
საერთაშორისო აკრედიტაციის ცენტრი 

 

1. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 Abet აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა. 

 

 



შიდა აუდიტის  სამსახური 
 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის ცოდნა; 

 საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე 

ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 05 აპრილის #99 ბრძანება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანისა) 

 

             უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 



საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა 

 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  (3 ვაკანსია) 

 

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2დონეზე; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საბიბლიოთეკო სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

2. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2 დონეზე; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საბიბლიოთეკო სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (7 ვაკანსია) 

 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

  უცხო ენის ცოდნა;  

 საბიბლიოთეკო სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

4. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (8 ვაკანსია) 

 

 უცხო ენის ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საბიბლიოთეკო სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 



საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი 
1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საერთაშორისო 

ურთიერთობების ან/და საგანმანათლებლო სფეროში; 

 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ს დებულების, 

საერთაშორისო მობილობის მარეგულირებელი წესების ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ინგლისური ენია C-1 დონეზე; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საერთაშორისო 

ურთიერთობების ან/და საგანმანათლებლო სფეროში; 

 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ს დებულების, 

საერთაშორისო მობილობის მარეგულირებელი წესების ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) ; 

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2 დონეზე; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის და სტუ-ს 

დებულების  ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) მომხმარების დონეზე ცოდნა; 

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2 დონეზე ; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 



გრანტების მომსახურების ოფისი 

 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია საერთაშორისო 

ურთიერთობების ან/და საგრანტო პროექტების მოზივდის სფეროში); 

 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის და სტუ-ს 

დებულების  ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ინგლისური ენის ცოდნა C-1 დონეზე ; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 



სტრატეგიული განვითარებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი 

კომუნიკაციების განყოფილება 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქოფირაითერი)   
 

 უმაღლესი განათლება, სასურველია მარკეტინგის მიმართულებით; 

 მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 

 წერის, თარგმნის და კონტენტის შექმნის გამოცდილება; 

 უცხო ენის ცოდნა ინგლისური B2 დონეზე; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

 

2. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (გრაფიკული დიზაინერი) 

 

 უმაღლესი განათლება, სასურველია დიზაინის მიმართულებით; 

 მსგავს პოზიციაზე 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 უცხო ენის ცოდნა ინგლისური B2 დონეზე  ;  

  სავალდებულოა შემდეგი პროგრამების ცოდნა: Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Ms Office (უპირატესობად ჩაითვლება Adobe XD, Adobe After 

Effect, Adobe Premiere-ის ცოდნა); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ციფრული მარკეტინგის 

მენეჯრი) 

 

 Google Adwords, Facebook Ads, Google Analytics-ის მუშაობის პრინციპების 

ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების  (Word, Excel) ცოდნა; 

 SEO-ს პრინციპების ცოდნა; 

 უმაღლესი განათლება, სასურველია მარკეტინგის მიმართულებით; 

 უცხო ენის ცოდნა ინგლისური B2 დონეზე; 

 მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;  

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 



 უნივერსიტეტის წესდება და შიდაგანაწესი; 

 

 

 

 

4. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფოტოგრაფი) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 იგივე პოზიციაზე მინიმუმ 1 წლიანი მუშაობის გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) ; 

 Adobe Photoshop - ის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

5. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ივენთმენეჯერი) 

 

 უმაღლესი განათლება, სასურველია მარკეტინგის მიმართულებით; 

 იგივე პოზიციაზე მინიმუმ 1 წლიანი მუშაობის გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) ; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

სტრატეგიული განვითარების განყოფილება 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი ანალიტიკოსი)  
 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 ანალიტიკური დოკუმენტების ან სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაზე 

მუშაობის გამოცდილება;  

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel)  

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2 დონეზე; 

 ჩაითვლება სხვა ევროპული ენების ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 



2. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი ანალიტიკოსი)  

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 3  წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 ანალიტიკური დოკუმენტების ან სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაზე 

მუშაობის გამოცდილება;  

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2 დონეზე უპირატესად ჩაითვლება სხვა 

ევროპული ენების ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

3. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი ანალიტიკოსი)  

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 ანალიტიკური დოკუმენტების ან სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაზე 

მუშაობის გამოცდილება; 

 უპირატესობად ჩაითვლება ევროპული ენის ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) უნივერსიტეტის ეთიკის 

კოდექსი 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

4. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უმცროსი ანალიტიკოსი) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel)  

 ინგლისური ენის ცოდნა B-2 დონეზე; (უპირატესად ჩაითვლება სხვა 

ევროპული ენების ცოდნა) 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 



საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 

კვალიფიკაცია: 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 - წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე და სპეციალური საგამომცემლო კომპიუტერული პროგრამების 

(Ms Windows XP,  Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PageMaker, 

CorelDRAW, Adobe Photoshop, Visio, FineReader, Internet) უმაღლეს დონეზე 

ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 
 

 

2. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინგლისური და რუსული 

ლიტერატურის  რედაქტორი)  

 

 უმაღლესი განათლება; 

 ინგლისური და რუსული სალიტერატურო და ტექნიკური ნორმების 

საფუძვლიანი ცოდნა;  

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel);  

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქართული ენის რედაქტორი, 

გამომცემლობის საიტის ადმინისტრატორი)  

 

 უმაღლესი განათლება; 

  ქართული სალიტერატურო და ტექნიკური ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა 

და პრაქტიკული გამოცდილება  (არანაკლებ 3 წელი);  

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel);  

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 



 

 

4. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ქართული ენის რედაქტორი) (2 

ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

  ქართული სალიტერატურო და ტექნიკური ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel);  

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

 



სტამბა 

 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 პოლიგრაფიული საქმის, ოფსეტური, ტრაფარეტული, ციფრული და 

ფლექსოგრაფიული ტექნოლოგიების, სტამბის საბეჭდ დანადგარებზე 

მუშაობის ცოდნა;  

 სტამბაში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება ;  

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

2. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სტამბაში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 სტამბაში ციფრული ბეჭვდის ცოდნა; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 



საქმის წარმოების დეპარტამენტი 

 

კანცელარია 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 

 საქმის წარმოების ინსტრუქციის ცოდნა; 

 საქმის წარმოების წესის ცოდნა; 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა(Word, Excel) ; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

2. მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 4 წლიანი გამოცდილება; 

 საქმის წარმოების ინსტრუქციის ცოდნა; 

 საქმის წარმოების წესის ცოდნა; 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) . 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სფეროში მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება; 

 საქმის წარმოების ინსტრუქციის ცოდნა; 

 საქმის წარმოების წესის ცოდნა; 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა(Word, Excel) . 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 



 
 

 

არქივი 

 

1. მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სფეროში მუშაობის 4 წლიანი გამოცდილება; 

 საქმის წარმოების ინსტრუქციის ცოდნა; 

 საქმის წარმოების წესის ცოდნა; 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა(Word, Excel) . 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

 

2. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 

 საქმის წარმოების წესის ცოდნა; 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა(Word, Excel) ; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

 



ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

ავტორიზაციის და აკრედიტაციის განყოფილება 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 3 წელი 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 უცხოური ენის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის მიერ შემუშავებული  
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო 
პრინციპების ცოდნა ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში;  

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 
კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ. 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 2 წელი; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
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 უცხოური ენის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის მიერ შემუშავებული  
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო 
პრინციპების ცოდნა ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში;  

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 
კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ. 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 1 წელი; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 უცხოური ენის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 
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 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 
კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

ხარისხის კონტროლის, ანალიზისა და განვითარების განყოფილება 

4. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 3 წელი; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 უცხოური ენის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის მიერ შემუშავებული  
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო 
პრინციპების ცოდნა ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში;  

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 
კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ. 

 

5. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 2 წელი 

http://gtu.ge/quality/pdf/kanoni%20ganatlebis%20xarisxis.pdf
http://gtu.ge/quality/pdf/kanoni%20ganatlebis%20xarisxis.pdf


 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 უცხოური ენის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის მიერ შემუშავებული  
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო 
პრინციპების ცოდნა ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში;  

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 
კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ. 

 

6. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 1 წელი 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 

 

7. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისი 
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 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არ მოეთხოვება; 
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 

აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  
 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
 

პროფესიული პროგრამების განყოფილება 

8. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 2 წელი 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა;  

 სახელმწიფო ენის ცოდნა;  
 უცხოური ენის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის მიერ შემუშავებული  
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების და სახელმძღვანელო 
პრინციპების ცოდნა ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში;  

 შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
 საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების 
შესახებ“; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის 
დამტკიცების შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა 
და საფასურის დამტკიცების შესახებ; 

 პროფესიული განათლების დაფინანსების წესი; 
 პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემა; 
 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ. 
 

http://gtu.ge/quality/pdf/kanoni%20ganatlebis%20xarisxis.pdf
http://gtu.ge/quality/pdf/kanoni%20ganatlebis%20xarisxis.pdf


სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი 

აკადემიური დატვირთვების და ცხრილების განყოფილება 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

      

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უცხოენის ცოდნა; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 

რეესტრის განყოფილება 

4. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

      

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 



 

 

5. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

საბაკალავრო  პროგრამების მართვის განყოფილება 

6. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

      

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 

 

7. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უცხოენის ცოდნა; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 

8. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 



 

 

 

მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის განყოფილება 

9. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

      

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

10. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უცხოენის ცოდნა; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

11. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

დიპლომების განყოფილება 

12. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 



13. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 



უწყვეტი განათლების და კარიერული განვითარების დეპარტამენტი 

კარიერული განვითარების და გადამზადების ცენტრი 

 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 აღნიშნულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 4 წლიანი გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) 

 უცხო ენა;  

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

2. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 აღნიშნულ სფეროში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 

 
 

პროფესიულილი განათლების განყოფილება 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება პროფესიული განათლების 
მიმართულებით; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) 

 საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ“. 

    უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება პროფესიული განათლების 
მიმართულებით;  

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) 



 საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ“; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 
 საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ“; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 
 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 

 



საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრი 

 

საგამოცდო პროცესებისა და სწავლების ელექტრონული სისტემების 

განყოფილება 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 უმაღლესი განათლების სისტემაში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა; 

 მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის პრინციპების ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 

 დაპროგრამების ტექნოლოგიების;  

 ვებპროგრამირების, მონაცემთა მართვის სისტემებთან მუშაობის ცოდნა; 

 ინგლისური  ენის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგააწესი; 

 

 

ტესტირების განყოფილება 

3. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 

 კომპიუტერის პროფესიულ დონეზე ცოდნა; 

 სწავლების მართვის სისტემებთან მუშაობის ცოდნა; 

 უცხო ენის ცოდნა B-2 დონეზე; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 



 

    

4. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 

 კომპიუტერის პროფესიულ დონეზე ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

5. მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 

 კომპიუტერის პროფესიულ დონეზე ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

გამოცდების ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 

6. მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 

 ოპერაციული სისტემების, პროგრამული სისტემების  ინსტალაცია და 

გამართვა; 

 ქსელური მუშაობის პრინციპების/საბაზისო კონფიგურაციების ცოდნა; 

 პერიფერიული მოწყობილობების ინსტალაცია და მართვა; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 
 



მეცნიერებებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი 
1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 უმაღლეს სასწავლებელში, სასწავლო-სამეცნიერო სფეროში მოღვაწეობის  3 

წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე  პროგრამების ცოდნა(Word, Excel); 

 ინგლისური B-2 დონეზე; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

2. კატეგორიის კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 უმაღლეს სასწავლებელში, სასწავლო-სამეცნიერო სფეროში მოღვაწეობის  4 

წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 მინიმუმ ერთი უცხოენის ცოდნა; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 უმაღლეს სასწავლებელში, სასწავლო-სამეცნიერო სფეროში მოღვაწეობის 3 

წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე  პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 მინიმუმ ერთი უცხოენის ცოდნა; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 



საფინანსო დეპარტამენტი 

ფინანსური დაგეგმვის განყოფილება 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’; 
 საქართველოს ორგანული კანონი ,, საქართველოს შრომის კოდექსი’’; 
 საქართველოს კანონი ,, გრანტების შესახებ’’; 
 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 30 დეკემბრის N419 

ბრძანება ,,სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მირებული ფულადი 
გრანტების მიზნობრივიდაფინანსებების აღრიცხვის და წესის 
დამტკიცების შესახე’’; 

 ,, საქარტველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე ‘’ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის N99 ბრძანება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

2. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’; 
 საქართველოს ორგანული კანონი ,, საქართველოს შრომის კოდექსი’’; 
 ,,საქარტველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე ‘’ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის N99 ბრძანება; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 
 

 

 

3. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’; 



 საქართველოს ორგანული კანონი ,, საქართველოს შრომის კოდექსი’’; 
 ,,საქარტველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე ‘’ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის N99 ბრძანება; 
 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის N424 

ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია ,,სახელმწიფო ხაზინის 
მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდეის 
განხორციელების წესის შესახებ’’; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 
 

 

 

4. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  1 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’; 
 საქართველოს ორგანული კანონი ,, საქართველოს შრომის კოდექსი’’; 
 ,,საქარტველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე ‘’ 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის N99 ბრძანება; 
 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 
 

 

 

აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილება 

 

5. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ბღალტრული პროგრამა ORIS-ის ცოდნა; 

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი’’; 
 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი“; 

 „საგადასახადო კოდექსი“; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 5 მაისის  №108 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქცია  „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ საჯარო 

სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 



(სსბასს-ების) საფუძველზე ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოების 

შესახებ“; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  2014 წლის 31 დეკემბრის  №424 
ბრძანებით დამტკიცებული  ინსტრუქცია „სახელმწიფო ხაზინის 

მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების 

განხორციელების წესის შესახებ’’ ;  
 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ელექტრონულ სისტემაში 

მუშაობის გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

6. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ბღალტრული პროგრამა ORIS-ის ცოდნა; 

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი’’; 
 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი“; 

 „საგადასახადო კოდექსი“; 

 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ელექტრონულ სისტემაში 

მუშაობის გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

7. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროში მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 ბღალტრული პროგრამა ORIS-ის ცოდნა; 

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი’’; 
 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი“; 

 „საგადასახადო კოდექსი“; 

 ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის N220 ბრძანება  ნორმების 
,,დაქირავებულისთვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების 
განსაზღვრის შესახებ’’; 

 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ელექტრონულ 
სისტემაში მუშაობის გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 



 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 



შესყიდვების დეპარტამენტი 

 

 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება (ეკონომიკური ან იურიდიული); 
 შესყიდვების სამსახურში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება; 
 ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის ცოდნა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 
 



ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტი 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 

 საქართველოს შრომის კოდექსის, უმაღლესი განათლების კანონის;  

 საოფისე  პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება; 

 საქართველოს შრომის კოდექსის, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 
ცოდნა; 

 საოფისე  პროგრამების ცოდნა (Word, Excel) 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

3. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 4 წლიანი გამოცდილება; 

 საქართველოს შრომის კოდექსის, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 
ცოდნა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

4. მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 

 საქართველოს შრომის კოდექსის, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 
ცოდნა; 



 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უცხოენა ინგლისური B-2 დონეზე; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 



ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილება 
 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სამშენებლო დოკუმენტაციის ექსპერტიზაში  5 წლიანი გამოცდილება; 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

 

2. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 ენერგეტიკაში ან წყალთამეუნრეობაში 5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

3. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 ლიფტები და მექანიკურ მოწყობილობების სფეროში 3 წლიანი 

გამოცდილება. 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

 

4. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 მცირე ბიუჯეტიანი  სამშენბლო სარემონტო სამუშაოებსი კორდიანაცია; 

 გამოცდილება 3 წელი; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 



 

5. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (თანაშემწე) 

 

 უმაღლესი განათლება (ჰუმანიტარული ან ფილოლოგი); 
 ქართული ენის სრულყოფილი ცოდნა. 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 
 

 

შრომის უსაფრთხოების განყოფილება  

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება (სერთიფიკატიაკრედიტირებული ); 
 მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. 

 

 
 

 

ლოგისტიკის განყოფილება 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სასაწყობო მეურენეობაში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 
 

 

2. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სასაწყობო მეურენეობაში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 



 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

3. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

 

 უმაღლესი განათლება; 
 საგადასახადო ან საბუღალტრო სფეროში მუშაობის 2 წლიანი 

გამოცდილება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 
 

 



დაცვისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტი 

 

1. მეორე კატეგორიიდ უფროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროსი მუშაობის  5 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 

2. მესამე კატეგორიიდ უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სფეროსი მუშაობის  3 წლიანი გამოცდილება; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 

 



სტუდენტური სერვისების, კულტურისა და სპორტის 

დეპარტამენტი 

სპორტის განყოფილება 

 

1. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 2 
წლიან სტაჟს (სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, 
სპორტულ-კულტურული თვითშემოქმედებითი და სამეცნიერო 
სფეროებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ა. შ 
გამოცდილება) 

 

2. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება,  
 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 1 
წლიან სტაჟს (სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, 
სპორტულ-კულტურული თვითშემოქმედებითი და სამეცნიერო 
სფეროებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ა. შ 
გამოცდილება) 

 

კულტურის განყოფილება 

3. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 ქართული ენის ძალიან კარგად ფლობა; 

 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 

 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 



 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 2 

წლიან სტაჟს (სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, 

სპორტულ-კულტურული თვითშემოქმედებითი და სამეცნიერო 

სფეროებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ა. შ 

გამოცდილება) 

 

 

4. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 ქართული ენის ძალიან კარგად ფლობა; 
 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 
1 წლიან სტაჟს (სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, 
სპორტულ-კულტურული თვითშემოქმედებითი და სამეცნიერო 
სფეროებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ა. შ 
გამოცდილება) 

 

სტუდენტური სერვისების მართვის განყოფილება 

5. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 ქართული ენის ძალიან კარგად ფლობა; 
 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 
2 წლიან სტაჟს (სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, 
სპორტულ-კულტურული თვითშემოქმედებითი და სამეცნიერო 
სფეროებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ა. შ 
გამოცდილება) 

 

6. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (4 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 ქართული ენის ძალიან კარგად ფლობა; 
 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 



 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 
1 წლიან სტაჟს (სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, 
სპორტულ-კულტურული თვითშემოქმედებითი და სამეცნიერო 
სფეროებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებთან და ა. შ 
გამოცდილება) 

 

 

 

საუნივერსიტეტო ტელევიზია 

7. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 
2 წლიან სტაჟს (ტელევიზიაში, რადიოში, პრესაში მუშაობის 
გამოცდილება) 

 

8. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (4 ვაკანსია) 

 

 უმაღლესი განათლება; 
 უცხო ენის ფლობა; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel); 

 უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი; 

 უნივერსიტეტის წესდება და შინაგანაწესი; 

 უპირატესობა მიენიჭება ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილების არანაკლებ 
1 წლიან სტაჟს (ტელევიზიაში, რადიოში, პრესაში მუშაობის 
გამოცდილება); 

 



ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 
1. ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობის მინიმუმ 3 

წლიანი გამოცდილება; 

  მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება; 

 უსაფრთხოების თანამედროვე პრინციპების მეთოდების მოდელებისა და 

პროტოკოლების საფუძვლიანი ცოდნა; 

 ინფორმაციული უსაფრტხოება მინიმუმ Comptia Security,Cisco CyberOps 

Assosiate და CEH დონე; 

 ოპერაციული სისტემა ლინუქსი ( მინიმუმ LPI 1დონეზე ); 

 ვინდოუს ოპერაციული სისტემა - advanced დონე; 

 ვინდოუს სერვერი - Advanced დონე; 

 შეღწევადობის ინსტრუმენტები და მათი გამოყენება; 

 ფაიერვოლთან; 

 შემოჭრების გამოვლენისა და პრევენციის სისტემეთთან; 

 ანტივირუსულ პროგრამულ უზრუნველყოფებთან; 

 აუთენთიკაციის სისტემებთან; 

 სისუსტეების სკანირების სისტემებთან; 

 ინფორმაციული დოკუმენტების (პოლიტიკა, პროცედურა, დებულება) 

შექმნა; 

 ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება; 

 ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 ქსელის მონიტორინგის უტილიტებთან; 

 ინგლისური, რუსული; 

 

კომპიუტერული ქსელების მართვისა და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების განყოფილება 

2. სისტემური ადმინისტრატორი 

 

 უმაღლესი განათლება;  

 Linux და Windows სერვერების და ძირითადი ქსელურის სერვისების 

(WEB,FTP,Mail,)ადმინისტრირება; 

 IP ტელეფონიის სერვერებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 მონიტორინგის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 შესაბამისი სერთიფიკატი ან 5 წელი ან მუშაობის გამოცდილება;  

 გუნდური მუშაობის უნარი; 

 სასურველია უცხო ენის ფლობა; 



 

3. ქსელის ინჟინერი 

 

 ქსელების საფუძვლებისა (LAN, WAN) და პროტოკოლების (TCP/IP) ცოდნა; 

 მარშრუტიზაციის პროტოკოლების და ძირითადი ქსელური 

ტექნოლოგიების ცოდნა; 

 მონიტორინგის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა; 

 ინგლისური ენის ცოდნა (ტექნიკური ტერმინოლოგია); 

 სამუშაო გამოცდილება 2 წელი; 

 

4. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

 ქსელების საფუძვლებისა (LAN, WAN) და პროტოკოლების (TCP/IP) ცოდნა; 

 მარშრუტიზაციის პროტოკოლების და ძირითადი ქსელური 

ტექნოლოგიების სიღრმისეული ცოდნა EIGRP, OSPF, Policy Based Routing, 

FHRP, STP, VRF, BGP ცოდნა; 

 შესაბამისი ინფორმაციული უსაფრთხოების პროცედურების და წესების 

ცოდნა; 

 მონიტორინგის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 VPN ტექნოლოგიების მაღალ დონეზე ცოდნა, GRE, IPSec, და ა.შ.; 

 ინგლისური ენის ცოდნა (ტექნიკური ტერმინოლოგია); 

 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

 მონიტორინგის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 

5. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

 პროფესიული განათლება, Linux და Windows სერვერების და ძირითადი 

ქსელურის სერვისების (WEB,FTP,Mail,) ბაზისური ადმინისტრირება;  

 IP ტელეფონიის სერვერებთან მუშაობის გამოცდილება; 

 შესაბამისი სერთიფიკატი ან ზემოთ ჩამოთვლი სერვისებთან  2  წლიანი 

მუშაობის გამოცდილება; 

 გუნდური მუშაობის უნარი; 

  სასურველია უცხო ენის ფლობა; 

 

 



6. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

 ქსელების საფუძვლებისა (LAN, WAN) და პროტოკოლების (TCP/IP) ცოდნა; 

 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა. 

 ინგლისური ენის ცოდნა (ტექნიკური ტერმინოლოგია); 

 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.  

 

7. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

 უმაღლესი ან პროფესიული განათლება;  

 ვებ ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა; ვებ-ში განხორციელებული 

პროექტების გამოცდილება, HTML, CSS, Adobe Photoshop; 

 გუნდური მუშობის უნარი; 

 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა; 

 უცხო ენის ცოდნა; 

 

ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილება 

8. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი განათლება; 

 კომპიუტერის ნაწილების მუშაობის სპეციფიკის ცოდნა, მათი 

მახასიათებლების სიღრმისეული ცოდნა; 

 უნდა იცოდეს პერსონალური კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, კომპონენტების 

დამატება, შეცვლა; 

 უნდა შეეძლოს სხვადასხვა ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია და 

საწყისი გამართვა; 

 ქსელების საფუძვლებისა (LAN, WAN) და პროტოკოლების (TCP/IP) 

საბაზისო ცოდნა; 

 უნდა იცოდეს პერიფერიული მოწყობილობების ინსტალაციასა და 

გამართვასთან დაკავშირებული საკითხები; 

 საბაზისო დონეზე უნდა ფლობდეს აქტიური დირექტორის მართვის 

საკითხებს; 

 კარგად უნდა ერკვეოდეს სარეზერვო ასლების შექმნისა და აღდგენის 

საკითხებში; 

 უნდა ფლობდეს სიღრმისეულ უნარებს ტექნიკური და პროგრამული 

უზრუნველყოფების პრობლემების მოძიებასა და აღმოფხვრისთვის; 



 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა; 

 ინგლისური ენის ცოდნა (ტექნიკური ტერმინოლოგია); 

 უნდა ჰქონდეს მსგავს საქმიანობაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი 

გამოცდილება; 

 

9. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (6 ვაკანსია) 

 

 კომპიუტერის ნაწილების მუშაობის სპეციფიკის ცოდნა, მათი 

მახასიათებლების სიღრმისეული ცოდნა; 

 უნდა იცოდეს პერსონალური კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, კომპონენტების 

დამატება, შეცვლა; 

 უნდა შეეძლოს სხვადასხვა ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია და 

საწყისი გამართვა; 

 ქსელების საფუძვლებისა (LAN, WAN) და პროტოკოლების (TCP/IP) 

საბაზისო ცოდნა; 

 უნდა იცოდეს პერიფერიული მოწყობილობების ინსტალაციასა და 

გამართვასთან დაკავშირებული საკითხები; 

 უნდა ფლობდეს შესაბამის უნარებს ტექნიკური და პროგრამული 

უზრუნველყოფების პრობლემების მოძიებასა და აღმოფხვრისთვის; 

 უნდა იცოდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების საბაზისო საკითხები; 

 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა; 

 ინგლისური ენის ცოდნა (ტექნიკური ტერმინოლოგია); 

 უნდა ჰქონდეს მსგავს საქმიანობაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი 

გამოცდილება. 

 

 

სატელეკომუნიკაციო და მულტიმედიური სისტემების განყოფილების 

10. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 უმაღლესი; 

 აუდიო-ვიდეო სისტემების, საკონფერენციო სისტემების  ესპლუატაციის 

სფეროში  3 წლიანი გამოცდილება; 

 აუდიო-ვიდეო სისტემების; 

 საკონფერენციო სისტემების  ესპლუატაციის პროფესიონალურ დონეზე 

ცოდნა; 



 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა. 

 უცხო ენის ცოდნა; 

 

 

11. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

 უმაღლესი; 

 აუდიო-ვიდეო სისტემების, 

  საკონფერენციო სისტემების  ესპლუატაციის სფეროში  3 წლიანი 

გამოცდილება; 

 საკონფერენციო სისტემების  ესპლუატაციის პროფესიონალურ დონეზე 

ცოდნა; 

 უმაღლესი/პროფესიული განათლების სისტემაში მოქმედი ნორმატიული 

ბაზის ცოდნა; 

 უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების ცოდნა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


