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1. კონკურსის გამოცხადება 

შპს „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი“–ს (შემდგომში 
„უნივერსიტეტი) პროფესორ–მასწავლებლების ღია კონკურსის წესით აკადემიურ 
თანამდებობებზე ასარჩევად, რექტორი გამოსცემს ბრძანებას, რომლითაც 
განისაზღვრება პროფესორების, ასოცირებული პროფესორებისა ასისტენტ– 
პროფესორების და ასისტენტების საკონკურსო ადგილების რაოდენობა 
საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად; 

კონკურსის ჩატარების თარიღი და პირობები ქვეყნდება საქართველოს 
კანონმდებლობითა და კონკურსის ჩატარების წესის შესაბამისად, საბუთების 
მიღებამდე არანაკლებ 1 თვით ადრე. საბუთების მიღება გრძელდება არანაკლებ 1 და 
არა უმეტეს 2 კვირისა. კონკურსი ტარდება საბუთების მიღების დასრულებიდან 
არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში. პროფესორები აკადემიურ თანამდებობაზე აირჩევიან 
უვადოდ (განუსაზღვრელი ვადით) და 5 წელიწადში ერთხელ ექვემდებარებიან 
ატესტაციას, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორები 4 წლის ვადით, ხოლო 
ასისტენტები 3 წლით. 

რექტორის ბრძანება საჯარო გაცნობისათვის უნდა გამოქვეყნდეს 
უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე, ასევე უნივერსიტეტში თვალსაჩინო ადგილას და 
საქართველოს პერიოდულ პრესაში. 

კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია საჯარო და 
ხელმისაწვდომი დაინტერესებული პირებისათვის. 

(რექტორის 2012 წლის 27 აპრილის ბრძანება №01-01/24) (რექტორის 
2014 წლის 10 თებერვლის ბრძანება №01-01/09) 

რექტორის 2016 წლის 28 იანვრის ბრძანება №01-01/03 

 

2. საკონკურსო კომისიები 

2.1. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების მიზნით 
უნივერსიტეტში იქმნება საკონკურსო კომისია. 

2.2. საკონკურსო პირობების დარღვევების (პრეტენზიების, საჩივრების) განხილვის 
მიზნით უნივერსიტეტში იქმნება – საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისია. 

2.3. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს რექტორი. 
კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 6 წევრით, მათ შორისაა კომისიის 
მდივანი ხმის უფლების გარეშე. ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრებს, 
როგორც წესი უნდა ჰქონდეთ დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული 
აკადემიური ხარისხი. კომისიის თავმჯდომარედ შეიძლება დაინიშნოს პირი, 
რომელსაც აუცილებელია ჰქონდეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული 
ხარისხი. კომისია გადაწყვეტილებას იღებს წევრთა სრულის შემადგენლობის 
უმრავლესობით. 

2.4. თუ საკონკურსო კომისიის წევრი მონაწილეობას იღებს ვაკანტური 
თანამდებობის დასაკავებელ კონკურში მისი საკითხის განხილვისას მას არ აქვს 
უფლება მონაწილეობა მიიღოს კენჭისყრაში. 

2.5. ამ წესის დარღვევით მიღებული გადაწყვეტილება ბათილია კომისიის წევრის 
არჩევის ნაწილში. 
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3. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად განცხადების მიღება 

3.1. განცხადების მიღება ხორციელდება მხოლოდ რექტორის ბრძანებით 
დამტკიცებული ვადების შესაბამისად, ყოველდღიურად შაბათ–კვირის გარდა 
10.00 საათიდან 16.00 საათამდე. 

3.2. საკონკურსო   კომისიაში   წარსადგენად   საბუთების   ჩამონათვალს   ამტკიცებს 
რექტორი. 

 
4. საკონკურსო კომისია 

4.1. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, თუ მას ესწრება ხმის 
უფლების მქონე პირთა ნახევარზე მეტი. 

4.2. კომისიის თავმჯდომარეს ნიშნავს რექტორი 

4.3. კომისიის მდივანი, რომელსაც ხმის მიცემის უფლება არ გააჩნია, ადგენს სხდომის 
მიმდინარეობის ამსახველ ოქმს. 

4.4. მდივანი  ვალდებულია  სხდომის  მონაწილეებს  გააცნოს  ოქმის  შინაარსი  და 
საბოლოოდ ოქმზე ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი 

4.5. კონკურსი პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ–პროფესორის 
და ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ტარდება ცალ–ცალკე. შეუვსებელი 
ვაკანსიები შეიძლება დაკავებულ იქნას მხოლოდ განმეორებით გამოცხადებული 
ღია კონკურსის წესით. 

(რექტორის 2014 წლის 10 თებერვლის ბრძანება №01-01/09) 
 
5. კონკურსის მოთხოვნები 

5.1. პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში 
მონაწილეობისათვის აუცილებელია: 

 დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; 
 მოტივაცია,  დასაბუთება  პროფესორის  თანამდებობის  დასაკავებლად  (1-2 

გვერდზე Acadnusx – 12, 1,5 ინტერვალით); 
 მიმართულების განვითარების პროგრამა და დისციპლინის სწავლების 

კონცეფცია ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურის დონეების მიხედვით (3-4 
გვერდზე Acadnusx – 12, 1,5 ინტერვალით); 

 სასწავლო  სამეცნიერო  პროგრამები  (სილაბუსები,  სწავლების  მეცნიერულ 
კვლევებზე დაფუძნების გზები); 

 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია: 
 
სასურველია კონკურსანტმა წარმოადგინოს: 

 ბოლო   სამი   წლის   განმავლობაში   საგრანტო   პროექტებში   მონაწილეობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

(რექტორის 2014 წლის 10 თებერვლის ბრძანება №01-01/09) 

5.2. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 
კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია: 



4 

 დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 სამეცნიერო–პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; 
 სამეცნიერო კვლევების ანოტაცია (1 გვერდზე, Acadnusx. – 12, 1,5 ინტერვალით); 
 სასწავლო   სამეცნიერო   პროგრამები   (სილაბუსები,   სწავლების   მეცნიერულ 

კვლევებზე დაფუძნების გზები); 
 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია. 

სასურველია კონკურსანტმა წარმოადგინოს: 
 ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
 უკანასკნელი  ხუთი  წლის  განმავლობაში  გამოქვეყნებული  პუბლიკაციების 

დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 
 მისი ხელმძღვანელობით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამები 

(საბაკალავრო, სამაგისტრო). 

5.3. ასისტენტ–პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში 
მონაწილეობისათვის აუცილებელია: 

 დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 
 სასწავლო  სამეცნიერო  პროგრამები  (სილაბუსები,  სწავლების  მეცნიერულ 

კვლევებზე დაფუძნების გზები) 
 უკანასკნელი  სამი  წლის  განმავლობაში  გამოქვეყნებული  პუბლიკაციების 

დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 
 სამეცნიერო კვლევების ანოტაცია (1 გვერდზე, Acadnusx – 12, 1,5 ინტერვალით); 

სასურველია კონკურსანტმა წარმოადგინოს: 
 ბოლო  სამი  წლის  განმავლობაში  საგრანტო  პროექტებში  მონაწილეობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

(რექტორის 2014 წლის 10 თებერვლის ბრძანება №01-01/09) 

5.31.  ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში 
მონაწილეობისათვის აუცილებელია: 

 დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ან 
დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

 სასწავლო   სამეცნიერო   პროგრამები   (სილაბუსები,   სწავლების   მეცნიერულ 
კვლევებზე დაფუძნების გზები). 

სასურველია კონკურსანტმა წარმოადგინოს: 
 ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
 სამეცნიერო კვლევების ანოტაცია (1 გვერდზე, Acadnusx. – 12, 1,5 ინტერვალით); 
 უკანასკნელი   სამი   წლის   განმავლობაში   გამოქვეყნებული   პუბლიკაციების 

დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. 

(რექტორის 2014 წლის 10 თებერვლის ბრძანება №01-01/09) 
 

 
5.4. 5.1–5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტები უნდა შეესაბამებოდეს 

ნუსხას და სრულყოფილად იყოს შედგენილი. 
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5.5. სილაბუსი თემატურად უნდა შეესაბამებოდეს შპს  გთსუ–ს საგანმანათლებლო 
პროგრამებს. 

5.6. ამა თუ იმ მიმართულების შემადგენლობაში შემავალი დისციპლინებისათვის 
უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საათების წლიური 
რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს უნივერსიტეტში წლიური საათობრივი 
დატვირთვის ნორმებს. 

5.7. რექტორის ბრძანებით შეიძლება განისაზღვროს სხვა დამატებითი 
დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც უნდა წარმოადგინოს კონკურსანტმა. 

 
6. აკადემიური თანამდებობების დაკავება 

6.1. საბუთების მიღების დასრულების შედეგად საარჩევნო კომისია რექტორის 
ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას. 

6.2. აკადემიური თანამდებობების დაკავება ხორციელდება ღია კონკურსის წესით. 
კომისია განიხილავს კონკურსის თითოეული მონაწილის დოკუმენტაციას და 
საოქმო გადაწყვეტილებით დაადგენს კონკურსში გამარჯვებულებს; კონკურსში 
გამარჯვებულად ჩაითვლება ის პირი რომელიც უკეთესად დააკმაყოფილებს 
მე–5 მუხლში აღნიშნულ მოთხოვნებს. 

6.3. საკონკურსო კომისიის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების ოქმი, 
კონკურსის შედეგებით დასამტკიცებლად გადაეცემა რექტორს. 

 
7. საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისია 

7.1. საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისიის შემადგენლობას 3 კაცის 
შემადგენლობით ადგენს რექტორი. კომისიის თავმჯდომარეს ნიშნავს რექტორი; 

7.2. დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში საუნივერსიტეტო სააპელაციო კომისია 
უფლებამოსილია შეცვალოს საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება, 
არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში – სხდომის ჩატარების დღიდან. 

 
8. დასკვნითი დებულებები 

აღნიშნული წესი ძალაში შედის რექტორის მიერ დამტკიცებისთანავე და მისი 
გაუქმება, მასში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება რექტორის 
ბრძანებით 

 
 შეტანილი ცვლილებები: 

1. რექტორის 2010 წლის 28 ოქტომბრის ბრძანება №01-01/58 
2. რექტორის 2012 წლის 27 აპრილის ბრძანება №01-01/24 
3. რექტორის 2014 წლის 10 თებერვლის ბრძანება №01-01/09 
4.    რექტორის 2016 წლის 28 იანვრის ბრძანება №01-01/03 

 


