიდან შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური 

მეცნიერებების  ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 

მიმართულებით გამოცხადდეს კონკურსი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად 2018 - 2019 

სასწ/წელზე. 

 

2. მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი 

გამოცხადდეს შემდეგ თანამდებობებზე: 

 

 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა  

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება 

დარგი/სპეციალობა - მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები 

სასწავლო კურსი  - ეკონომეტრიკა 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.   

 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა  

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება 



დარგი/სპეციალობა - მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები 

სასწავლო კურსი  - ბიზნესის ანალიზი და პროგნიზირება 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

ბიზნესის მართვის კათედრა  

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა  

 

 

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება 

დარგი/სპეციალობა - მენეჯმენტი 

სასწავლო კურსი  - მმართველობითი აღრიცხვა და გადაწყვეტილების მიღება 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

ბიზნესის მართვის კათედრა  

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 

დარგი/სპეციალობა - ტურიზმი  

სასწავლო კურსი - სატრანსპორტო მომსახურება ტურიზმში. 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

 

ინფორმატიკის კათედრა  

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 

დარგი/სპეციალობა - ტურიზმი  

სასწავლო კურსი - გეოინფორმაციული სისტემების საფუძვლები 

         ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

 

 

 

ინფორმატიკის კათედრა  

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები 

დარგი/სპეციალობა - ტურიზმი  

სასწავლო კურსი - გეოინფორმაციული სისტემები ტურიზმში 

         ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა  

საბანკო საქმის  სამაგისტრო პროგრამა  

 

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება  

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.   



სასწავლო კურსი - მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფინანსური ანალიზი  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.   

 

 

ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა  

საბანკო საქმის  სამაგისტრო პროგრამა  

 

მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება  

დარგი/სპეციალობა - ფინანსები.   

სასწავლო კურსი - საბუღალტრო აღრიცხვა კონტროლი და აუდიტი კომერციულ 

ბანკებში  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - უმაღლესი ნერვული სისტემის მოქმედების ფიზიოლოგია 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია I 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.   

 

 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - განვითარების ფსიქოლოგია II 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - სკოლის ფსიქოლოგია  



ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - კვლევის მეთოდები  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - ფსიქოთერაპიის საფუძვლები  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - ინკლუზიური განათლების საფუძვლები  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - სტრესის მართვა  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 



დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - სოციალური მუშაობის საფუძვლები  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - კლინიკური ფსიქოლოგია  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - გეშტალტ თერაპიის საფუძვლები   

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - ფსიქოლოგია 

სასწავლო კურსი - კვლევის სტატისტიკური მეთოდები SPSS  

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ქართული მწერლობის კლასიკოსები 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  



 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ფოტოჟურნალისტიკა 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - მეტყველება-1 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტური ეთიკა 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემათა მომზადება - I დონე 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - რადიოგადაცემათა მომზადება I დონე 



ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტიკის ოსტატობა I დონე 

ვაკანტური ადგილი - 2 საშტატო ერთეული.  

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ტელეგადაცემის მომზადება II დონე 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.   

  

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - რადიოგადაცემათა მომზადება II დონე 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ოპერატორის ხელოვნება და მონტაჟი 

ვაკანტური ადგილი - 2 საშტატო ერთეული. 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - გაზეთის წარმოება 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული.  

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 



დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ინტერპერსონალური კომუნიკაციები 

ვაკანტური ადგილი - 1  საშტატო ერთეული.  

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - სამაუწყებლო მედიის პროგრამირება და პროდიუსინგი 

ვაკანტური ადგილი - 2 საშტატო ერთეული. 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - საგამოძიებო ჟურნალისტიკა 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

ჟურნალისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა  

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - ჟურნალისტიკის ოსტატობა II დონე 

ვაკანტური ადგილი - 2 საშტატო ერთეული. 

 

 

ჟურნალისტიკის  კათედრა  

მასობრივი კომუნკაციის სამაგისტრო  პროგრამა  

 

 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები 

დარგი/სპეციალობა - მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

სასწავლო კურსი - პრაქტიკული რადიოჟურნალისტიკა 

ვაკანტური ადგილი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

 
3. კონკურსანტების საბუთების მიღება იწარმოოს მ/წლის 19 სექტემბრიდან 24 

სექტემბრის ჩათვლით. (ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან – 16 

საათამდე) 

 

4. კონკურსი ჩატარდება მ/წლის 25 სექტემბერს. 

 

 



5. კონკურსის შედეგები შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომისიაში (26, 27 

სექტემბერი) 

 

6. კონკურსი დასრულდეს და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდეს მ/წლის 28 

სექტემბერს. 

 

 

7. ყველა კონკურსანტი ვალდებულია წარმოადგინოს: 

 განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;  

 კონკურსანტის ანკეტა (CV) 

 საქართველოს მოქალაქეობის პირადობის მოწმობის ასლი; 

 ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით (3X4) 

 უმაღლესი განათლების დამადასატურებელი დიპლომის ასლი, დოქტორის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (არსებობის შემთხვევაში) 

 ცნობა სამსახურიდან შრომის სტაჟის შესახებ ან ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან 

(არსებობის შემთხვევაში) 

 გამოქვეყნებულ ნაშრომთა სია (არსებობის შემთხვევაში) 

 სილაბუსები 

 
8. ყველა კონკურსანტმა  სასურველია  წარმოადგინოს: 

 უცხო ენების ფლობის დამადასტურებელი ცნობა 

 სხვა სერთიფიკატები 

 

 
დაევალოს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს ბრძანება გადასცეს შესაბამის 

სტრუქტურულ ერთეულებს. 

 

დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს აღნიშნული ბრძანების 

გამოქვეყნება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, ასევე  უნივერსიტეტში თვალსაჩინო 

ადგილას. 

 

 

 

 

 

reqtori                                      giorgi maTiaSvili 
 


