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დამხმარე პერსონალის საკონკურსო თანამდებობების ჩამონათვალი 

 

1. საერთაშორისო აკრედიტაციის კომიტეტი: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1. 

 

2. საფინანსო დეპარტამენტი: 

2.1. ფინანსური დაგეგმვის განყოფილება 

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი 

              პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 1. 

2.2. აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი 

             პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი 

              პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 1. 

 

3. შესყიდვების დეპარტამენტი: 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

4. სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი: 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 
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5. ინფრასტრუქტურის მართვის, შრომის უსაფრთხოების და ლოგისტიკის 

დეპარტამენტი: 

5.1. ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილება 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მშენებლობა,ენერგეტიკა - 2; 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გაზმომარაგება, წყალმომარაგება, 

              წყალარინები) - 2; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

             პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი 

              პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 4; 

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 4. 

5.2.  შრომის უსაფრთხოების განყოფილება 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2 

5.3. ლოგისტიკის განყოფილება 

      მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

       მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 2. 

6. სტუდენტური სერვისების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი 

6.1. სპორტის განყოფილება 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

               პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი 

               პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 2. 

6.2. კულტურის განყოფილება 

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  
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               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

               პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი 

               პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 3. 

6.3. სტუდენტური სერვისების განყოფილება 

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

               პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი 

               პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 4. 

6.4. საუნივერსიტეტო ტელევიზია 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

             პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი 

              პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 4. 

 

7.  დაცვის და უსაფრთხოების დეპარტამენტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

 

8.  საქმისწარმოების დეპარტამენტი 

8.1. კანცელარია 

             პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

             პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

8.2. არქივის განყოფილება 

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 
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             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

 

9.  ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

10.  ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 

10.1. კომპიუტერული ქსელების მართვისა და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების განყოფილება: 

            პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

             სისტემური ადმინისტრატორი- 1; 

             ქსელის ინჟინერი - 1 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

10.2. ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილება 

             პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1;  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 6. 

10.3. სატელეკომუნიკაციო და მულტიმედია სისტემების 

განყოფილება 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

               მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  
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               მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 5. 

       

11.  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

11.1. გრანტების ოფისი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

 

12.  შიდა აუდიტის სამსახური 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

 

13.  სტრატეგიული განვითარების და კომუნიკაციების დეპარტამენტი 

13.1.  კომუნიკაციების განყოფილება: 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3; 

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

13.2. სტრატეგიული განვითარების განყოფილება: 

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი ანალიტიკოსი) - 3; 
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               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უმცროსი ანალიტიკოსი) – 1. 

 

14.  უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების დეპარტამენტი 

14.1. პროფესიული განათლების განყოფილება 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1; 

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

              მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

14.2. კარიერული განვითარების და გადამზადების ცენტრი 

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

              მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

15.  საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრი 

15.1. საგამოცდო პროცესებისა და სწავლების ელექტრონული 

სისტემების განყოფილება: 

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3; 

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

               ბიზნეს-ანალიტიკოსი- 1. 

15.2. ტესტირების განყოფილება 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

                 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -2; 

                მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

                 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

                მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  
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                 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

15.3. გამოცდების ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

                 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

16.  სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი 

16.1. აკადემიური დატვირთვებისა და ცხრილების განყოფილება: 

                 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

                  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1; 

                  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

                  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

                  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

                  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

16.2. რეესტრის განყოფილება: 

                 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

                 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -2; 

                მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

                 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

16.3. საბაკალავრო პროგრამების მართვის განყოფილება: 

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

               პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1; 

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

               მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 4. 

16.4. მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის განყოფილება: 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1; 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

16.5. დიპლომების განყოფილება 

              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  
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              პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1; 

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

17.  საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

             პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

              პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -7; 

             მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 8. 

18.  საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 4; 

19.  სტამბა 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1; 

 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

20.  მეცნიერებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი 

     პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

            პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -2; 

           მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

            მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 
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            მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

            მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

21.  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

21.1. აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის განყოფილება 

            პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

            პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1; 

            მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

            მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

            მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

             მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

21.2. ხარისხის კონტროლის, ანალიზისა და განვითარების 

განყოფილება: 

            პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1300 ლარი  

             პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1; 

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

             პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

             პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1; 

            მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 1. 

21.3. პროფესიული პროგრამების განყოფილება: 

             მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი  

              მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

22.   ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ჰაბი 

22.1. ფაბ-ლაბი 

             მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

             მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 3. 
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ფაკულტეტები 

1. სამშენებლო ფაკულტეტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

        

1.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

1.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

 

1.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       არქივარიუსი - 1; 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 
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1.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -4; 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 5. 

1.5. ლაბორატორია: 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       ხარისხის მართვის ინჟინერი -1; 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -  

ინჟინერი-მექანიკოსი -1;                       შრომის ანაზღაურება 550 ლარი; 

უსაფრთხოების ინჟინერი -1;               შრომის ანაზღაურება 500 ლარი; 

ინჟინერი-ოპერატორი -5;                     შრომის ანაზღაურება 500 ლარი; 

       ლაბორანტი - 18;                                    შრომის ანაზღაურება 400 ლარი. 

 

1.6. ტექნიკური უზრუნველყოფის ცენტრი: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 1; 

      მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

      ინჟინერ-პროგრამისტი - 2. 

 

2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

 სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

 

2.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 
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        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

2.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

2.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -7; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       არქივარიუსი - 1; 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

2.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 6. 

 

2.5. ლაბორატორია: 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -  

       ლაბორანტი - 10;                   შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

 

 

3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი  

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

 სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

 

3.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  
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        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

 

3.2. მენეჯერის სამსახური: 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

 

3.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -6; 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       არქივარიუსი - 1; 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

3.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

      მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 550 ლარი 

      კომპიუტერული სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

        

3.5. ლაბორატორია: 

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       შახტა-ლაბორატორიის მთავარი მექანიკოსი - 1; 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -  

მუზეუმის ხელმძღვანელი - 3;                                    შრომის ანაზღაურება 500 ლარი; 

შახტა-ლაბორატორიის  მექანიკოსი - 1;                    შრომის ანაზღაურება 500 ლარი; 

შახტა-ლაბორატორიის ელექტრიკოსი - 1;               შრომის ანაზღაურება 500 ლარი; 

შახტა-ლაბორატორიის დისპეტჩერი - 1;                  შრომის ანაზღაურება 400 ლარი; 

       ლაბორანტი - 30;                                                            შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

 

 

4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
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მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

 

  

4.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 900 ლარი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

2.1. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

      მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

       კომპიუტერული სერვისის ადმინისტრატორი - 1; 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900 ლარი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       არქივარიუსი - 1; 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

2.2.  აკადემიური დეპარტამენტი: 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  - 6. 

 

2.3. ლაბორატორია: 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 
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ლაბორანტი - 46. 

 

 

5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

       მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

       სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

 

5.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

5.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

        პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

5.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

      მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

        კომპიუტერული სერვისის ადმინისტრატორი - 1. 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -6;  

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       არქივარიუსი - 1; 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

5.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 
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მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 11. 

 

5.5. ლაბორატორია: 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1; 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

       ლაბორანტი - 22.     

         

6. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი  

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

6.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 1; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

        მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

6.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

        მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

6.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1; 
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       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი-1; 

       არქივარიუსი - 1; 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

6.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -3. 

 

6.5. ლაბორატორია: 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

       უფროსი ლაბორანტი - 1. 

 

6.6. მულტიმედიური დაპროექტებისა და არქიტექტურული ფიზიკის ლაბორატორია 

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1; 

       IT  სპეციალისტი - 1. 

 

6.7. არქიტექტურული ბიურო 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1500 ლარი  

       მთავარი არქიტექტორი - 2; 

      მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

       წამყვანი არქიტექტორ-დიზაინერი - 1; 

      მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

      წამყვანი იურისტ-კოორდინატორი - 1. 

 

 

7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

7.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  
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       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

7.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

7.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 7; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

      არქივარიუსი - 1 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

7.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 5. 

7.5.  სტუდენტთა კონსულტაციის განყოფილება 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

7.6. ლაბორატორია: 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

       ლაბორანტი - 4. 

7.7. კვლევითი ინსტიტუტი 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 5. 

7.8. სამართლის კლინიკა 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

იურისტი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 
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7.9. ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ქსელის მართვის განყოფილება 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

ინჟინერი-პროგრამისტი  -1. 

 

8. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი  

       მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

       სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

8.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 

 

8.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

 

8.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 12; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -8; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

      არქივარიუსი - 1 

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

8.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 
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პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -12. 

        

8.5. ლაბორატორია: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 12; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -12; 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

       უფროსი ლაბორანტი - 46. 

 

8.6. იუნესკოს ცენტრი 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

8.7. ვირტუალური მოდელირების ცენტრი 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

8.8. სტუდენტთა ინოვაციურ  საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

8.9. ალმასების ცენტრი 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი   -2. 
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9. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი   -1. 

 

 

10. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი  

 

       მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

       სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

 

10.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1; 

 

10.2. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 7; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -15; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

10.3. აკადემიური დეპარტამენტი: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 4. 

10.4. ლაბორატორია: 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

       ლაბორანტი - 19. 
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10.5. მწვანე და მდგრადი ქიმიის კვლევითი ინსტიტუტი 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -3; 

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

       ლაბორანტი - 1. 

 

 

11.  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

       მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

       სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

  
11.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

 

11.2. მენეჯერის სამსახური 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1; 

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -1. 

 

11.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 9; 

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -4; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

11.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 
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მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- 5; 

        

11.5. ლაბორატორია: 

     პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2; 

     მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი 

      მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  - 9. 

 

11.6. კვლევითი ინსტიტუტი 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -2. 

 

 

12. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი  
 

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 1000 ლარი 

 სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი - 1. 

 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

        მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3. 

 

12.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

12.2. მენეჯერის სამსახური: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 2. 

 

12.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

       მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 3; 
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      პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი  

       პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -5; 

       მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 600 ლარი  

       ბიბლიოთეკარი - 1. 

 

12.4. აკადემიური დეპარტამენტი: 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -8; 

       

12.5. თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი  

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1. 


