
 
saqarTvelos teqnikuri universitetis  
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dadgenileba # 600 

 
 

akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad 
Ria konkursis gamocxadebis Sesaxeb 

 
 
saqarTvelos teqnikuri universitetis akademiuri sabWo adgens:7 
 

1. 2012 წლის 8 თებერვალს gamocxaddes Ria konkursi a(a)ip - saqarTvelos 
teqnikuri universitetis fakultetebze akademiuri Tanamdebobebis 
(sruli profesori, asocirebuli profesori da asistent-profesori) 
dasakaveblad 4 wlis vadiT. 

2. damtkicdes debuleba `akademiur Tanamdebobebze konkursis Catarebis 
wesis Sesaxeb~ (danarTi #1). 

3. damtkicdes sakonkurso komisiebis Semadgenlobebi fakultetebis 
mixedviT (danarTi #2). 

4. damtkicdes vakanturi akademiuri Tanamdebobebis CamonaTvali (danarTi 
#3).  

5. damtkicdes sakonkurso pirobebi da konkursze warmosadgeni 
dokumentebis nusxa (danarTi #4). 

6. sakonkurso gancxadebebis miReba daiwyos 2012 wlis 9  martidan da 

gagrZeldes 2012 wlis 13 martis CaTvliT, yovel dRe, dasvenebisa (kvira 
dRe) da uqme dReebis garda, 1000-dan 1500 saaTamde, Sesabamisi fakultetis 
sakonkurso komisiaSi. 

7. konkursi Catardes 2012 wlis 20 martidan 2012 wlis 25 martamde. 
sakonkurso komisiebis mier konkursis Sedegebi gamoqveyndes araugvianes 
2012 wlis 26 martisa, Sesabamisi sakonkurso komisiis sainformacio 
dafasa da universitetis veb-gverdze: www.gtu.ge. 

8. konkursi Catardes `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis, 
universitetis wesdebisa da `akademiur Tanamdebobebze konkursis 
Catarebis wesis Sesaxeb~ debulebis Sesabamisad. 

9. sakonkurso komisiis mier gaTvaliswinebuli iqnes: konkursantis 
kvalifikaciis, kompetenciisa da pirovnulobis Sesabamisoba sakonkurso 
TanamdebobasTan, maT Soris sakonkurso Tanamdebobis profilis 
Sesabamisi pedagogiuri, saswavlo-meToduri da samecniero-kvleviTi 
saqmianoba; sxva miRwevebi, kvalifikaciebi, damsaxureba da reputacia; 
aseve sakonkurso komisiis mier (komisiis gadawyvetilebiT an 
konkursantis moTxovniT) konkursantTan (konkursantebTan) Catarebuli 

intervius (საჩვენებელი ლექციის) Sedegebi. 
10. konkursSi gamarjvebul pirebTan SromiTi xelSekrulebebi gaformdes 

2012 wlis 01 aprilamde. 

http://www.gtu.ge/


11. universitetis administraciam da Sesabamisi fakultetis dekanebma 
kompetenciis Sesabamisad, uzrunvelyon konkursis CatarebasTan 
dakavSirebiT saWiro organizaciuli RonisZiebebis ganxorcieleba. 

12. dadgenileba amoqmeddes miRebisTanave. 
 
 
 
akademiuri sabWos Tavmjdomare                 a. frangiSvili 
 

   akademiuri sabWos mdivani                       g. saluqvaZe  
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akademiuri sabWos 2012 wlis 06 Tebervlis 
#600 dadgenilebis 



danarTi #1 
 
 

s a q a r T v e l o s   t e q n i k u r i   u n i v e r s i t e t i 
 

d e b u l e b a 
 

akademiur Tanamdebobebze konkursis Catarebis wesis Sesaxeb  
 
 

winamdebare debuleba `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonisa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris - saqarTvelos 
teqnikuri universitetis (SemdgomSi `universiteti~) wesdebis safuZvelze 
ayalibebs universitetis akademiur Tanamdebobebze konkursis Catarebis wesebs. 
 

Tavi I. universitetis akademiuri Tanamdebobebi (akademiuri personali) 
 

muxli 1. akademiuri Tanamdebobebi (akademiuri personali) 
1. universitetis akademiur Tanamdebobebs miekuTvneba: sruli profesoris, 
asocirebuli profesorisa da asistent-profesoris Tanamdebobebi. 
2. sruli profesori aris umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 
akademiuri Tanamdebobis piri, romelic uZRveba saswavlo process da 
xelmZRvanelobs studentebis saswavlo da samecniero-kvleviT muSaobas. 
3.  asocirebuli profesori aris umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 
akademiuri Tanamdebobis piri, romelic monawileobs saswavlo procesSi da 
xelmZRvanelobs studentebis saswavlo da samecniero-kvleviT muSaobas. 
4. asistent-profesori aris umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 
akademiuri Tanamdebobis piri, romelic uZRveba laboratoriul, saseminaro an 
praqtikul mecadineobebs. 
 

Tavi II. universitetis akademiuri Tanamdebobebis dakavebis da konkursis 
gamocxadebis wesebi 

 
muxli 2. akademiuri Tanamdebobebis dakavebis wesi  
1. akademiuri Tanamdebobebis dakaveba xdeba mxolod Ria konkursis wesiT, 
romelic unda Seesabamebodes gamWvirvalobis, Tanasworobisa da samarTliani 
konkurenciis principebs. 
2. universitetis akademiuri personalis wevrebs irCeven universitetis 
fakultetebis sakonkurso komisiebi (komisiaTa wevrebi). 
 
muxli 3. akademiur Tanamdebobebze arCevis pirobebi 
1. srul profesorad SeiZleba arCeul iqnes doqtoris akademiuri xarisxis, an 
masTan gaTanabrebuli samecniero xarisxis mqone piri, romelsac aqvs samecniero-
pedagogiuri muSaobis ara nakleb 6 wlis gamocdileba. damatebiTi pirobebi 
SeiZleba gansazRvros universitetis akademiurma sabWom, rac unda damtkicdes 
warmomadgenlobiTi sabWos mier da aisaxos konkursis daniSvnis Sesaxeb 
gamoqveynebul gancxadebaSi. 
2. asocirebul profesorad SeiZleba arCeul iqnes doqtoris akademiuri 
xarisxis, an masTan gaTanabrebuli samecniero xarisxis mqone piri, romelsac 
aqvs samecniero-pedagogiuri muSaobis ara nakleb 3 wlis gamocdileba.  

3. asistent-profesorad SeiZleba arCeul iqnes doqtori an doqtoranti. 



4. akademiur Tanamdebobaze SesaZlebelia airCes agreTve Sesabamisi 
profesiuli gamocdilebis mqone piri, romelsac aqvs programiT 
gaTvaliswinebuli swavlis Sedegebis gamomuSavebisaTvis saWiro kompetencia. 
piris kvalifikacia SesaZlebelia dasturdebodes profesiuli gamocdilebiT, 
specialuri momzadebiT an/da publikaciebiT.  
 
muxli 4. konkursis gamocxadeba 
1. konkursis gamocxadeba xdeba universitetis akademiuri personalis 
Semadgenlobis ganaxlebis an  warmoqmnili vakansiis Sevsebis  mizniT.  
2. universitetis akademiuri personalis Semadgenlobis ganaxlebis SemTxvevaSi 
konkursi tardeba ara ugvianes akademiuri personalis wevrTa uflebamosi-
lebis amowurvamde, xolo vakansiis warmoqmnis SemTxvevaSi _ Sesabamisi 
vakansiis warmoqmnidan ara ugvianes 3 Tvis vadaSi. aRniSnuli vadis Semdgomi 
gagrZelebis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs akademiuri sabWo. 
3. konkurss niSnavs da acxadebs universitetis akademiuri sabWo. 
4. konkursis Catarebis TariRs, pirobebs, agreTve kandidatebis mier 
warmosadgen dokumentTa nusxas adgens da aqveynebs akademiuri sabWo, 
kanonmdeblobis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.  
5. konkursis Sesaxeb miRebuli dadgenileba xelmisawvdomi unda iyos sajaro 
gacnobisaTvis, romelic gancxadebis saxiT unda gamoikras universitetis 
TvalsaCino adgilebSi, maT Soris fakultetebze; aseve unda ganTavsdes 
universitetis veb-gverdze, gamoqveyndes universitetis gazeTSi (aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi) da beWdviTi mediis romelime organoSi.  
6. gamoqveynebul gancxadebaSi aRiniSneba kandidatebis registraciis dawyebis, 
dasrulebis, konkursis Catarebisa da Sedegebis gamoqveynebis TariRebi, aseve 
konkursis pirobebi da kandidatebis mier warmosadgen dokumentTa nusxa.  
7. am debulebiT gansazRvrul dReebSi igulisxmeba kalendaruli dReebi, Tu 
amave debulebiT sxva ram ar aris miTiTebuli. 
 

Tavi III. fakultetis sakonkurso komisia 
 

muxli 5. fakultetis sakonkurso komisia  
1. universitetis akademiuri personalis wevrTa asarCevad (konkursis 
Casatareblad), akademiuri sabWos mier TiToeul fakultetze iqmneba 
sakonkurso komisia. 
2. sakonkurso komisia Sedgeba 5-10 wevrisagan. 
3. sakonkurso komisiis wevrTa raodenobas gansazRvravs da mis SemadgenlobaSi 
TiToeul wevrs SearCevs da amtkicebs akademiuri sabWo. 
4. sakonkurso komisiis Tavmjdomared da mdivnad sakonkurso komisiis wevrebi 
airCevian  komisiis pirvel sxdomaze. 
5. sakonkurso komisiis xelSewyobisa da teqnikuri samuSaos Sesrulebis 
mizniT, SeiZleba Seiqmnas sakonkurso komisiis samdivno sakonkurso komisiis 
mdivnisa da 2-3 teqnikuri muSakis SemadgenlobiT, romelsac akompleqtebs 
Sesabamisi fakultetis dekani damxmare personalis an/da studentebis wridan. 
samdivno eqvemdebareba sakonkurso komisiis Tavmjdomares. 
6. sakonkurso komisia angariSvaldebulia akademiuri sabWos winaSe. 
 
muxli 6. sakonkurso komisiis ufleba-movaleobebi 
1. sakonkurso komisia uflebamosilia: 
a) ganaxorcielos akademiur Tanamdebobebze konkursis organizeba da Catareba; 
b) airCios universitetis akademiuri personali; 



g) miiRos yvela gadawyvetileba konkursis saorganizacio sakiTxebTan 
dakavSirebiT, Tu am debulebiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli; 
d) ganaxorcielos konkursSi monawile kandidatebis (ganmcxadebelebis) 
registracia, saTanado safuZvlis arsebobis SemTxvevaSi registraciaze uari 
uTxras ganmcxadebels an moaxdinos konkursantis registraciis gauqmeba; 
e) miiRos gadawyvetileba sakonkurso komisiis samdivnos Seqmnis Sesaxeb; 
v) miiRos da ganixilos saproceduro darRvevebTan dakavSirebuli 
gancxadebebi/saCivrebi; 
z) nawilobriv an mTlianad gaauqmos an Secvalos miRebuli gadawyvetilebebi; 
T) miiRos gadawyvetileba am debulebiT gaTvaliswinebul mis kompetenciaSi 
Semaval sxva sakiTxebze. 
i) ar ganixilos gancxadeba/saCivari, Tu darRveulia misi Setanis vada da wesi.  
2. sakonkurso komisiis uflebamosilebis vada ganisazRvreba akademiuri sabWos 
Sesabamisi dadgenilebiT. 
3. sakonkurso komisias ekisreba valdebuleba konkursis am debulebiT 
dadgenili wesiT Catarebaze. 
4. sakonkurso komisiis Tavmjdomare xelmZRvanelobs komisiis sxdomebs, xels 
awers Sesabamis oqmebs da axorcielebs am debulebiT misTvis miniWebul sxva 
uflebamosilebebs.  
5. sakonkurso komisiis sxdomebs calkeul SemTxvevebSi SeiZleba 
xelmZRvanelobdes komisiis erT-erTi wevri, romelic airCeva imave sxdomaze. 
6. sakonkurso komisiis mdivani koordinacias uwevs sakonkurso komisiis 
samdivnos muSaobas, uzrunvelyofs komisiis saqmiswarmoebas, adgens komisiis 
sxdomis dRis wesrigs da sxdomis oqmebs (maT Soris konkursis Sedegebis 
Semajamebel oqms), registraciaSi atarebs konkursSi monawileobis msurvel 
kandidatebs da aZlevs Sesabamis cnobebs, registraciaSi atarebs sakonkurso 
komisiaSi Sesul korespondenciebs (maT Soris gancxadebebs/saCivrebs) da 
axorcielebs am debulebiT misTvis miniWebul sxva uflebamosilebebs. 
7. sakonkurso komisiis sxdomis mowvevis ufleba aqvs sakonkurso komisiis 
Tavmjdomares an misi wevrebis ara nakleb 1/3-s. 
8. sakonkurso komisiis sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba sruli 
Semadgenlobis 2/3 mainc. 
9. sakonkurso komisia gadawyvetilebebs iRebs Ria kenWisyris wesiT, komisiis 
sruli Semadgenlobis umravlesobiT, rac formdeba Sesabamisi oqmis (oqmebis) 
saxiT. 
10. xmebis Tanabrad gayofis SemTxvevaSi gadamwyvetia sxdomis Tavmjdomaris 
xma.  
11. sakonkurso komisiis Tavmjdomare, mdivani, komisiisa da samdivnos wevrebi 
am debulebiT gansazRvruli funqciebis SesrulebisaTvis universi-
tetis/Sesabamisi fakultetis biujetidan SeiZleba iRebdnen anazRaurebas.  
12. sakonkurso komisiis sruli dokumentacia konkursis Sedegebis ZalaSi 
Sesvlis Semdeg Sesanaxad gadaecema Sesabamisi fakultetis arqivs. 
 
muxli 7. interesTa SeuTavsebloba 
   sakonkurso komisiis wevri ar SeiZleba iyos imave fakultetze konkursSi 
monawile kandidati. 
 
 
 



Tavi IV. konkursis organizebisa da Catarebis wesebi 
 

muxli 8. konkursis organizeba  
1. konkursis organizebasa da CatarebasTan dakavSirebul xarjebs faravs 
universiteti. 
2. universitetis administracia da Sesabamisi fakulteti uzrunvelyofs 
sakonkurso komisiisaTvis Sesabamisi oTaxis gamoyofasa da saTanadod 
mowyobas, aseve komisiis samdivnos dakompleqtebas damxmare personalis an/da 
studentebis wridan.  
3. sakonkurso komisiebi Cveulebriv muSaoben 1000 saaTidan 1700 saaTamde. 
saWiroebis SemTxvevaSi, sakonkurso komisiis gadawyvetilebiT, dasaSvebia 
samuSao saaTebis cvlileba, rac unda aisaxos sakonkurso komisiis Sesabamis 
oqmSi.  
4. konkursi tardeba, Tu gamocxadda amomrCevlTa (sakonkurso komisiis wevrTa) 
2/3 mainc. 
 
muxli 9. konkursSi monawile kandidatTa (konkursantTa) registraciis wesi   
1. akademiur Tanamdebobebze konkursSi monawileobis msurvelTa (SemdgomSi 
`ganmcxadebeli~) gancxadebebs (SemdgomSi `sakonkurso gancxadeba~) iRebs da 
registraciaSi atarebs fakultetis sakonkurso komisia/komisiis samdivno 
konkursis gamocxadebis Sesaxeb akademiuri sabWos mier miRebuli 
dadgenilebiT gansazRvrul vadebSi. 

2. sakonkurso gancxadeba warmodgenil unda iqnes dadgenili formiT 
universitetis reqtoris saxelze. sakonkurso gancxadebisa da sxva sakonkur-
so sabuTebis (gancxadebis danarTi - konkursantis anketa, cnobebi 
gancxadebebis/saCivrebis miRebis Sesaxeb, saregistracio Jurnali da sxv.) saxes 
amtkicebs universitetis akademiuri sabWo, xolo maT dabeWdvas uzrunvelyofs 
universitetis administracia.  
3. sakonkurso gancxadebaSi aRiniSneba: ganmcxadeblis saxeli, gvari, piradi 
nomeri, misamarTi, sakontaqto telefonis nomeri, Sesabamisi fakultetisa da 
sakonkurso Tanamdebobis dasaxeleba saStato erTeulis miTiTebiT. agreTve 
dasturi imisa, rom ganmcxadebeli gaecno univeristetis wesdebas, eTikis 
kodeqss, konkursis Catarebis wess (am debulebas), arsebuli sakonkurso 
Tanamdebobebis CamonaTvalsa da saStato erTeulebis raodenobas, agreTve 
akademiur Tanamdebobebze arCevis pirobebs. aqve keTdeba ganmcxadeblis 
xelmowera da mieTiTeba TariRi. 

4. sakonkurso gancxadebas Tan unda daerTos konkursantis anketa, romelSic 
warmodgenili iqneba saTanado informacia (maT Soris im saswavlo 
disciplinebis CamonaTvali, romlebSic konkursants SeuZlia saleqcio kursis 
an/da sxva mecadineobebis gaZRola), romlis safuZvelzec SesaZlebeli iqneba 
konkursantis Sesabamisobis dadgena sakonkurso Tanamdebobis  moTxovnebTan 
da Sesabamisi specialobis saganmanaTleblo programasTan (programebTan). 
sakonkurso gancxadebas Tan unda daerTos agreTve warmodgenili informaciis 
damadasturebeli dokumentacia: diplomi, sertifikati, mowmoba, sigeli, cnoba 
da a.S. (dedani an notariulad damowmebuli asli da qseroasli). warmodgenili 
dokumentaciis/informaciis utyuarobaze pasuxismgebelia ganmcxadebeli.   
5. dokumentacia warmodgenil unda iqnes dednis an misi notariulad 
damowmebuli aslis da qseroaslis saxiT, xolo yvela sxva informacia ki _ 



iseTi saxiT, rom sakonkurso komisias SeeZlos misi  utyuarobis (sisworis) 
Semowmeba/dadgena. winaaRmdeg SemTxvevaSi gancxadeba ar iqneba miRebuli 
gansaxilvelad an aRniSnuli informacia ar iqneba mxedvelobaSi miRebuli 
sakonkurso komisiis mier konkursantis monacemebis Sefasebisas. 

6. ganmcxadeblis mier warmodgenili samecniero naSromebis CamonaTvali ar 
moiTxovs Sesabamis publikaciaTa warmodgenas, Tu igi (misi yvela gverdi) 
damowmebuli iqneba Sesabamisi dawesebulebis/organizaciis kompetenturi piris 
xelmoweriTa da beWdiT (damowmeba aseve SesaZlebelia universitetis 
Sesabamisi departamentis/mimarTulebis xelmZRvanelis xelmoweriTa da 
departamentis/fakultetis beWdiT). 

7. gancxadebis miRebis SemTxvevaSi sakonkurso komisiis mdivnis mier 
ganmcxadebelze gaicema cnoba gancxadebis miRebis Sesaxeb, romelSic 
aRiniSneba ganmcxadeblis saxeli, gvari, fakultetisa da saZiebeli 
Tanamdebobis dasaxeleba, saStato erTeuli (sruli an naxevari), warmodgenili 
dokumentebis sruli nusxa furclebis raodenobis miTiTebiT, aseve sabuTebis 
miRebis TariRi da rigiTi nomeri. amasTan, ganmcxadebels ubrundeba 
warmodgenili dokumentebis dednebi (notariulad damowmebuli aslebi), 
qseroaslebi ki rCeba sakonkurso komisiaSi.  

8. sakonkurso komisiisagan cnobis an sxva raime sabuTis miRebas ganmcxadebeli 
saregistracio JurnalSi xelmoweriT adasturebs.   
9. gancxadebis miRebidan 6 dRis ganmavlobaSi (magram ara ugvianes 3 dRisa 
gancxadebebis miRebis vadis amowurvamde Semdeg) sakonkurso komisiis samdivno 
amowmebs warmodgenili dokumentebis Sesabamisobas `umaRlesi ganaTlebis 
Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis, universitetis wesdebis, winamdebare debulebisa 
da konkursis Sesaxeb gancxadebaSi warmodgenil pirobebTan, aseve 
warmodgenili dokumentaciis sisrulesa da siswores da xarvezis ar 
arsebobis SemTxvevaSi iRebs gadawyvetilebas ganmcxadeblis konkursSi 
monawiled (konkursantad) registraciis Sesaxeb.  
10. TiToeul sakonkurso adgilze registrirebul konkursantTa sia qveyndeba 
TvalsaCino adgilze ganTavsebul sainformacio dafaze (stendze).  
11. warmodgenil dokumentebSi xarvezis aRmoCenis SemTxvevaSi, sakonkurso 
komisia werilobiT acnobebs ganmcxadebels, romelic uflebamosilia 
aRmoCenili xarvezi gamoasworos Setyobinebis miRebidan 3 dRis vadaSi. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi wydeba saqmis warmoeba gancxadebaze.  
12. warmodgenil dokumentebSi/informaciaSi siyalbis aRmoCenisas wydeba saqmis 
warmoeba Semosul gancxadebaze, ris Sesaxebac dgeba Sesabamisi oqmi da 
werilobiT ecnobeba konkursants.   
13. sakonkurso komisiis gadawyvetilebebi (garda konkursiis Sedegebisa) amave 
sakonkurso komisiaSi SeiZleba gasaCivrdes misi miRebidan 3 dRis 
ganmavlobaSi. 
 
 
muxli 10. konkursis Catareba, konkursantis SerCeva da Sedegebis Sejameba 
1. a) konkursi tardeba sabuTebis miRebis dasrulebidan konkursis Sedegebis 
gamoqveynebamde drois SualedSi, mas Semdeg rac ganxorcieldeba TiToeul 
sakonkurso Tanamdebobaze daregistrirebul konkursantTa monacemebis 
analizi, xolo saWiroebis SemTxvevaSi (sakonkurso komisiis gadawyvetilebiT) 
konkursantTan (konkursantebTan) Catardeba interviu. 



b) sakonkurso komisia uflebamosilia moiTxovos konkursantisagan 
saCvenebeli leqciis Catareba. 

2. sakonkurso komisiebis mier universitetis akademiur Tanamdebobebze 
konkursantTa arCeva xdeba maTi kvalifikaciisa da kompetenciis Sesabamisobis 
mixedviT sakonkurso TanamdebobasTan da Sesabamisi specialobis 
saganmanaTleblo programasTan (programebTan), konkursantTa sxva aqtivobebis, 
miRwevebis, damsaxurebisa da reputaciis gaTvaliswinebiT.  
3. konkursis Catarebis dRes sakonkurso komisia ixilavs ra konkretuli 
sakonkurso Tanamdebobis arsebul saStato erTeulebze konkursSi monawile 
TiToeuli konkursantis monacemebs, Ria kenWisyriT iRebs saboloo 
gadawyvetilebas. amasTan, sakonkurso komisiis yovel wevrs ufleba aqvs 
konkretul sakonkurso Tanamdebobaze xma misces araumetes imden konkursants, 
ramdeni sakonkurso adgilicaa mocemul Tanamdebobaze.  sakonkurso komisiis 
gadawyvetilebebi fiqsirdeba Sesabamis oqmSi (oqmebSi). 
4. konkursSi gamarjvebulad (akademiur Tanamdebobaze arCeulad) CaiTvleba 
konkursanti, romelsac xmas miscems sakonkurso komisiis sruli 
Semadgenlobis umravlesoba. Tu im konkursantTa raodenoba, romlebmac 
moipoves xmaTa saWiro raodenoba, aRemateba Sesabamisi sakonkurso adgilebis 
raodenobas, an konkursantebis mier miRebul xmaTa Tanabrobis gamo 
gamarjvebuli ver gamovlinda, am konkursantebs dauyovnebliv eyreba 
ganmeorebiT kenWi maT Soris gamarjvebulis gamosavlenad. ganmeorebiT 
kenWisyraze xmaTa Tanabari raodenobis miRebis SemTxvevaSi arCeulad 
CaiTvleba is kandidati, romelmac wina kenWisyraze meti xma miiRo. Tu meore 
kenWisyriTac ver gamovlinda gamarjvebuli, amave wesiT tardeba imdeni 
keWisyra, ramdenic saWiro iqneba mocemul sakonkurso Tanamdebobaze arsebuli 
sakonkurso adgilis (adgilebis) dakompleqtebisaTvis. 
5. mas Semdeg, rac konkursi Catardeba yvela sakonkurso Tanamdebobaze, 
sakonkurso konmisiis mier, TiToeuli akademiuri TanamdebobisaTvis ivseba da 
kenWisyriT mtkicdeba Semajamebeli oqmebi cal-calke, romlebSic Seitaneba 
Semdegi monacemebi: 
a) sakonkurso komisiis wevrTa sruli Semadgenlobis saxelebi da gvarebi; 
b) kenWisyraze gamocxadebul sakonkurso komisiis wevrTa saxelebi, gvarebi da 
xelmowerebi; 
g) TiToeuli konkursantis mier mopovebuli xmebis raodenoba; 
d) konkursSi gamarjvebulad gamocxadebul konkursantTa saxelebi da gvarebi; 
e) Semajamebeli oqmis damtkicebis TariRi. 
 
 

Tavi V.  ganmeorebiTi konkursis  Catarebis wesi 
 

muxli 11. ganmeorebiTi konkursi  
   Tu konkursSi romelime sakonkurso Tanamdebobaze ar monawileobda arc 
erTi konkursanti, an konkursis Catarebis Sedegad ar Seivso Sesabamisi 
vakansiebi, darCenil vakansiebze iniSneba ganmeorebiTi (xelaxali) konkursi  am 
debulebiT gansazRvruli procedurebis sruli dacviT. 
 
 

Tavi VI. konkursis Sedegebis gamoqveyneba da akademiuri personalis axlad 
arCeuli wevris uflebamosilebis cnoba 

 
muxli 12. konkursis Sedegebis gamoqveyneba 



   sakonkurso komisia konkursis Sedegebs aqveynebs TiToeul akademiur 
Tanamdebobaze/sakonkurso adgilze konkursis dasrulebis Semdeg, araugvianes 
konkursis Sesaxeb gamoqveynebul gancxadebaSi aRniSnuli dRisa, misi Catarebis 
an/da yvelasaTvis xelmisawvdom adgilze. 
 
muxli 13. akademiuri personalis axlad arCeuli wevris uflebamosilebis 
cnoba 
   akademiuri personalis axlad arCeuli wevris uflebamosileba ZalaSia 
Sesabamisi SromiTi xelSekrulebis ZalaSi Sesvlis dRidan. 
 

Tavi VII. konkursis procedurisa da Sedegebis gasaCivrebis wesi  
 

muxli 14. konkursis procedurisa da Sedegebis gasaCivreba 
1. sakonkurso komisiis mier am debulebiT dadgenili wesis darRvevasTan  
dakavSirebiT konkursSi monawile konkursants an sakonkurso komisiis wevrs  
ufleba aqvs darRvevidan 3 dRis ganmavlobaSi Seitanos gancxadeba/saCivari 
imave sakonkurso komisiaSi. Aam vadis gasvlis Semdeg saCivrebi ar miiReba. 
2. gancxadeba/saCivari unda Seicavdes Semdeg rekvizitebs: 
a) Sesabamisi sakonkurso komisiis dasaxeleba; 
b) gancxadebis/saCivris Semomtani piris saxeli, gvari, misamarTi, sakontaqto 
telefoni; 
g) gancxadebis/saCivris Semomtani piris statusi.  
d) darRvevis Sinaarsi; 
e) mowmeebis vinaoba (im SemTxvevaSi, Tu arseboben mowmeebi, romlebic 
daadastureben am faqtobriv garemoebas); 
v) gancxadebis/saCivris Semomtani piris moTxovna; 
z) gancxadebis/saCivris Semomtani piris xelmowera, TariRi da dro. 
3. gancxadebas/saCivars Tan unda erTvodes darRvevis oqmis asli, aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi. 
4. fakultetis sakonkurso komisia valdebulia ganmcxadebels gadasces cnoba, 
romelSic aRiniSneba gancxadebis/saCivris komisiaSi miRebis TariRi da dro, 
gancxadebis/saCivris Setanidan 3 dRis ganmavlobaSi ganixilos 
gancxadeba/saCivari da miiRos gadawyvetileba misi dakmayofilebis, dakmayo-
filebaze uaris an misi ganuxilvelad datovebis Sesaxeb.  
5. gancxadebis/saCivris dakmayofilebis Sesaxeb gadawyvetilebas sakonkurso 
komisia iRebs im SemTxvevaSi, Tu miiCnevs, rom am debulebiT dadgenili wesis 
darRvevam arsebiTi gavlena iqonia an SeiZleba iqonios konkursis Sedegze. 
6. fakultetis sakonkurso komisiis gadawyvetileba SeiZleba gasaCivrdes  
moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad. 
 

debuleba 

DSemuSavebuli da miRebulia akademiuri sabWos mier 
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sakonkurso komisiebis Semadgenloba 
 
 

- samSeneblo fakultetis sakonkurso komisia: 
a. soxaZe 
m. javaxiSvili 
S. gagoSiZe 
r. cxvedaZe 
m. kublaSvili 

 
- energetikisa da telekomunikaciis fakultetis sakonkurso komisia: 
n. abzianiZe 
T. kupataZe 
n. qevxiSvili 
m. ruxvaZe 
d. laoSvili 
- samTo-geologiis fakultetis sakonkurso komisia: 
 
- qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakultetis sakonkurso komisia: 
i. kvirikaZe 
m. xuciSvili 
T. WeiSvili 
m. maisuraZe 
n. RonRaZe 
- satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis sakonkurso komisia: 
a. SarvaSiZe 
g. jafariZe 
T. megreliZe 
v. gogilaSvili 
o. biWiaSvili 
- arqiteqturis, urbanistikisa da dizainis fakultetis sakonkurso 

komisia: 
m. milaSvili 
n. SaviSvili 
n. xabeiSvili 
v. fircxalava 
m. daviTaia 
- biznes-inJineringis fakultetis sakonkurso komisia: 
#1  
q. qoqraSvili 
j. gaxokiZe 
v. xrustali 
i. aqubardia 
z. Zlierivili 
#2 
i. kveselava 
v. SubiTiZe 
b. imnaZe 
s. sigua 



q. jijeiSvili 
z. CxaiZe 
a. siWinava 
- informatikisa da marTvis sistemebis fakultetis sakonkurso komisia: 
 

     k. kamkamiZe 
     v. xoWolava 
     T. ZigraSvili 
     z. zurabiSvili 
     n. jiblaZe 

 
 
 
 
 
 
 

A 
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vakanturi akademiuri Tanamdebobebis CamonaTvali 
 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
 
 საბაკალავრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
მიწისპირა და გლობალური კავშირის 
სისტემები 

2 
მობილური რადიოკავშირის, 
რადიოსალოკაციაო და რადიოსანავიგაციო 
სისტემები 

3 სატელიტური და რადიოსარელეო სისტემები 

4 
საკაბელო და საეთერო სატელევიზიო 
სისტემები 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
რადიოელექტრონული კომპონენტები და 
სქემოტექნიკა (ინგლისური) 

2 სიგნალები და წრედები (ინგლისური) 
სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 საბაკალავრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, 
უსაფრთხოება და რადიოსაწინააღმდეგო 
სისტემები; 

2 
ელექტრომაგნიტური ეკოლოგია და 
ელექტრომაგნიტური თავსებადობა 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 საბაკალავრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ტელეკომუნიკაციის ბოჭკოვან-ოპტიკური 
სისტემები 

2 
სახაზო კოდირება ბოჭკოვან-ოპტიკურ 
სისტემებში 

3 
თანამედროვე ბოჭკოვან-ოპტიკური 
ტექნოლოგიები 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 



საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
მოცულობითი ჰიდრომანქანები და 
ჰიდროამძრავები 

2 
ჰიდროტურბინები და ჰიდრომექანიკური 
მოწყობილობები 

3 
ჰიდრომექანიკური მოწყობილობის 
საიმედოობა 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 

საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 ელექტრული მანქანები 

2 
ელექტრული მანქანების მათემატიკური 
მოდელირება 

3 ტექნიკური ელექტროდინამიკა 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 ენერგეტიკის მათემატიკური ამოცანები სრული პროფესორი (600სთ) 1 
 
საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ელექტრული სადგურებისა და 
ქვესადგურების ელექტრული ნაწილი 

ასოცირებული პროფესორი 
(300სთ) 

1 
 

 საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების, 
კომპლექსებისა და ქალაქების 
ელექტრომომარაგება 

2 
სადგურების და ქვესადგურების ელექტრული 
ნაწილი 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 

 საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 

ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების, 
კომპლექსებისა და მათი 
ელექტრომომარაგების ქსელის მონტაჟი და 
ექსპლუატაცია 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 საბაკალავრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 მარკეტინგის მართვა ენერგეტიკაში 
2 კადრებისა და ხარისხის მართვა 
3 პროფესიული უნარ-ჩვევები 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 



ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
საბაკალავრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
სამედიცინო და სპეცდანიშნულების 
მასალების თბური პროცესები და 
დანადგარები 

2 
სამედიცინო მასალებისა და ნაკეთობების 
ქიმიური ტექნოლოგია 

3 
ცემენტის, მინის და კერამიკის თბური 
პროცესები და აპარატები 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 ელექტროქიმიის თეორიული საფუძვლები 

2 გალვანური პროცესების თეორია 

3 გალვანოტექნიკა 

4 ელექტროქიმიის ტექნოლოგიის საფუძვლები 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 გარემოს დაცვა და საინჟინო ეკოლოგია 

2 ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და 
პროგნოზირება 

3 ეკოლოგიური აუდიტი 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ფარმაცია 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
სამკურნალო, კოსმეტიკური და 
პარფიუმერული საშუალებების 
ტექნოლოგიის საფუძვლები 

2 ფარმაცევტული ქიმია 

3 
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ქიმია 
და ექსპერტიზა 

ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

1 

 
 
 
 
 
 
 



სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
საბაკალავრო პროგრამა: ტრანსპორტი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საინჟინრო გრაფიკა სრული პროფესორი (600 სთ) 1 
 
საბაკალავრო პროგრამა: საზღვაო მეცნიერებები 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
გემის შიგაწვის ძრავები და ენერგეტიკული 
დანადგარები 

2 
დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების 
მართვა გემმისადგომებში 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ტრანსპორტი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სატრანსპორტო ლოჯისტიკა 
2 სატრანსპორტო ლოჯისტიკის ეკონომიკური 

და საინფორმაციო უზრუნველყოფა 
3 ტრანსპორტის თეორიული საფუძვლები 
4 სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კომპლექსები 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ტრანსპორტი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 ლოჯისტიკური სისტემები სრული პროფესორი (300 სთ) 1 
 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
 საბაკალავრო პროგრამა: არქიტექტურა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 მოდერნიზმი: საწყისები, მიმართულებები, 

დღევანდელობა 
2 რენესანსის პერიოდის სახვითი ხელოვნება 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 საბაკალავრო პროგრამა: არქიტექტურა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 არქიტექტურული ფიზიკა 
2 აკუსტიკა და განათება ინტერიერში 
3 მზე და არქიტექტურა 

სრული პროფესორი (600სთ) 1 

 
 საბაკალავრო პროგრამა: არქიტექტურა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 კონსტრუქციები არქიტექტურაში 
2 თანამედროვე       არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 

ასოცირებული პროფესორი 
(600სთ) 

1 



ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი  
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 შესავალი სამართალმცოდნეობაში 
2 სამართლის მეთოდები 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 

1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის 
ისტორია 

2 ქართული სამართლის ისტორია 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 
ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

2 
1         

 
 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი 
2 სანივთო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 

 
1 

 
 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 ვალდებულებითი სამართალი (ზოგადი) 
2 სახელშეკრულებო სამართალი 
3 კანონისმიეირი ვალდებულებები 

სრული პროფესორი (300სთ) 
ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

1 
1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სამოქალაქო სამართლის პროცესი 

2 
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა 
სასამართლოში 

3 პროფესიული ეთიკა 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 
ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

2 
3 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სამეწარმეო სამართალი 
2 ბიზნესის  სამართალი 
3 გადახდისუუნარობის სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

 
1 

 
 
 



საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საფინანსო სამართალი 

2 საგადასახადო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 

ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

1 
1 
1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საკონსტიტუციო სამართალი სრული პროფესორი (300 სთ) 1 
 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 
ასოცირებული პროფესორი (300 

სთ) 
ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

1 
1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 ადმინისტრაციული სამართალი 

2 სამეწარმეო წესრიგის სამართალი 

3 ადგილობრივი თვითმმართველობის 
სამართალი 

სრული პროფესორი (600 სთ) 
ასოცირებული პროფესორი (600 

სთ) 
ასისტენტ პროფესორი (600 სთ) 
ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

1 
1 
1 
1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 

1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 

N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საერთაშორისო საჯარო სამართალი 
2 ევროპის სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 

N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი ასოცირებული პროფესორი (300 

სთ) 
1 

 
 



საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 

N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საერთაშორისო კერძო სამართალი. 
2 საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი. 
3 საინვესტიციო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

1 
1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საბანკო სამართალი 
2 ფასიანი ქაღალდების სამართალი 
3 სადაზღვევო სამართალი 

ასოცირებული პროფესორი (300 
სთ) 

ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

1 
1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სისხლის სამართლის პროცესი 

2 კრიმინალისტიკა 
სრული პროფესორი (300 სთ) 

ასოცირებული პროფესორი (600 
სთ) 

1 
1 

 
 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სისხლის სამართალი სრული პროფესორი (600 სთ) 1 
 
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნეს სამართალი 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 კერძო სამართალი 
ასისტენტ პროფესორი (600 სთ) 
ასისტენტ პროფესორი (300 სთ) 

2 
5 

 
საბაკალავრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 კულტუროლოგია 
2 გლობალიზაცია და ეროვნული ფენომენი 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 სოციოლოგია 
2 ფსიქოლოგია 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საერთაშორისო ორგანიზაციები 
2 პოლიტიკური და ისტორიული გეოგრაფია 

ასისტენტ პროფესორი (300 
სთ) 

1 



სამაგისტრო პროგრამა: ევროპა-ამერიკათმცოდნეობა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ევროინტეგრაცია და ქართული პოლიტიკური 
აზროვნება 

2 
ევროპის პოლიტიკური მმართველობის 
სისტემა 

3 საქართველოს ევროპული იდენტობა 
4 ევროკავშირის დიპლომატია და პრაქტიკა 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
სამაგისტრო პროგრამა: საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 
საბაკალავრო პროგრამა: საბუღალტრო აღრიცხვა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
გადაწყვეტილების მიღების რაოდენობრივი 
მეთოდები 

2 ბიზნეს-ანალიზის მეთოდები 
სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
საბაკალავრო პროგრამა: ინფორმატიკა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
სტატისტიკური ინფორმაციის კომპიუტერული 
ანალიზის სისტემები 

2 კომპიუტერის არქიტექტურა და ექსპლუატაცია 

3 
კომპიუტერული საბანკო სისტემები  
(ინგლისური) 

4 
მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემები 
(ინგლისური) 

5 
ინფორმაციული სისტემების ანალიზი, 
მოდელები და დიზაინი 

6 
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა  ORACLE 
(ინგლისური) 

7 
ალგორითმიზაციის საფუძვლები და 
დაპროგრამების ელემენტები      
(ინგლისური) 

8 
პროგრამული სისტემების რეალიზაციის CASE 
ინსტრუმენტული  
საშუალებები 

9 
ბიზნესის ანალიზის და ინტელექტუალური 
მართვის ტექნოლოგია  
(BI, ORACLE, OLAP) 

10 ელექტრონული ბიზნესის სისტემები 

სრული პროფესორი (600 
სთ) 

6 

 



საბაკალავრო პროგრამა: ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის 
სისტემები 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 კომპიუტერული პროექტების სისტემები 

2 
პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლების 
(PLC) დაპროგრამების ტექნოლოგიები 

3 პრაქტიკული ელექტროინჟინერია 

4 
გაზომვა, მართვა და რეგულირება 
მიკროკონტროლერების გამოყენებით 

5 
ინფორმაციის გადაცემის ინტერფეისები და USB 
მოწყობილობები 

სრული პროფესორი (600 
სთ) 

2 

 
საბაკალავრო პროგრამა: ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის 
სისტემები 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
გაზომვის, გამოცდის, კონტროლის მეთოდები და 
საშუალებები 

2 გაზომვის ელექტრონული საშუალებები 

სრული პროფესორი (600 
სთ) 

1 

 
 
 
 
საბაკალავრო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია

1 
ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების და იმს 
ტექნოლოგია 

2 ჰელიოენერგეტიკა 
3 ნახევარგამტარული ხელსაწყოები 

სრული პროფესორი (600 სთ) 1 

 
საბაკალავრო პროგრამა: მათემატიკა 
N სასწავლო კურსები აკადემიური თანამდებობა ვაკანსია
1 საინჟინრო მათემატიკის სრული კურსი სრული პროფესორი (600 სთ) 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



akademiuri sabWos 2012 wlis 06 Tebervlis 
#600 dadgenilebis 

danarTi #4 
 
 
 
 

sakonkurso pirobebi 
 

 
 1. კონკურსის ძირითადი პირობები: 
   ა) სრულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის, ან 
მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-
პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 6 წლის გამოცდილება; 
   ბ) ასოცირებულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის, ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 
სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლის გამოცდილება; 
   გ) ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი. 
  2. აკადემიურ თანამდებობაზე შესაძლებელია აირჩეს აგრეთვე შესაბამისი პროფესიული 
გამოცდილების მქონე პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 
შედეგების გამომუშავებისათვის საჭირო კომპეტენცია. პირის კვალიფიკაცია შესაძლებელია 
დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და 
პუბლიკაციებით.  

3. konkursSi monawileobis misaRebad ar daiSveba piri, romelsac umaRles 
saganmanaTleblo dawesebulebaSi akademiuri Tanamdebobis dakaveba 
SezRuduli aqvs moqmedi kanonmdeblobiT. 65 wlisa da meti asakis piris mier 
akademiuri Tanamdebobis dakavebis sakiTxs individualurad wyvets akademiuri 
sabWo.  

4. piri, romelic muSaobs sxva umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi 
akademiur Tanamdebobaze (sruli saStato erTeuli), mocemul konkursSi aseve 
srul saStato erTeulze gamarjvebis SemTxvevaSi valdebuli iqneba 
dakavebuli Tanamdebobidan gaTavisufldes an gadavides naxevar saStato 
erTeulze SromiTi xelSekrulebis gaformebamde. 

 
 

 
 
 

konkursze warmosadgeni dokumentebis nusxa 

 

 კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა შესაბამის საკონკურსო კომისიაში უნდა 
წარადგინოს: 
   ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები 
გაიცემა საკონკურსო კომისიის მიერ), აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის 



დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და 
ა.შ. (დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი და ქსეროასლი); 
   ბ) სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი 
(საბუთები), დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით; 
   გ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი (დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი და ქსეროასლი), ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში; 
   დ) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში), დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ ორგანიზაციის კომპეტენტური 
პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (დამოწმება ასევე შესაძლებელია უნივერსიტეტის 
შესაბამისი დეპარტამენტის/მიმართულების ხელმძღვანელის ხელმოწერითა და 
დეპარტამენტის/ფაკულტეტის ბეჭდით); 
    ე) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ქსეროასლი); 
    ვ) 2 ფოტოსურათი, 3X4.  
 
       
 


