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შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე მოწვეული 

სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად შექმნილი საკონკურსო კომისიის  

ოქმი #1-დან 

 

თბილისი                                                                                                                      

23.09.2019წ. 

 
დღის წესრიგი: სამართლის ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მოწვეული 

სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ  კონკურსში, კონკურსანტების 

მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვა და გასაუბრების ჩატარება. 

 
/მომხსენებელი: კომისიის თავჯდომარე ასოცირებული პროფესორი ნიკოლოზ ფიცხელაური/ 
 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:  

1. შენგელია რომანი -  გთუნი-ს კერძო სამართლის კათედრის გამგე, 

პროფესორი. 

 

2. ლობჟანიძე გივი  -  გთუნი-ს საჯარო სამართლის კათედრის გამგე, 

პროფესორი. 

 

3. ბოჭორიშვილი ნინო  - გთუნი-ს სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის 

სამსახურის    

                                                        უზრუნველყოფის უფროსი, ასოცირებული 

პროფესორი. 
 

4. ქურდაძე შალვა  - გთუნი-ს კერძო სამართლის კათედრის  პროფესორი. 

 
კომისიის მდივანი: თევდორაძე ნუგზარი - (ხმის უფლების გარეშე) გთუნი-ს 

სამართლის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი. 
 

მოისმინეს: კომისიის თავჯდომარის ნ.ფიცხელაურის ინფორმაცია სამართლის ფაკულტეტზე 

მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ  კონკურსში 

კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვასთან და ჩატარებულ 

გასაუბრებასთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ სამართლის ფაკულტეტზე საბაკალავრო 

და სამაგისტრო პროგრამებზე გამოცხადდა კონკურსი მოწვეულ სპეციალისტებზე 2019-2020 

სასწავლო წლისათვის შემდეგი სპეციალიზაციით: 

 
 

კერძო სამართლის კათედრა 

 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - საკორპორაციო სამართალი 

მოწვეული სპეციალისტი -  1 საშტატო ერთეული. 
 



მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - სახელშეკრულებო სამართალი 

მოწვეული სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 

მოწვეული სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

 

 
საჯარო სამართლის კათედრა 

 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - საჯარო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - სამოხელეო სამართალი 

მოწვეული სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული. 

 

 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ კერძო სამართლის მიმართულებით ვაკანტური 

ადგილების დასაკავებლად სამმა კონკურსანტმა შემოიტანა კონკურსში მონაწილეობისათვის 

სავალდებულო დოკუმენტაცია - ქვედარგი სახელშეკრულებო სამართალი - ორმა 

კონკურსანტმა: 1. გიორგი ამირანაშვილი; 2. თამარ ჩიტოშვილი. ქვედარგი საკორპორაციო 

სამართალი - ერთმა კონკურსანტმა - ნატო ჭითანავა. გასაუბრებაზე არ გამოცხადდა ერთი 

კონკურსანტი - გიორგი ამირანაშვილი. რომელიც, ავტომატურად მოიხსნა კონკურსიდან. რაც 

შეეხება ინტელექტუალური საკუთრების სამართალზე გამოცხადებულ ვაკანტურ ადგილს და 

ასევე, საჯარო სამართლის მიმართულებით - სამოხელეო სამართალზე გამოცხადებულ 

ვაკანტურ ადგილს, არ შემოუტანია არავის განცხადება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

 
კერძო სამართლის კათედრა 

1. თამარ ჩიტოშვილი 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - სახელშეკრულებო სამართალი 

 

 

2. ნატო ჭითანავა  

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - საკორპორაციო სამართალი 

 

კორკუნსანტების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სრულებით აკმაყოფილებს მათთვის 

წაყენებულ კრიტერიუმებს : 

1. გამოცდილება იმ მიმართულებაში ან/და სპეციალობაში, რომელშიც სურს თანამდებობის 

დაკავება;  

2. პუბლიკაციების რაოდენობა და აქტუალობა;  

3. პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება;  

4. სპეციალური მომზადება, რაც მტკიცდება შესაბამისი სერტიფიკატებით;  

5. უცხო ენების ცოდნა. 



 

განხილული დოკუმენტაცის და გასაუბრების შედეგები, საფუძველს გვაძლევს ზემოთ 

ჩამოთვლილი კონკურსანტები მოწვეულ იქნან 2019-2020 სასწავლო წლისათვის 

გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე. 

 

 

ერთხმად დაადგინეს: მოწვეულ იქნან 2019-2020 სასწავლო წლისათვის სპეციალობების 

მიხედბით:  

 

კერძო სამართლის კათედრა 

1. თამარ ჩიტოშვილი 

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - სახელშეკრულებო სამართალი 

 

 

2. ნატო ჭითანავა  

მიმართულება - სამართალი 

დარგი/სპეციალობა - კერძო სამართალი 

ქვედარგი/ სპეციალიზაცია - საკორპორაციო სამართალი 

 

 

კომისიის მდივანი: ნ.თევდორაძე 

 


