
 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესიული მასწავლებლის  სამსახურში 

აყვანის წესი 

 

მუხლი 1. პროფესიული მასწავლებლის სამსახურში აყვანა 

1. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (შემდგომში უნივერსიტეტი) პროფესიული 

საგანმანათლებლო  პროგრამების მოდულებს წარმართავს ამ წესის თანახმად 

სამსახურში აყვანილი პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შემდგომში 

მასწავლებელი).  

2. პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის დაგეგმვისა და შემუშავების ეტაპებზე, 

როდესაც ხდება პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო რესურსების მოძიება, 

უმნიშვნელოვანეს ამოცანად მიიჩნევა სათანადო კვალიფიკაციის მასწავლებლების 

შერჩევა.  

3. თითოეული მასწავლებლის შერჩევა ხდება შესაბამისი კოლეჯის/ინსტიტუტის/აკა-

დემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელისა და პროგრამის დროებითი ხელმძღვანელის 

მიერ. შერჩევისას ითვალისწინებენ პირის კვალიფიკაციას, შრომით გამოცდილებას, 

კომპეტენციებს და მათ შესაბამისობას დასაკავებელ თანამდებობასთან. 

4. კოლეჯის/ინსტიტუტის/აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მოხსენებითი 

ბარათით მიმართავს ფაკულტეტის დეკანს შერჩეულ პირთან წინარე ხელშეკრულების 

გაფორმების თაობაზე. მოხსენებით ბარათს თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი 

დოკუმენტები: 

 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი; 

 მონაცემები განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების შესახებ (CV); 

 განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ასლი; 

 შრომების სია (არსებობის შემთხვევაში); 

 კოლეჯის/ინსტიტუტის/აკადემიური დეპარტამენტის გაფართოებული 

(დეკანატის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენლის მონაწილეობით)  სხდომის ოქმის ამონაწერი საჩვენებელი 

მეცადინეობის ჩატარებისა და წინარე ხელშეკრულების გაფორმებაზე 

რეკომენდაციის მიცემის შესახებ. საჩვენებელი მეცადინეობა უნდა ჩატარდეს 

პროგრამის ენაზე და მოხდეს აუდიო-ვიდეო ჩაწერა.  

 სამხედრო აღრიცხვის დოკუმენტის დედანი და ასლი 

(სამხედროვალდებულთათვის); 

 2 ფოტოსურათი (3X4). 

5. „მონაცემებში განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების შესახებ“ სხვა მონაცემებთან 

ერთად უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია: 

 პირის სახელი, გვარი;  

 პირადი ნომერი; 

 დაბადების თარიღი, სქესი, მოქალაქეობა; 

 განათლება (დაწესებულება, სწავლის პერიოდი, მინიჭებული კვალიფიკაცია); 

 ინფორმაცია აკადემიური ხარისხის შესახებ (არსებობის შემთხვევაში); 

 პროფესიით მუშაობის გამოცდილება (წლები);  

 საკონტაქტო ინფორმაცია (ფაქტობრივი/იურიდიული მისამართი, ელექტრო-

ნული ფოსტა, ტელეფონი); 



 

 სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსი, ლტოლვილის, ჰუმანიტარული 

სტატუსის და თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსი, საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის სტატუსი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

6. ფაკულტეტის დეკანი უზრუნველყოფს საკითხის განხილვას და გადაწყვეტილების 

მიღებას, როგორც წესი, ფაკულტეტის საბჭოზე. დადებითი გადაწყვეტილების 

შემთხვევაში პირის მიერ ხელმოწერილი წინარე ხელშეკრულება ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმთან ერთად წარედგინება უნივერსიტეტის რექტორს. 

7. იმ შემთხვევაში თუკი ამ წესით ვერ მოხერხდა შესაბამისი კვალიფიკაციის პირების 

შერჩევა, მასწავლებელთა შესარჩევად ცხადდება ღია კონკურსი.  

8. კონკურსის გამოცხადება ხდება რექტორის ბრძანებით განსაზღვრული წესით. 

9. ბრძანებაში მიეთითება: 

 კონკურსის გამოცხადების წესი; 

 განცხადებების შემოტანის ვადა; 

 წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა; 

 საკონკურსო პირობები; 

 კონკურსის ჩატარების, გადაწყვეტილების მიღების, შედეგების დამტკიცების, 

გამოქვეყნებისა და გასაჩივრების წესი და სხვ. 

10. რექტორის ბრძანებით მტკიცდება საკონკურსო კომისია, რომელიც კონკურსანტის 

შეფასებისას ითვალისწინებს პირის კვალიფიკაციას, შრომით გამოცდილებას, 

კომპეტენციებს და მათ შესაბამისობას დასაკავებელ თანამდებობასთან, აგრეთვე 

კონკურსანტთან გასაუბრებისა და მის მიერ ჩატარებული საჩვენებელი მეცადინეობის 

შედეგებს. 

11. კონკურსში გამარჯვებულ პირთან/პირებთან გაფორმდება წინარე ხელშეკრულება 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ფორმით (დანართი 1). 

12. წინარე ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკადემიურ საბჭოში განხილვამდე. 

13. კანონმდებლობით დადგენილი წესებით პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის 

დამტკიცებისა და პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვის შემთხვევაში, მათთვის 

სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით, ამ წესით შერჩეულ 

მასწავლებლებს რექტორის ბრძანებით განესაზღვრებათ სამუშაო დატვირთვა. 

14. მასწავლებელთა სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ რექტორის ბრძანება 

გამოიცემა ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, რომელსაც 

დართული უნდა ჰქონდეს სამუშაო დატვირთვის განაწილების ფურცელი 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ფორმით (დანართი 2). დატვირთვის განაწილების 

ფურცელს ხელს უნდა აწერდნენ ფაკულტეტის დეკანი, მოდულის ხელმძღვანელი და 

მასწავლებელი. 

15. იმ შემთხვევაში, თუკი ამ წესით შერჩეული პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

უარს განაცხადებს მოდულის წარმართვაზე, ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი 

ბარათის საფუძველზე, შესაძლებელია სხვა საუკეთესო მონაცემების მქონე სპეციალისტი 

ან კონკურსში მონაწილე საუკეთესო შედეგის მქონე სხვა კონკურსანტი იქნეს მოწვეული 

მასწავლებლად ან გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი. 

 

 



 

მუხლი 2. მასწავლებლის სამუშაო დატვირთვა 

1. მასწავლებლის სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ რექტორის ბრძანებით 

განისაზღვრება განსახორციელებელი მოდული (მისი კომპონენტი), შესასრულებელი 

სამუშაოს სახე (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორიული/პრაქტიკა), სამუშაო 

დატვირთვის მოცულობა საათებში, სამუშაოს შესრულების პერიოდი, სამუშაოს 

შესრულების ადგილი და შრომითი ურთიერთობის მიზნებისათვის სხვა საჭირო 

ინფორმაცია.  

2. მასწავლებლის სამუშაო დატვირთვაში, გარდა რექტორის ბრძანებით განსაზღვრული და 

სასწავლო გეგმების/ცხრილების შესაბამისად ჩასატარებელი მეცადინეობებისა 

(ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორიული/პრაქტიკა), შედის: 

 სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტების შექმნა; 

 სტუდენტთა ნაშრომების გასწორება; 

 სტუდენტის სწავლის შედეგების დამადასტურებელი დოკუმენტების შენახვა 

აკადემიურ დეპარტამენტში მოქმედი წესით; 

 მოდულის განხორციელების მიზნებისათვის აკადემიური დეპარამენტის და 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მითითებების/სამართლებრივი აქტების 

მოთხოვნების შესრულება; 

 პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. ამ მიზნით უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებული კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისა და პროფესიული 

განვითარების ტრენინგების გავლა. აღნიშნულის შესახებ აკადემიური 

დეპარტამენტისათვის ინფორმაციის მიწოდება. 

3. მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება ხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს 

შესახებ დეკანის მოხსენებითი ბარათის მიხედვით გამოსული რექტორის ბრძანების 

საფუძველზე. 

4. მასწავლებლის შრომის ანაზღაურების საათობრივი ნიხრი დგინდება აკადემიური 

საბჭოს მიერ და მტკიცდება წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მიერ. 

 

მუხლი 3. მასწავლებელთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა 

1. მასწავლებელთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს: 

 ხელშეკრულების მოთხოვნების, უნივერსიტეტის შინაგანაწესის და/ან ეთიკის 

ნორმების დარღვევა; 

 შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამის მოდულის 

ან მოდულის კომპონენტის გაუქმება; 

 კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა შემთხვევა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 1  

წინარე ხელშეკრულება 

შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ 

 

q. Tbilisi                                   `   ~   ~ 20   w. 

 
 

erTi mxriv, ssip saqarTvelos teqnikuri universiteti, misi reqtori arCil frangiSvili 

(SemdgomSi `damsaqmebeli”) da meore mxriv, moqalaqe (SemdgomSi `dasaqmebuli”), 
 

deben winamdebare xelSekrulebas Semdegze:  

 
 

1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1. dasaqmebeli iRebs valdebulebas, ------------------------------------------------------------ 

fakultetis -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------profesiuli saganmanaTleblo progrmis avtorizaciisa da studentTa Caricxvis 

SemTxvevaSi ganaxorcielos  movaleobebi ZiriTadi xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis 

Sesabamisad.   

1.2. dasaqmebuli kisrulobs valdebulebas, dados SromiTi xelSekruleba (SemdgomSi `ZiriTadi 

xelSekruleba) damsaqmebelTan da Seasrulos ZiriTadi xelSekrulebiT misTvis dakisrebuli 

samu-Sao im reJimiT, moculobiTa da grafikiT, romelic gansazRvruli iqneba ZiriTadi 

xelSekrulebiT. 

1.3. damsaqmebuli iRebs valdebulebas  saganmanaTleblo programebis avtorizaciis gavlis 

Semdeg Sesabamisi saaTobrivi datvirTvis arsebobis SemTxvevaSi gaaformos ZiriTadi 

xelSekruleba. 

 

2. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

2.1. dasaqmebuls ufleba aqvs: 

2.1.1. mosTxovos damsaqmebels winamdebare xelSekrulebisa da moqmedi kanonmdeblobis dacva; 

2.1.2. uari ganacxados im ZiriTadi xelSekrulebis gaformebaze, Tu igi iTvaliswinebs iseT 

samuSaos, davalebas an miTiTebis Sesrulebas, romelic ewinaaRmdegeba moqmed kanonmdeblobas.  

2.2. dasaqmebuli valdebulia: 

2.2.1. keTilsindisierad Seasrulos winamdebare xelSekrulebiT aRebuli valdebuleba; 

2.2.2. ZiriTadi xelSekrulebis dadebamde werilobiT Seatyobinos damsaqmebels mis pirad 

monacemebSi nebismieri cvlilebebis Sesaxeb;  

2.2.3. dasaqmebulis moTxovnis safuZvelze miawodos mas informacia adrindeli saqmianobis 

Sesaxeb da Seuferxeblad warudginos ZiriTadi xelSekrulebis gaformebasTan dakavSirebuli 

monacemebi; 

2.3. damsaqmebels ufleba aqvs: 

2.3.1. mosTxovos dasaqmebuls winamdebare xelSekrulebis dacva; 

2.3.2. uari ganacxados ZiriTadi xelSekrulebis dadebaze profesiuli saganmanaTleblo 

programis avtorizaciis gauvlelobis an Sesabamisi saaTobrivi datvirTvis ararsebobis 

SemTxvevaSi; 

 
 



 

2.4. damsaqmebeli valdebulia: 

2.4.1. daicvas winamdebare xelSekruleba; 

2.4.2. am xelSekrulebis 2.3.2. punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, dauyovnebliv acnobos 

dasaqmebuls da ganumartos ZiriTadi xelSekrulebis dadebaze uaris Tqmis safuZveli. 
 

 

3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

3.1. winamdebare xelSekruleba ZalaSi Sedis xelmoweris dRidan da ZalaSia ZiriTadi 

xelSekrulebis gaformebamde. 
 

 

4. შეთანხმება შრომის პირობების შესახებ 

 

4.1 dasaqmebulis Sromis anazRaureba da samuSao reJimi ganisazRvreba damsaqmebulis mier 

kanonmdeblobiT dadgenli wesebis Sesabamisad. 

 

                         5. დასკვნითი დებულებები  

5.1. mxareebi xelSekrulebaze xelmoweriT adastureben, rom winamdebare xelSekruleba ar 

Seicavs bundovan debulebebs da rom isini srulad gaecnen da miiRes aRniSnuli pirobebi; 

5.2. sakiTxebi, romlebic ar aris gansazRvruli winamdebare xelSekrulebiT wesrigdeba moqmedi 

kanonmdeblobiT; 

5.3. winamdebare xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana daiSveba mxolod mxareTa werilobiTi 

SeTanxmebis safuZvelze. calmxrivad Setanil cvlilebebs iuridiuli Zala ar gaaCniaT;  

5.4. xelSekrulebis moqmedebis periodSi misi pirobebis Secvla dasaSvebia kanonis an mxareTa 

urTierTSeTanxmebis safuZvelze; 

5.5. xelSekruleba formdeba or egzemplarad, qarTul enaze da TiToeul maTgans aqvs  

Tanabari iuridiuli Zala; 

 xelSekrulebis erTi egzemplari inaxeba damsaqmebelTan, meore dasaqmebulTan;  

 xelSekruleba ZalaSia orive mxaris xelmoweris dRidan. 
 

 

6. მხარეთა რეკვიზიტები 

 

dasaqmebuli 
     misamarTi: 

telefoni:       
 

piradobis mowmoba: 
 

 

 

 

      damsaqmebeli:                                          dasaqmebuli: 

   reqtori                                               moqalaqe  

a. frangiSvili          

 
 

/xelmowera/                                               /xelmowera/ 
 



 

 

 

                                                                                           საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი                                                         დანართი 2 

20---  / 20---            სასწავლო წელი 

             
პროფესიული    განათლების     მასწავლებელთა      სამუშაო     დატვირთვა 

             
                                ------------------------------------------------------------------------------------------       ფაკულტეტი                                             

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება--------------------------------------------                           ---------------------    დონე 
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             გავეცანი         --------------------- 
     

დეკანი      ------------------ 
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