
სამშენებლო  ფაკულტეტი 

 

ტექნიკური პერსონალის   მოვალეობები 

 

➢ პოზიცია:  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი (დეკანის მდივანი) 

 

მოვალეობები:  

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

•  სათათბიროს წევრებთან, აკადემიური საბჭოს წევრებთან, დეპარტამენტის 

უფროსებთან და სხვა თანამშრომლებთან საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება; 

• ფაკულტეტის სათათბიროს სხდომის ოქმების წარმოება; 

• სტუდენტებთან შეხვედრების ორგანიზება;  

• სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისის 

თანამშრომელთა უზრუნველყოფა შესაბამისი განცხადების ფორმებით 

აპლიკანტი სტუდენტებისათვის;   

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია  უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი (დეკანატი) 

 

მოვალეობები:  

• თითოეულ სტუდენტთან დაკავშირებული ბრძანებების (სტატუსის შეჩერების, 

შეწყვეტის, ჩარიცხვის, მობილობის, კურსიდან კურსზე გადაყვანის) 

ამონაწერების მომზადება; 

• უნივერსიტეტიდან გადასული სტუდენტებისთვის პირად საქმეში არსებული 

ყველა დოკუმენტის მომზადება; 

• უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება 

და შესაბამისი სამსახურებისთვის გადაგზავნა შესასრულებლად; 



• მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში (UMS) სტუდენტის სტატუსის შესახებ 

ცნობების მომზადება; 

• თითოეული სტუდენტის პირადი საქმეების მოწესრიგებაზე პასუხისმგებლობა, 

ასევე მათ მიერ ფაკულტეტზე შემოსული განცხადებების და ამ განცხადებების 

საფუძველზე დაწერილი ბრძანებების დახარისხება და შესაბამის საქაღალდეებში 

ჩალაგება; 

• საჭიროების შემთხვევაში  დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა;  

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში მუშაობის 

უნარი.  

 

➢ პოზიცია:  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური) 

 

მოვალეობები: 

• ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების გაცნობის 

მიზნით  შესაბამისი საკონსულტაციო სამუშაოების ორგანიზებაში 

მონაწილეობა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციაზე წარდგენის მიზნით 

თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

• დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით უნივერსიტეტში არსებული 

ელექტრონულ პორტალზე საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსების  

მონაცემთა ბაზის შექმნა და განახლება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო კურსების შეასაბამისობის 

ტექნიკური უზრუნველყოფა სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

არსებულ რეგულაციებთან;  

• მობილობის კანდიდატების და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის 

მსურველთათვის   გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ  დასკვნების მომზადება  

• პროგრამების შემდგომი სრულყოფისა და ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების მიზნით დარგის სპეციალისტების მოსაზრებების და 

რეკომენდაციების შესწავლაში მონაწილეობის მიღება 



• ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული  პერსონალისთვის ბოლონი-

ის პროცესთან  განათლების სფეროში მოქმედ  რეგულაციებთან და 

სტანდარებთან  საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზებაში მონაწილეობა 

• სამსახურის  ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი (ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური) 

 

მოვალეობები: 

▪ მონაწილეობს არსებულ დოქტორანტურის, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის  

საგანმანათლებლო პროგრამებში მოდიფიცირების გატარებაში საჭიროების 

შემთხვევაში; 

▪ რეკომენდაციებს უწევს ;ფაკულტეტზე ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამუშავებისას პროგრამის ხელმძღვანელებს   (პროგრამების ეროვნულ 

საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან შესაბამისობის დადგენა-ჩასწორება, სასწავლო 

კურსის პროგრამა (სილაბუსის) შესაბამისობის დადგენა პროგრამასთან, 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე  პროფესურის CV - 

ების პაკეტის შექმნა და ა.შ.)  

• ახდენს პროფესიული პროგრამების სტანდარტებთან  შესაბამისობაში  მოყვანას; 

▪ ახდენს არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ადმინისტრაციისთვის 

სხვადასხვა დოკუმენტაციის დამუშავებას.  

▪ ახდენს პროგრამების პროფესიულ სტანდარტებში განხორციელებული 

ცვლილებების შესწორებას -( საგანმანათლებლო პროგრამაში  ცალკე პუნქტად  

დასაქმების სფეროში გამოყოფა; საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალური რესურსის სრულყოფა; 

დაშვების წინაპირობის ცვლილება; სასწავლო კურსის სილაბუსების დახვეწა-

მოდიფიცირება;  სილაბუსებში  ტექნიკური ხარვეზის გსწორება). 

▪ შესაბამისობაში მოყავს და ამზადებს აკრედიტაციისათვის პროგრამებსა და 

სილაბუსებს ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით. 



კვალიფიკაცია: 

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა, უმაღლესი განათლება სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:  

კომუნიკაბელურობა, გუნდში მუშაობა, დისციპლინა, პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური) 

 

მოვალეობები:  

•  ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესრულების ეფექტიანობის მიზნით სტუ-ს  

სათანადო სამსახურებიდან სისტემატიურად მოიპოვებს,  აანალიზებს და  

სათანადო სახით წარუდგენს  ინფორმაციას  მენეჯერს  ფაკულტეტის   

შემოსავლების, დავალიანებისა და ხარჯვითი ნაწილის  შესახებ. 

•  მენეჯერის უშუალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობს   შრომის ბაზრის 

მარკეტინგულ და პროგნოზულ ანალიტიკურ კვლევაში და  ახდენს მის 

ტექნიკურ და ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;  

• საგანმანათლებლო პროგრამებში წარსადგენ მოთხოვნათა ნუსხის 

ჩამოყალიბების მიზნით, ახორციელებს შრომის ბაზრის მარკეტინგული და 

პროგნოზული ანალიტიკური კვლევის შედეგად  მიღებული მონაცემების 

სისტემატიზაციას; 

• ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ  გეგმის შედგენის მიზნით,  

მოიპოვებს,   ამუშავებს და მენეჯერს აწვდის ინფორმაციასა და სათანადო 

მონაცემებს სამშნებლო სფეროში უმაღლესი განათლების დარგში არსებული  

სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის  ძირითადი მიმართულებების, მიზნებისა 

და ამოცანების თანამედროვე საერთაშორისო  მდგომარეობის შესახებ; 

•  ფაკულტეტის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის, სტაჟირებისა და  

კურსდამთავრებულთა შემდგომი დასაქმების პროცესის სათანადო    დონეზე 

კოორდინაციის  მიზნით, მენეჯერის უშუალო მითითებითა და    

ხელმძღვანელობით, ახორციელებს  პარტნიორი ორგანიზაციებისა და    

კომპანიების  მოძიებასა  და   მათთან შესაბამასი      ხელშეკრუკლებებისა და    

მემორანდუმების     გაფორმებისათვის სათანადო დოკუმენტაციის შედგენას; 

•  მონაწილეობს მენეჯერის სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

ამსახველი   ანგარიშის მომზადებაში და ტექნიკურად უზრუნველყოფს მის 

ყველა საჭირო დოკუმენტაციას; 

•   ადგილობრივ და  უცხოურ პარტნიორ ორგანიზაციებთან დაგეგმილი    

ერთობლივი   პროექტების მომზადებისა და განხორციელების მიზნით,  

მენეჯერის უშუალო   ხელმძღვანელობით,  მონაწილეობას იღებს ყველა  საჭირო  

ინფორმაციითა და  დოკუმენტაციით  უზრუნველყოფაში; 



• ახორციელებს ფაკულტეტის საათობრივი დატვირთვების შესახებ მონაცემების 

მოგროვებას, დეპარტამენტების მიხედვით მათ ცხრილში შეტანას, დაჯამებას 

და გადაყვანას ფულად გამოსახულებაში ყოველთვიურად და ყოველწლიურად; 

• ადგენს მოხსენებით ბარათებს ფაკულტეტის საბჭოს და ფაკულტეტის 

სათათბიროს სხდომებზე გატანილი საკითხების შესახებ; 

• ახორციელებს შეხვედრებისა და თათბირების ტექნიკურ და ორგანიზაციულ 

უზრუნველყოფას; 

• ადგენს გასაგზავნ წერილებს და ყველა სახის მოხსენებით ბარათებს; 

• აწარმოებს აკადემიური საბჭოს დადგენილებებზე და რექტორის ბრძანებებზე 

მონიტორინგს (რაც ეხება სამშენებლო ფაკულტეტს) და მოახსენებს მენეჯერს; 

• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მენეჯერის სხვა დავალებებს. 

• ფაკულტეტზე სამეურნეო საქმიანობის და მასთან დაკავშირებული საკითხების      

გადაწყვეტა; 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია: პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური)  

 

მოვალეობები:  

• შრომის ბაზრის კვლევა და შესაბამისად ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა; 

• ფაკულტეტის მენეჯერის უშუალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობა 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მოზიდვის ყოველწლიური გეგმის 

დამუშავებაში; 

• მონაწილეობა ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში; 

• ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ინვენტარიზაცია; 

• ფაკულტეტის დეპარტამენტებზე მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის 

გადაცემა; 

• კონფერენციებზე და შეხვედრებზე ფურშეტების უზრუნველყოფა. 

• სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ტექნიკურ საკითხებთან 

დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება;  

• ფაკულტეტის ფართის დასუფთავების პროცესის,  დამლაგებელთა 

პრობლემების  მოგვარება; 



• ფაკულტეტზე დაზიანებული ინვენტარის (მერხები, ფანჯრები, ნათურები, 

ონკანები, ელექტრო გაყვანილობა და სხვა) შეკეთების უზრუნველყოფა, 

კონტროლი დაზიანებული ინვენტარის შეკეთებაზე; 

• სტუდენტური თვითმმართველობის ღონისძიებების ტექნიკური მხარდაჭერა; 

• სარემონტო სამუშაოების ეტაპზე დეფექტური აქტების მომზადება და 

კონტროლი შესრულებულ სამუშაოებზე; 

• სამეცნიერო საქმიანობის მსვლელობის პერიოდში ღონისძიებების ტექნიკური 

მხარდაჭერა და ტექნიკური საკითხების მოგვარება (ბანერები, ბუკლეტები, 

სერთიფიკატების დამზადება); 

• სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილე სტუმრების ტრანსპორტირების და 

დაბინავების საკითხების მოგვარება; 

• მონაწილეობა ფაკულტეტზე არსებული ინვენტარის აღრიცხვიანობის - 

ინვენტარიზაციის პროცესში; 

• სახანძრო ინვენტარის მოწესრიგება და კონტროლი ინვენტარის მოვლა-

პატრონობაზე. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  (დეკანატი მაგისტრატურა) 

 

მოვალეობები:  

• ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ ყველა საკითხზე; 

• მაგისტრატურის სტუდენტთა პირველადი რეგისტრაცია გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ბრძანების შესაბამისად (აკეთებს შესაბამის სიებს და 

უგზავნის ტესტირების ცენტრს შიდა სასპეციალიზაციო გამოცდის 

ჩასატარებლად; შიდა სასპეციალიზაციო  გამოცდის შედეგების მიღების შემდეგ 

აკეთებს ქულების რანჟირებას); 

• ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩრიცხულ სტუდენტთა,  სასწავლო 

ხელშეკრულების (2 ეგზემპლარი), ფინანსური ხელშეკრულების (2 

ეგზემპლარი), სტუდენტის ბარათის გაფორმება; 



• ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების  პირველადი რეგისტრაცია, სასწავლო ხელშეკრულების (2 

ეგზემპლარი), ფინანსური ხელშეკრულების (2 ეგზემპლარი), სტუდენტის 

ბარათის გაფორმებას; 

• ახალ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით  ჩარიცხულ მაგისტრანტთა 

პირადი საქმის ატვირთვა ელექტრონულად; 

• ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის  დაწყებისას  სასწავლო ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება ;  

• სტუდენტებისთვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების შემთხვევაში 

შესაბამისი ფინანსური და სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმება; 

• უწყისების მიღება-ჩაბარება,  სტუდენტთა ნიშნების შეტანა, ჯგუფების 

მიხედვით გადანაწილება;  

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“ 

ბაზების შეტანა; 

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

თანამშრომლობს შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურთან; 

• ონლაინ სწავლების პროცესში (Elearning.gtu.ge)  მონიტორინგის 

განხორციელება და ასევე საგამოცდო პერიოდში  სტუდენტების 

ინფორმირებულობა; 

• ცხრილის მიხედვით უწყისების, ასევე  დამატებითი საგნების უწყისების 

მომზადება ელექტრონულ ბაზაში Viciadmin.gtu.ge; 

• თითოეული სტუდენტის, როგორც ჩარიცხული ასევე მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების პირადი მონაცემების შეტანა მათ მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტების საფუძველზე და პასუხისმგებელია ამ დოკუმენტების მიღება 

ჩაბარებაზე; 

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (Eflow.emis.ge)  ცნობის  (ფორმა 

26) მომზადება და  უნივერსიტეტის სამხედრო სამობილიზაციო 

სამსახურისთვის გადაგზავნა, ასევე ამზადებს და აგზავნის  უცხოეთში წასაღებ 

აკადემიურ და სხვა ცნობებს; 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემაში (ums) ცნობის 

მომზადება სტუდენტის სტატუსის შესახებ და ასევე  უწყისის კორექტირებაზე 

გაშვება; 

• სისტემა „დეკანატი“ ბაზებში სტუდენტების ინფორმაციის  შეტანა; 

• სამაგისტრო დაცვის საგამოცდო კომისიის  სხდომის  ოქმების მომზადება და 

შენახვა; 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება,  სასურველია   

უცხოური ენის ცოდნა. 



 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება;  

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms office,  Internet);  

• კომუნიკაბელურობა;  

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი (დეკანატი) 

 

მოვალეობები:  

• თითოეულ სტუდენტთან დაკავშირებული ბრძანებების (სტატუსის შეჩერების, 

შეწყვეტის, ჩარიცხვის, მობილობის, კურსიდან კურსზე გადაყვანის) 

ამონაწერების მომზადება; 

• უნივერსიტეტიდან გადასული სტუდენტებისთვის პირად საქმეში არსებული 

ყველა დოკუმენტის მომზადება; 

• უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება 

და შესაბამისი სამსახურებისთვის გადაგზავნა შესასრულებლად; 

• მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში (UMS) სტუდენტის სტატუსის შესახებ 

ცნობების მომზადება; 

• თითოეული სტუდენტის პირადი საქმეების მოწესრიგებაზე პასუხისმგებლობა, 

ასევე მათ მიერ ფაკულტეტზე შემოსული განცხადებების და ამ განცხადებების 

საფუძველზე დაწერილი ბრძანებების დახარისხება და შესაბამის საქაღალდეებში 

ჩალაგება; 

• საჭიროების შემთხვევაში  დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა;  

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება;  

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms office,  Internet);  

• კომუნიკაბელურობა;  

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: არქივარიუსი  



• აწარმოებს სათანადო დოკუმენტებსა და  დოკუმენტების დაარქივებას 

(სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 5-10 წლის შემდეგ), მათი  

მოხერხებულად და საიმედოდ მოხმარების მიზნით; 

• რეგისტრაციაში ატარებს  უნივერსიტეტის ზოგადი ბრძანებებისა და სხვა 

დოკუმენტებს (მეთოდური, ადმინისტრაციული და სხვა) არქივში შენახვის 

მიზნით; 

• უზრუნველყოფს  არქივთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაციის გაცემას; 

• ახორციელებს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პირადი საქმეების 

აკინძვასა და ჩაბარებას ცენტრალურ არქივში; 

• ახორციელებს საფაკულტეტო ბრძანებებისა და სხვა ნებისმიერი 

დოკუმენტაციის რეგისტრციას არქივში, სამობილიზაციო, სტატისტიკის, 

სასტიპენდიო და სხვა განყოფილებებში გაგზავნისა და შენახვის მიზნით; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე  შექმნილი გაორჩეულად მაღალი ხარისხის 

სტუდენტური ნამუშევრების შეკრება, შენახვა და მოვლა - პატრონობას; 

• ახორციელებს საბოლოო  დაცვისათვის რეკომენდირებული საკვალიფიკაციო ( 

საბაკალავრო, სამაგისტრო ) ნაშრომების წარმოდგენის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შემოწმებას, ვიზირებას  და მათი გრაფიკული ეგზემპლარებისა 

და ელექტრონული ვერსიების კონტროლსა და არქივში ჩაბარებას;  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის სრული არქივის,  სტუდენტთა  პირადი 

საქმეების, მოწესრიგებასა და ცენტრალურ არქივში ჩასაბარებლად მომზადებას. 

• უზრუნველყოფს და კოორდინაციას უწევს ფაკულტეტისა და მომიჯნავე 

საგნების პედაგოგთა დატვირთვის შესახებ მონაცემთა ბარათების შეგროვებას, 

დახარისხებას, შენახვასა და სათანადო სამსახურებისათვის, ფაკულტეტის 

სასწავლო და საგამოცდო ცხრილების შედგენისათვის სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.  

• ასრულებს ფაკულტეტისათვის სხვა სახის დამხმარე სამუშაოებს  მისი 

კომპეტენციის ფარგლებში.  

კვალიფიკაცია:  

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა, უმაღლესი განათლება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• გუნდში მუშაობა,  

• დისციპლინა,  

• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

➢ პოზიცია: პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი (აკადემიური 

დეპარტამენტი) 



 

მოვალეობები: 

• მონაწილეობს და  ტექნიკურად უზრუნველყოფს აკადემიური დატვირთვების 

საათების გაანგარიშებას; 

• მონაწილეობს და ტექნიკურად უზრუნველყოფს პროფესორ–მასწავლებლებზე 

აკადემიური დატვირთვების საათების განაწილებას; 

• მონაწილეობს სასწავლო და საგამოცდო ცხრილებისათვის მასალების 

მომზადებაში  (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) ; 

• მონაწილეობს პედაგოგთათვის საათობრივი ანაზღაურებისათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მომზადებაში;  

• მონაწილეობს ელექტრონულ სისტემაში პედაგოგებზე ჯგუფების არჩევითი და  

მომიჯნავე საგნების  ელ.უწყისების მიბმას (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 

დოქტორანტურა); 

• მონაწილეობს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვასა და რეგისტრაციაში;  

• მონაწილეობს პროექტების, რეფერატების, დოკუმენტური მასალის 

დახარისხებასა და აღრიცხვაში;  

• მონაწილეობს ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობაში (მოხსენებითი 

ბარათები, საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–ჩაბარება); 

• მონაწილეობს სტუდენტების აქტივობის აღსარიცხავი ჟურნალების 

მომზადებაში;  

• მონაწილეობს სტუდენტთა კონფერენციის მასალების შეგროვება, 

დოკუმენტაციის მომზადება, აღრიცხვა– გაფორმებაში.  

• სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფისთვის აუდიტორიების ზედამხედველობა 

და კომპიუტერული ტექნიკის მოვლა. 

კვალიფიკაცია:  

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა, უმაღლესი განათლება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• გუნდში მუშაობა,  

• დისციპლინა,  

• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

 

➢ პოზიცია:  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (აკადემიური 

დეპარტამენტი) 

 

მოვალეობები:  



• მონაწილეობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების, აგრეთვე 

მოწვეული სპეციალისტების საათობრივი გაანგარიშების წარმოებაში და 

დროულად წარადგენა ფაკულტეტისა და სტუ-ს შესაბამის სამსახურთან; 

• დეპარტამენტში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად მიმდინარეობის  და  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად დეპარტამენტში სწავლისა და 

მეცნიერული საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; 

• შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდების სათანადო დონეზე ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• მონაწილეობა  ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურთან ერთად 

სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტაში; 

• დეპარტამენტში საგამოცდო უწყისების რეგისტრაცია და  ფაკულტეტის შესაბამის 

სამსახურში მათი დროულად წარდგენა; 

•  სტუდენტების დახმარება სხვადასხვა პრობლემური საკითხის არსებობის 

შემთხვევაში, ასევე დამატებით აღებულ სასწავლო კურსებზე მათი შესაბამის 

პროფესორებთან  გადანაწილებაში; 

• დეპარტამენტში შემოსული კორესპონდენციების (შემოსული ბრძანებები, 

წერილები, განცხადებები, კითხვებზე პასუხი და სხვა) ადრესატისათვის მიწოდება; 

• დეპარტამენტში შესული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალისა  და სტუდენტებისათვის; 

• დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღრიცხვა, აგრეთვე 

ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურთან ერთად მიმდინარე ტექნიკური აღჭურვის 

კოორდინაციას; 

• შუალედური და საბოლოო გამოცდებისათვის ტესტების შესაბამისი რაოდენობით 

დამზადება (გამრავლება); 

• სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის მიზნით  სასწავლო 

აუდიტორიების მომზადება(დაფა, ცარცი, სხვა ტექნიკური საშუალებები). 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია: ხარისხის მართვის ინჟინერი 

  

• ორგანიზაციას უწევს ლაბორატორიაში გამოცდების მაღალი ხარისხით  



• უზრუნველყოფს ლაბორატორიაში შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობას 

რეგიონალურ და საერთაშორისო   სტანდარტებთან. 

• ლაბორატორიის ხელმძღვანელის დროებით არყოფნის შემთხვევაში ახდენს 

ლაბორატორიის მუშაობის ორგანიზებას; 

• მიაწვდის ლაბორატორიის ხელმძღვანელს წინადადებებს ხარისხის მართვის 

სისტემის გაუმჯობესებისა და  გამოვლენილი ნაკლოვანებების 

აღმოსაფხვრელად; 

• გეგმავს და ორგანიზაციას უკეთებს შიდა ლაბორატორიულ კონტროლს და 

ღებულობს გადაწყვეტილებებს მაკორექტირებელ მოქმედებებზე; 

• გეგმავს და ხელმძღვანელობს შიდალაბორატორიული აუდიტის ჩატარებას; 

• გეგმავს და აკონტროლებს გაზომვითი აღჭურვილობის კალიბრაციის პროცესს; 

• ორგანიზებას უკეთებს ლაბორატორიის პერსონალის ტრენინგს და 

უზრუნველყოფს მათ კვალიფიკაციის შესაბამისობას საერთაშორისო 

სტანდარტებთან; 

• ახორციელებს საგამოცდო ლაბორატორიაში ხარისხის მენეჯმენტის სისტების 

შემუშავების ორგანიზებას; 

• საეჭვო ან არაზუსტი გამოცდის შედეგის მიღების შემთხვევაში, განსაზღვრავს 

პრობლემის მიზეზს და ზრუნავს მის აღმოფხვრაზე; 

• ახდენს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მუდმივ კონტროლს და წელიწადში 

ერთჯერ, საჭიროების შემთხვევაში წარუდგენს ლაბორატორიის ხელმძღვანელს 

მასში შესატან ცვილებებს; 

• გარე აკრედიტირებულ ლაბორატორიასთან აფორმებს  ხელშეკრულებას 

კონკრეტული შედარებითი გამოცდის ჩასატარებლად; 

• ზრუნავს თანამშრომელთა პროფესიულ მომზადებასა და კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე  

 

პასუხისმგებელია: 

• აკრედიტაციის სფეროთი განსაზღვრული გამოცდების, შესაბამისი 

სტანდარტების მოთხოვნების დაცვით მაღალი ხარისხით შესრულებაზე; 

• -ხარისხის სახელმძღვანელოს ფუნქციონირებაზე, მუდმივ განახლებაზე და 

სრულყოფაზე; 

• გამოცდების ობიექტურობაზე, სიზუსტეზე, სისრულეზე, სანდოობაზე და 

დროულად ჩატარებაზე; 

• სტანდარტებით გათვალისწინებული გამოცდების მეთოდიკის დაცვის 

სიზუსტეზე; 

• გამოცდების ჩატარების მეტროლოგიურ უზრუნველყოფაზე და შიდა 

ლაბორატორიული კონტროლის ორგანიზაციაზე;-?კონტრაქტორთა, 

დამკვეთთან მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე, მათი მოთხოვნების 

მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაზე; 



• ლაბორატორიიდან გაცემული დოკუმენტაციის (პროდუქტის) 

ობიექტურობაზე, სიზუსტეზე და სანდოობაზე; 

• საგამოცდო ლაბორატორიის ფუნქციონირების უზრუნველყოფაზე ხარისხის 

მენეჯმენტის სისტემის მკაცრი დაცვით. 

კვალიფიკაცია:  

უმაღლესი  განათლება, აკადემიური დოქტორი; პედაგოგიური და სამეცნიერო 

მუშაობის გამოცდილება. 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• კოლექტივის მართვის უნარი,   

• მომთხოვნელობა. 

 

 

 

➢ პოზიცია: უსაფრთხოების ინჟინერი  (მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის სასწავლო სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიაში)  

 

მოვალეობები:  

• ორგანიზებას  უწევს ლაბორატორიაში შრომის უსაფრთხოების დაცვას ; 

• ყოველდღიურად ათვალიერებს ლაბორატორიის ხელსაწყოებს, გამზომ 

აღჭურვილობას და დანადგარებს ; 

• ახორციელებს ლაბორატორიის პერსონალის უსაფრთხოების საკითხებში 

ინსტრუქტაჟის ორგანიზებას; 

• აკონტროლებს ლაბორატორიაში სამუშაოს პირობებს (კლიმატი, განათება, 

უსაფრთხო გარემო და ა.შ.) 

• ინსტრუქტაჟს უწევს ლაბორატორიის პერსონალს  ხანძარსაწინაღმდეგო და 

შრომის დაცვის ღონისძიებების შესახებ; 

• აწარმოებს სახანძრო უსაფრთხოების და შრომის დაცვის სპეციალურ 

ჟურნალებს; 

 

• ანახლებს  ხანძარსაწინაღმდეგო აღჭურვილობას; 

 

პასუხისმგებელია: 

• საგამოცდო ლაბორატორიის ექსპლოატაციისას სახანძრო-უსაფრთხოების 

პირობების და შრომის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფაზე; 

• ლაბორატორის ხელსაწყოების, დანადგარების და გამზომი აღჭურვილობის სწორ 

და უსაფრთხო ექსპლოატაციაზე; 



• ხანძარსაწინაღმდეგო აღჭურვილობის შეძენასა და მისი მუშა მდგომარეობაში 

შენარჩუნებაზე. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი  განათლება, ორგანიზაციული და ოპერატიული მუშაობის გამოცდილება. 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• ორგანიზებულობა,  

• ოპერატიულობა,  

• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

 

 

 

➢ პოზიცია:   ინჟინერ –მექანიკოსი (მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის სასწავლო სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიაში) 

 

მოვალეობები: 

• ახორციელებს ლაბორატორიული აპარატურის ყოველდღიურ ტექნიკურ 

დათვალიერებას და მომსახურებას, ლაბორატორიის გამზომი აღჭურვილობის 

დასხვადასხვა მოწყობილობების და დანადგარების ტექნიკურ შემოწმებას.  

• ავლენს მუშაობის ნაკლოვან მხარეებს  და გეგმავს  მათი  აღმოფხვრის 

ღონისძიებებს; 

• გეგმავს ხელსაწყო-დანადგარების და გამზომი აღჭურვილობის 

პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, ატარებს  მწყობრიდან გამოსული 

აპარატურის დროულ რემონტს; 

 

პასუხისმგებელია: 

• ლაბორატორიის ქონების მიზნობრივად გამოყენებაზე, შენახვასა და მუშა 

მდგომარეობაში შენარჩუნებაზე; 

• ლაბორატორის ხელსაწყოების, დანადგარების და გამზომი აღჭურვილობის 

სწორ და უსაფრთხო ექსპლოატაციაზე. 

•  

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი  განათლება, მექანიკურ და ელექტრონულ აპარატურაზე მუშაობის 

გამოცდილება. 

 

უნარ-ჩვევები:  



• კომუნიკაბელურობა,  

• ოპერატიულობა,  

• ორგანიზებულობა,  

• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

➢ პოზიცია: ინჟინერ –ოპერატორი (მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის სასწავლო სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიაში)  

 

მოვალეობები:  

• ახორციელებს ლაბორატორიის საინჟინრო–ტექნიკური პერსონალის მუშაობის 

ორგანიზებას, სასწავლო და სამეცნიერო სამუშაოების განრიგის 

კოორდინირებას. 

• ამზადებს და იღებს ნიმუშებს, ინახავს შესაბამის პირობებში ; 

• ახდენს შემოსული ნიმუშების მარკირებას და სამუშაო ჟურნალში 

რეგისტრაციას; 

• ატარებს  გამოცდებს აშესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების და მეთოდიკის 

სრული დაცვით; 

• ანგარიშობს  გამოცდის რეზულტატებს, მათი ანალიზს და სისტემატიზაციას; 

• გამოცდების რეზულტატების ანალიზის შედეგები შეაქვს სამუშაო ჟურნალში, 

საგამოცდო ოქმებში და აფასებს მასალის ხარისხის; 

• მონაწილეობს ლაბორატორიათაშორისი შედარებით სამუშაოებში; 

 

პასუხისმგებელია: 

• ნიმუშების აღების, მომზადების და მათი შენახვის ხარისხზე; 

• გამოცდების ობიექტურობაზე, სიზუსტეზე, სისრულეზე, სანდოობაზე და 

დროულად ჩატარებაზე. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, ლაბორატორიული აპარატურის ექსპლოატაციის პროცესის 

მართვა. 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• ორგანიზაციის უნარი,  

• ოპერატიულობა,  

• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

➢ პოზიცია:  ლაბორანტი (მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სხვადასხვა 

ლაბორატორიებში) 



  

მოვალეობები: 

• ამზადებს და იღებს ნიმუშებს, ინახავს შესაბამის პირობებში ; 

• აწარმოებს ლაბორატორიული სამუშაოების განრიგს; 

• ატარებს გამოცდებს  შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების და მეთოდიკის 

სრული დაცვით; 

• გამოცდების რეზულტატების ანალიზის შედეგები შეაქვს  სამუშაო ჟურნალში, 

საგამოცდო ოქმებში; 

• მონაწილეობს ლაბორატორიათა შორის შედარებით სამუშაოებში;. 

• უზრუნველყოფს ტექნიკურ ზედამხედველობას მულტიმედიური 

პროექტირების ქვეგანყოფილების ფარგლებში სტუდენტთა მიერ სამუშაოების 

შესრულებას ; 

• კონსულტაციას უწევს  სტუდენტებს ; 

• აღრიცხავს სტუდენტთა ლაბორატორიული სამუშაოების შედეგებს;  

• აწარმოებს ლაბორატორიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ოფიციალურ 

დოკუმენტაციას; 

• ზედამხედველობას უწევს  ლაბორატორიის  შინაგანაწესის დაცვას; 

 

პასუხისმგებელია: 

• ნიმუშების აღების, მომზადების და მათი შენახვის ხარისხზე; 

• გამოცდების ობიექტურობაზე, სიზუსტეზე, სისრულეზე, სანდოობაზე და 

დროულად ჩატარებაზე. 

 

კვალიფიკაცია:  

საშუალო განათლება; კომპიუტერის მომხმარებლის დონეზე ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• გუნდში მუშაობა,   

• პასუხისმგებლობა 

 

➢ პოზიცია: ტექნიკური უზრუნველყოფის ცენტრის უფროსი (მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი) 

 

მოვალეობები:  

• კოორდინაციას უწევს და პასუხისმგებელია სპეციალისტების  საქმიანობაზე; 

• ემსახურება კომპონენტებისა და ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა ზრდისა და  

ინფორმაციული ბაზის გაფართოების მიზნით ფაკულტეტის ვებ-გვერდის 

სისტემატიური განახლებას;  



• აღრიცხავს ფაკულტეტზე არსებულ კომპიუტერულ ტექნიკას;  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე არსებული კომპიუტერული ტექნიკის  

გამართულობას; 

• მონიტორინგს უწევს კომპიუტერულ ქსელს;  

• კოორდინაციას უწევს კომპიუტერების სისტემურ და ნაწილობრივ 

(ძირითადად საოფისე) პროგრამულ უზრუნველყოფას;  

• უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის  ქსელური კავშირისა და საუნივერსიტეტო 

ამოცანების რეალიზებას  ფაკულტეტის დონეზე. 

• ახორციელებს პროფესორ–მასწავლებელთა ელ–აღრიცხვის ტერმინალის  

მუდმივ ტექნიკურ  მომსახურებას; 

• ახორციელებს ტერმინალის გამართულობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას 

სათანადო სამსახურისათვის; 

• ახორციელებს ტერმინალის მუშაობაში აღმოჩენილი ხარვეზების ლიკვიდაციის 

მიზნით  ინფორმაციის მიწოდებას  სათანადო სამსახურისათვის;  

 

კვალიფიკაცია:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა,  

• უმაღლესი განათლება, სასურველია ენების ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომუნიკაბელურობა,  

• გუნდში მუშაობა,  

• დისციპლინა,  

• პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

➢ პოზიცია : ინჟინერ –პროგრამისტი (მესამე კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი ) 

 

მოვალეობები: 

• წამყვან პროფესორებთან ერთად უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესს 

(ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე ასისტირება). 

• –ტექნიკურად და პროგრამულად უზრუნველყოფს ლაბორატორიებში 

არსებული კომპიუტერებს 

• –ატარებს ლაბორატორიულ სამუშაოებს; 

კვალიფიკაცია:  

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა, უმაღლესი განათლება, სასურველია 

ენების ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:  



კომუნიკაბელურობა, გუნდში მუშაობა, დისციპლინა, პასუხისმგებლობის გრძნობა. 

 

                                          



ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი   -- 1 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• მონაწილეობს ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის 

მიმდინარეობის მონიტორინგში; 

• მონაწილეობს სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის შეფასების გამჭვირვალე 

კრიტერიუმების შედგენაში;  

• ხარისხის სამსახურის უფროსს  წარუდგენს სასწავლო და სამეცნიერო 

პროცესების მონიტორინგის შედეგებს;  

• ამოწმებს  სილაბუსებისა და კურუკულუმების შესაბამისობას დადგენილ 

სტანდარტებთან და საკანომდებლო აქტებთან.  

• მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამების შემოწმების, ხარისხის 

სტანდარტებთან დადარების და შესაბამისი დანართების მოწესრიგება/ 

კონტროლის პროცესში; 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება 

• მოეთხოვება საქართველოს კანონის  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონის, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ბრძანების №69/ნ (2019 წლის 10 აპრილი ) ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 

დამტკიცების შესახებ,  ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების  

ცოდნა; 

• მოეთხოვება კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის 

დონეზე ცოდნა; 

• სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• გუნდური მუშაობა 

• შედეგზე ორიენტირებულობა 

• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი 

• მონაცემთა დამუშავების უნარი 

• დროის ეფექტიანად მართვის უნარი 
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➢ პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი   -- 1 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• ხარისხის სამსახურის უფროსს  წარუდგენს სასწავლო და სამეცნიერო 

პროცესების მონიტორინგის შედეგებს;  

• ამოწმებს  სილაბუსებისა და კურუკულუმების შესაბამისობას დადგენილ 

სტანდარტებთან და საკანომდებლო აქტებთან. 

• მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამების შემოწმების, ხარისხის 

სტანდარტებთან დადარების და შესაბამისი დანართების მოწესრიგება/ 

კონტროლის პროცესში; 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება 

• მოეთხოვება საქართველოს კანონის  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონის, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ბრძანების №69/ნ (2019 წლის 10 აპრილი ) ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 

დამტკიცების შესახებ,  ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების  

ცოდნა; 

• მოეთხოვება კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის 

დონეზე ცოდნა; 

• სასურველია ერთი უცხო  ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

• გუნდური მუშაობა 

• შედეგზე ორიენტირებულობა 

• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი 

• მონაცემთა დამუშავების უნარი 

• დროის ეფექტიანად მართვის უნარი 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია: მენეჯერის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი   1 შტატი 

 

მოვალეობები: 
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• ახორციელებს დამსაქმებელ ორგანიზაციებში ფაკულტეტზე მოქმედი 

საგანმანათლებლო პროგრამების გაცნობას; 

• ახორციელებს დამსაქმებელი კომპანიების რეკომენდაციებისა და მოთხოვნების 

შეგროვება-ანალიზს და წარუდგენს ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურს 

შემდგომში საგანმანათლებლო პროგრამებში ასახვის მიზნით. 

• კოორდინაციას უწევს სასწავლო პროგრამებიდან გამომდინარე ბუკლეტების 

დამზადებასა და შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელებას 

ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ასახვის მიზნით. 

• ხელმძღვანელობს მენეჯერის სამსახურის კანცელარიას; 

• მონაწილეობს ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში. აწვდის მენეჯერს 

ინფორმაციას წინა წლის შემოსავლების და ხარჯების შესახებ და ამზადებს 

მასალას ახალი ბიუჯეტის დასაგეგმად; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის დეპარტამენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

სასწავლო-სამეცნიერო ინვენტარის სრულფასოვანი და დროული შესყიდვების 

მიზნით ტენდერების გამოცხადებისთვის სათანადო დოკუმენტაციის 

მომზადებას; 

• მენეჯერის უშუალო მითითებით ახორციელებს ყველა საჭირო ინფორმაციის 

დამუშავებასა და მიწოდებას სტუ-ს სათანადო სამსახურებისათვის; 

• მონაწილეობს მენეჯერის სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

ამსახველი ანგარიშის მომზადებაში და ტექნიკურად უზრუნველყოფს მის 

ყველა საჭირო დოკუმენტაციას; 

• კოორდინაციას უწევს ფაკულტეტის სააუდიტორო ფართობების გეგმიური 

გარემონტების და სათანადო ავეჯით, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვის 

საკითხს; 

• მცირე მასშტაბის საშემკეთებლო/სარემონტო სამუშაოების შესრულება (შეღებვა, 

შეზეთვა ა.შ.); მწყობრიდან გამოსული/დაზიანებული მოწყობილობების 

შეცვლა/აღდგენა; აპარატურის/ტექნიკის გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა;  

• ექსპლოატაციის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა; 

• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მენეჯერის სხვა დავალებებს. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი  განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის დონეზე 

ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა. 

• სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა 

• სასურველია ტექნიკური სამუშოების ჩატარების უნარ-ჩვევები 

 



უნარ/ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა 

• გუნდური მუშაობის უნარი 

• ორგანიზებულობა 

• სასურველია ეკონომიკური/იურიდიული/ მენეჯერული უნარ-ჩვევები. 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია: მენეჯერის სამსახურის უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი   1 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• ახორციელებს სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების მონიტორინგსა და 

სათანადო ინფორმაციის საფუძველზე სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

ელექტრონული უწყისების მართვას; 

• ფინანსური მონიტორინგის შედეგად ატარებს მიღებული ინფორმაციის 

კვლევასა და ანალიზს.  

• ახორციელებს სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების მონიტორინგით 

მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას მენეჯერისთვის წარსადგენად. 

• არის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი, აბარია ფაკულტეტის სასაწყობო 

მეურნეობა. პასუხს აგებს მატერიალური ფასეულობების მიღება, შენახვისა და 

მიზნობრივად განაწილების საკითხებზე. განაგებს სახარჯი მასალების 

რესურსებს,  უზრუნველყოფს მათ აღრიცხვას, დაცვას და განაწილებას 

დეპარტამენტებზე; 

• აწარმოებს ფაკულტეტის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის, სტაჟირების და 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკისა და შესაბამისი 

კომპიუტერული ბაზის შექმნას; 

• ფაკულტეტის ბიუჯეტის შესრულების ეფექტიანობის მიზნით, სტუ-ს სათანადო 

სამსახურებიდან სისტემატიურად მოიპოვებს, აანალიზებს და სათანადო სახით 

წარუდგენს ინფორმაციას მენეჯერს ფაკულტეტის შემოსავლების, 

დავალიანებისა და ხარჯვითი ნაწილის შესახებ; 

• ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას მენეჯერისთვის 

წარსადგენად. 

• ფაკულტეტის მატერიალური, ტექნიკური და სხვა აღჭურვილობის ზედამხედ-

ველობის შედეგებს, რეაგირების მიზნით, სისტემატიურად და ოპერატიულად 

წარუდგენს მენეჯერს; 



• ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის მატერიალური, ტექნიკური 

უზრუნველყოფისა და სათანადო აღჭურვილობის გამართულად 

ფუნქციონირების მიზნით ახორციელებს მათ მუდმივ ზედამხედველობას; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის კომუნალური ხარჯების აღრიცხვას; 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი  განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის დონეზე 

ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა. 

• სასურველია ეკონომიკური და მენეჯერული უნარ-ჩვევები. 

• ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების უნარ-ჩვევები. 

 

უნარ/ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა 

• გუნდური მუშაობის უნარი 

• ორგანიზებულობა 

 

თანამდებობრივი  ინსტრუქცია 
 

➢ პოზიცია: დეკანატის უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი  3 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• სათანადო შინაარსის ბრძანებების პროექტების მომზადება; 

• კურსდამთავრებულებისათვის დამთავრების შესახებ ბრძანების პროექტისა და 

დიპლომის ასლის მომზადება; 

• თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ ჯგუფების მიხედვით შემაჯამებელი 

დოკუმენტების შედგენა; 

• საკვალიფიკაციო კომისიის ოქმების წარმოება. 

• დიპლომის დანართის მომზადება; 

• სასწავლო წლისთვის პროგრამებისა და კურსების მიხედვით სასწავლო გეგმის 

შედგენა; 

• სტუდენტთა რეგისტრაცია, ხელშეკრულებების გაფორმება და აკადემიური 

ჯგუფების ფორმირება;  

• სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ შემოსული ბრძანების ასახვა 

კომპიუტერული უზრუნველყოფის ბაზაში და სასწავლო პასპორტში; 

• სათანადო სტატისტიკური მონაცემების შედგენა; 



• ახორციელებს სასწავლო წლის დაწყებისას სტუდენტების რეგისტრაციას; 

მობილობით გადმოსული სტუდენტების რეგისტრაცია, ჯგუფებში 

გადანაწილება, შესაბამისი დოკუმენტაციების მომზადება, სათანადო შინაარსის 

ბრძანებების გაფორმება. 

• ახორციელებს სტუდენტებისათვის დამატებით კრედიტების შეძენასთან 

დაკავშირებით განცხადებისა და სასწავლო ხელშეკრულების დადებას; 

• სტუდენტთა შეფასების ელექტრონულ ბაზებში (viciadmin.gtu.ge, gtu.ge) 

შესაბამისი ინფორმაციის ასახვა, შემოწმება, სტატისტიკის შედგენა, საგამოცდო 

ცხრილების ფორმირებაზე მუშაობა; 

• დისტანციური სწავლების შესაბამის პორტალზე საჭირო ინფორმაციის ასახვა, 

მონიტორინგი და კონტროლი; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ბრძანების პროექტების, სტუდენტთა და 

პროფესორ/მასწავლებელთა განცხადებების ატვირთვას E-flow-ს ბაზაში, 

შესაბამისი დოკუმენტაციის მოძრაობის კონტროლს და მათზე რეაგირებას. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება 

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის დონეზე 

ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა; 

• სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• პრეზენტაბელურობა; 

• შემოქმედებითი აზროვნების უნარი. 

 

თანამდებობრივი  ინსტრუქცია 
 

➢ პოზიცია: დეკანატის უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი   6 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• სტუდენტის პირადი საქმის წარმოება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმიდან სრული მონაცემების ამოკრეფა,  მომზადება და 

ელექტრონულ ბაზებში შეტანა; 

• ცნობების პროექტის მომზადება; რეგისტრაცია და გაცემა  (ფორმა 26, T-2 და სხვ.;  

მათი რეგისტრაცია); 



• ელექტრონული უწყისების ფორმირება; 

• სტუდენტის სასწავლო ბარათების და პასპორტების შედგენა; 

• შესაბამისი ბრძანების ამონაწერის შეტანა პირად საქმეში, ჯგუფის შეცვლის 

შემთხვევაში პირადი საქმის გადატანა ბრძანებაში მითითებულ ჯგუფში; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის  სტუდენტთა და პროფესორ/მასწავლებელთა 

განცხადებების ატვირთვას E-flow-ს ბაზაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის 

მოძრაობის კონტროლს და მათზე რეაგირებას. 

• სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან ინფორმაციის მიღება/ 

გადაცემა ელექტრონული ფოსტის/ სოციალური მედიის საშუალებით. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის დონეზე 

ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• ორგანიზებულობა. 

 

➢ პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია)-კომპიუტერული 

მომსახურეობა: 

სამუშაო სტატუსი  1 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• მჭიდრო ურთიერთობა უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტთან: 

• ფაკულტეტის ვებ-გვერდის წარმოება; 

• თანამშრომლობა ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებთან და  მათი 

თანამშრომლების კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტით სარგებლობის 

უზრუნველყოფა; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით,  კურსების 

მოწყობა სტუდენტთათვის და  ფაკულტეტის თანამშრომელთათვის.  

• უნივერსიტეტის  ქსელური კავშირისა და საუნივერსიტეტო ამოცანების 

რეალიზების უზრუნველყოფა ფაკულტეტის დონეზე. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება:  



• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office  ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა. 

• სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• ორგანიზებულობა. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:არქივარიუსი 

სამუშაო სტატუსი   1 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• არქივის დოკუმენტების წარმოება; 

• არქივთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გაცემა; 

• პირადი საქმეების აკინძვა და ჩაბარება ცენტრალურ არქივში; 

• მოთხოვნილების მიხედვით არქივში არსებული კურსდამთავრებულთა 

დოკუმენტაციის საფუძველზე დიპლომის დანართის მომზადება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის დონეზე 

ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა; 

• სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• ორგანიზებულობა. 

 

 

 

 

სასწავლო (აკადემიური) დეპარტამენტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (II კატეგორია); 



სამუშაო სტატუსი  6 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• პროფესორებთან, სტუდენტებთან და სტუმრებთან ურთიერთობა, მათთვის 

ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება; 

• მიღებული კორესპონდენციის, ფაქსების, ელ-ფოსტის მიღება, გახსნა, სორტირება 

და დეპარტამენტის შიგნით გადანაწილება;  გასული/მიღებული 

კორესპონდეციის აღრიცხვა და ასლების შენახვა; 

• ზოგადი და სტანდარტული სახის შეკითხვების შემცველ კორესპონდენციაზე 

პასუხის მომზადება; 

• შეხვედრების დაგეგმვა და კოორდინირება; 

• ახდენს დეპარტამენტის აკადემიური დატვირთვის განაწილებას და 

ადმინისტრირებას; 

• საოფისე ტექნიკის გამართულ მუშაობაზე თვალყურის დევნება; 

• ახორციელებს სტუდენტთა შეფასების უწყისების რეგისტრაციას და დეკანატში 

გადაცემას; 

• სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა; ზარების საჭიროების მიხედვით 

გადამისამართება; 

• ზოგადი ადმინისტრაციული მოვალეობების შესრულება როგორებიცაა ასლების 

გადაღება, ფაქსის და წერილის გაგზავნა, ინფომაციის დახარისხება და შენახვა; 

• პერსონალის მონაცემების შენახვა, გასაღებების, სატელეფონო ნომრების და სხვა 

ინფრომაციის შენახვა;    

• შეხვედრების ოქმების მომზადება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office მომხმარებლის დონეზე 

ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა 

• გუნდური მუშაობის უნარი 

• ორგანიზებულობა 

• პრობლემის გადაჭრის უნარი 

 

➢ პოზიცია: სტუდენტური სერვისების ადმონისტრატორი -უფროსი სპეციალისტი 

(II კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი   1 შტატი 



 

მოვალეობები: 

• ფაკულტეტის ადმინისტრაციის სასწავლო პროცესის    დახვეწაში ხელის შეწყობა; 

სპორტული კლუბების, კულტურის კერების მართვა, მუშაობის კოორდინირება, 

გააქტიურება და წახალისება; 

• ფაკულტეტის წამყვან სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის უნივერსიადებში, 

საერთაშორისო შეჯიბრებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში 

მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა; 

• შეჯიბრებების ჩატარება სპორტისა და კულტურის ყველა იმ სფეროში, რომლის 

გამართვა იქნება შესაძლებელი; 

• სპორტულ-კულტურული მიმართულების საქმიანობის კოორდინაცია; 

• სტუდენტებთან და  კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა; 

• სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა;  

• სტუდენტებთან,  სტუდენტთა   საინიციატივო   ჯგუფებთან,  სტუდენტურ 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, სტუდენტური პროექტებისა და  ნოვატორული  

ინიციატივების  ხელშეწყობა და თ)ოორდინირება; 

• სტუდენტთა  ინტერესების დაცვა; 

• კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტთა სოციალური უფლებების 

განხორციელების უზრუნველყოფა; 

• ფაკულტეტის სახელით კულტურულ-შემეცნებითი, სამეცნიერო, 

საქველმოქმედო და სხვა ტიპის    ღონისძიებების ჩატარება (სტუდენტური 

პორტფოლიო);  

• კომპეტენციის ფარგლებში ურთიერთობს ადგილობრივ და უცხოეთის 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; 

• პრობლემატურ საკითხებზე  სადისკუსიო კლუბების, კომისიების, 

სათათბიროების, ცენტრების და ა.შ. შექმნა. 

• სტუდენტთა დამეგობრების მიზნით, სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან სპორტული შეჯიბრებების და საქველმოქმედო სახის 

შემოქმედებითი ღონისძიებების გამართვა; 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა; 

• სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 



• ორგანიზებულობა. 

 

ლაბორატორიები 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია: ლაბორანტი-უმცროსი სპეციალისტი (III კატეგორია); 

სამუშაო სტატუსი   10 შტატი 

 

მოვალეობები: 

• სასწავლო განრიგით გათვალისწინებული ლაბორატორიული  სამუშაოების 

ჩატარება; 

• სისტემატურად იზრუნოს კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

• მოამზადოს და ორგანიზება გაუკეთოს სასწავლო ლაბორატორიებში სამუშაო 

ადგილების მზადყოფნას სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის წარმართვისთვის; 

• იცავდეს საწარმოო სანიტარულ ნორმებს, უსაფრთხოების ტექნიკის წესებს, 

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებს და საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს მათი 

პრაქტიკული გამოყენება; 

• ფლობდეს ლაბორატორიულ ტექნიკასთან მუშაობის უნარ-ჩვევებს. 

• ლარობატორიული სწავლების დასრულების შემდეგ გამოყენებული 

დანადგარების პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა (გარეცხვა; დაშლა ა.შ.) და 

სათანადო ადგილზე განთავსება. 

• საგნის წამყვან პროფესორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო-

მეთოდური სამუშაოების შესრულებაში; 

• სისტემატურად იმაღლებდეს კვალიფიკაციას და ხელს უწყობდეს ლაბორანტის 

პროფესიულ სრულყოფას; 

• უზრუნველყოს ლაბორანტის მიერ სასწავლო განრიგით გათვალისწინებული 

ლაბორატორიული  სამუშაოების შესაბამის დონეზე ჩატარება; 

• დროულად გააკეთოს განაცხადი ლაბორატორიის უფროსის წინაშე 

ლაბორატორიულ მოწყობილობათა შეკეთების, აგრეთვე ახალი ხელსაწყოების, 

ქიმიური რეაქტივებისა და სხვა მასალების შეძენის თაობაზე. 

• სტუდენტების მეთვალყურეობა ლაბორატორული სწავლების მიმდინარეობისას; 

შედეგების დოკუმენტირება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება:  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების MS Office ცოდნა; 

• სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციების ცოდნა. 

 



უნარ/ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა 

• ორგანიზებულობა 

• პრობლემის გადაჭრის უნარი 

 



სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის თანამშრომელთა 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილება 

 

➢ უფროსი სპეციალისტი– 3 ადგილი  

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება, 

კარგად ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს, შეუძლია დოკუმენტაციის დროულად 

და ხარისხიანად შესრულების მონიტორინგი; აქვს vici.gtu.ge; leqtori.gtu.ge და 

elearning.gtu.ge  პროგრამებზე მუშაობის გამოცდილება; შეუძლია სათანადო შინაარსის 

ბრძანებების გაფორმება, სტატისტიკური მონაცემების შედგენა, საუნივერსიტეტო და 

საფაკულტეტო ბრძანებების მომზადება; თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ 

ჯგუფების მიხედვით შემაჯამებელი დოკუმენტის შედგენა; საკვალიფიკაციო 

კომისიის ოქმებისა და სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციის მიერ წარმოდგენილი წერილობით შინაარსის დოკუმენტების 

ხარისხიანად მომზადება, კომპიუტერული უზრუნველყოფა, გადაგზავნა და 

დაარქივება. 

 

➢ უმცროსი სპეციალისტი – 6 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება, 

დეკანატში მუშაობის გამოცდილება და ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს. შეუძლია 

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის დიპლომების ასლებისა და 

დამთავრების შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და არქივში, დიპლომების 

გაცემის განყოფილებაში, კანცელარიაში წარდგენა. საკვალიფიკაციო ოქმების 

წარმოება; სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ ყველა შემოსული ბრძანების შეტანა 

პროგრამული უზრუნველყოფის ბაზაში, სტუდენტთა კონტიგენტის ჟურნალში, 

სასწავლო პასპორტში, სტუდენტთა მოძრაობის ჟურნალში. შესაბამისი ბრძანების 

ამონაწერის შეტანა პირად საქმეში. ჯგუფის შეცვლის შემთხვევაში პირადი საქმის 

გადატანა ბრძანებაში მითითებულ ჯგუფში; სტუდენტთა ატესტატების ჩაბარება 

არქივში; სტუდენტთა პირადი საქმეებიდან სრული მონაცემების ამოკრეფა და 

მომზადება ელექტრუნულ ბაზაში შესატანად; სტუდენტთა და სამხედროვალდებულ 

სტუდენტთა შესახებ შესაბამისი ფორმის ცნობის ამობეჭვდა და გადაგზავნა; 

ელექტრონულ ბაზებში სტუდენტთა მონაცემების შეტანა; დიპლომის; პროფესიული 

დიპლომის, სერთიფიკაცების დანართებისა და დიპლომის ასლების მომზადება. 

სტუდენტთა პრაქტიკაზე გაგზავნის, კოლოქვიუმებზე, საბაკალავრო, სამაგისტრო და 

სადოქტორო ნაშრომების დაცვაზე სტუდენტთა დაშვების ბრძანებების მომზადება. 

 

 

➢ უმცროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური) – 1 ადგილი 



მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და კარგად 

ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს, შეუძლია ჩაატაროს შრომის ბაზრის 

მარკეტინგული კვლევა და შრომითი ბაზრის  შესწავლა დამსაქმებლის 

მოთხოვნილებების გამოვლენის მიზნით, შეუძლია კოორდინაცია გაუწიოს 

სტუდენტთა ჩართულობს ფაკულტეტზე მიმდინარე საინჟინრო–სამეცნიერო 

საქმიანობაში, აწარმოოს  სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა და 

განაწილება ფაკულტეტზე.  

 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
 

➢ უმცროსი სპეციალისტი –2 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და 

კარგად ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს.  

შეუძლია: ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურში შემოსული საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და შესაბამისი სილაბუსების შედგენისა და გადახალისების მუდმივი 

მონიტორინგი, მოთხოვნების შესაბამისად ტექნიკური შესრულება. უნივერსიტეტის 

ხარისხის სამსახურიდან მიღებული წერილობითი მოთხოვნებსა  ასევე ფაკულტეტის 

სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების მხრიდან შემოსულ ზეპირ თუ 

წერილობით საკითხებზე რეაგირების მიზნით ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის 

უფროსის ასისტენტობა-დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმაში მომზადება. 

სასწავლო პროცესის (ლექცია, პრაქტიკული, ლაბორატორიული მეცადინეობები) 

მონიტორინგის მიზნით კომისიების მიერ ჩატარებულ სამუშაოებში მონაწილეობა_ 

მომზადებული დასკვნების გაფორმება. შიდა თუ გარე მობილობის ხელშეწყობაში 

ჩართვა- ასისტენტობა. 

 

სასწავლო (აკადემიური) დეპარტამენტები 

 

➢ არქივარიუსი – 1 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და 

კარგად ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს. შეუძლია არქივში მიღებული 

დოკუმენტების შერჩევა, მოწესრიგება, დაკომპლექტება და შენახვა, მათი შემდგომი 

გამოყენების მიზნით; მიიღოს სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფებიდან შემოსულ 

დოკუმენტაცია და მოახდინოს მათი რეგისტრირება; არსებული კანონმდებლობის 

შესაბამისად მოახდინოს შესანახი ერთეულების დაშიფრვა, განთავსება საქაღალდეში 

და აწარმოოს მათი აღრიცხვა; მოახდინოს მუდმივი და დროებითი შენახვის 

ერთეულების საცნობარო აღწერა. გასანადგურებელი, ჩამოსაწერი და მუდმივი 

შენახვის დოკუმენტების შესაბამისი აქტების შედგენა; თვალყურს მიადევნოს 

საარქივო დოკუმენტების მდგომარეობას, არქივის შენობაში ისეთი პირობების 



შენარჩუნებას, რომელიც უზრუნველყოფს დოკუმენტების შენახვას; აკონტროლოს 

არქივის შენობაში ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვის ღონისძიებები; შემოსული 

მოთხოვნების საფუძველზე უზრუნველყოს საარქივო მასალების და დოკუმენტების 

ასლების, აგრეთვე არქივში არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე საჭირო 

ცნობების გაცემა 

 

➢ ბიბლიოთეკარი – 1 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს შესაბამის თანამდებობაზე 

მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება, ფლობს კომპიუტერულ უნარჩვევებს 

და შეუძლია ბიბლიოთეკის  მომხმარებელთა ( სასწავლებლის  პერსონალი,  

სტუდენტი )  სწრაფი და  სრული  უზრუნველყოფა  მათთვის  საჭირო  ინფორმაციით,  

პერიოდული  და  ელექტრონული  გამოცემებით,  აგრეთვე  სხვა  საწავლო მეთოდური  

მასალებით. საცნობარო – საინფორმაციო  აპარატის,  კატალოგების,  მომხმარებელთა  

აღრიცხვის,  მათი კონსულტირების  ორგანიზაცია  და  მართვა. შესაბამისი  პროფილის  

საბიბლიოთეკო  დოკუმენტების  შეგროვება  და  ამ  დოკუმენტებით  მომხმარებელთა  

მომსახურება.სასწავლებლის  სასწავლო– საგანმანათლებლო  პროცესის 

უზრუნველყოფა  საბიბლიოთეკო  დოკუმენტებით. საბიბლიოთეკო  ფონდების  

რაციონალურად  ფორმირება და ორგანიზება, მათი  დაცვა,  აღრიცხვა ,  დამუშავება. 

წიგნადი  ფონდის  პერიოდული  შესწავლა, შემოწმება, მეორადი  შერჩევის  გზით  

გაწმენდა  მოქმედი  ინსტრუქციის  შესაბამისად. ბიბლიოთეკით სარგებლობის  

წესების  დამუშავება. მომხმარებელთა  უზრუნველყოფა  ინტერნეტში  ჩართული  

კომპიუტერული  ტექნიკით,  ასლგადამღები  აპარატით  და  სკანერით.  

 

ლაბორატორიები 

 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი  

შახტი–ლაბორატორია - 1 ადგილი 

 

➢ მუზეუმის ხელმძღვანელი – 3 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს პირს,  რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება 

შესაბამისი პროფილით;   უნდა ფლობდეს  გეოლოგიის დარგის თეორიულ   

საფუძვლებს;  სასურველია ჰქონდეს საველე  გეოლოგიური სამუშაოების 

გამოცდილება;უნდა ფლობდეს კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევებს; უნდა 

შეეძლოს ინტერნეტით უნარიანად სარგებლობა,  ლიტერატურული და 

საილუსტრაციო  მასალების მოძიება და დამუშავება;უნდა იცნობდეს  სამუზეუმო  

დარგში  არსებულ ძირითად   სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურას  და შეეძლოს 

მისი  უნარიანად გამოყენება  კონკრეტული სასწავლო თუ სამეცნიერო  საკითხების  

გადაწყვეტისას; უნდა შეეძლოს საველე-გეოლოგიურ პრაქტიკაზე  მყოფი  

სტუდენტების თანახელმძღვანელობა და  კონსულტაციების გაწევა. მუზეუმში 



სტუმრების მიღება; მინერალთა კოლექციებისა და სხვა თვალსაჩინოებების შესახებ 

სრული ინფორმაციის მიწოდება; მუზეუმის ვიტრინებში გამოფენილი (საკოლექციო) 

და საცავებში დაცული კოლექციების შევსება-მოწესრიგება, გამორჩეული ნიმუშების 

ფოტოგრაფირება და ინტერნეტში განთავსება;  

 

➢ ლაბორანტი – 30 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს პირს,  რომელსაც აქვს სრული ან არასრული 

უმაღლესი განათლება. სასურველია არანაკლებ 1 წლის მუშაობის გამოცდილება. 

ლაბორანტს უნდა შეეძლოს მასწავლებელთა პერსონალისათვის ნორმალური სამუშაო 

პირობების უზრუნველყოფა სამუშაო ადგილის მოწესრიგების გზით; სასწავლო 

პროცესის უზრუნველყოფა ტექნიკური საშუალებებით (ლაბორატორიული 

სამუშაოების მომზადება და სხვა); დეპარტამენტის სამეცნიერო კვლევებში 

მონაწილეობა; დოქტორანტთა სამეცნიერო კვლევებში ტექნიკური დახმარების გაწევა; 

ლაბორატორიისათვის აუცილებელი ინვენტარის, მოწყობილობების, რეაქტივების 

შეძენისათვის განაცხადების მომზადება; ლაბორატორიის ხელმძღვანელის, 

დეპარტამენტის უფროსის მითითებით ცალკეული სამსახურებრივი დავალებების 

ორგანიზება.თვალყური მიადევნოს მოწყობილობა-დანადგარების გამართულობას, 

მათ შესაბამისობას უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნებთან; ლაბორატორიული 

მოწყობილობების შეკეთება; ლაბორატორიული მოწყობილობების (ხელსაწყოები, 

აპარატურა) მომზადება ექსპერიმენტების ჩასატარებლად, მისი შემოწმება და მარტივი 

რეგულირება შემუშავებული ინსტრუქციის თანახმად; ექსპერიმენტის ჩატარებაში 

მონაწილეობა,  აუცილებელი მოსამზადებელი და დამხმარე ოპერაციების 

განხორციელება,  დაკვირვების წარმოება,  ხელსაწყოთა ჩვენებების აღება,  სამუშაო 

ჟურნალის წარმოება; მასწავლებელთა პერსონალის მოწყობილობათა მუშაობისათვის 

აუცილებელი მასალებით, რეაქტივებით  და სხვა უზრუნველყოფა; კვლევების, 

გაზომვების, ანალიზების შედეგების დამუშავება, მათი სისტემატიზირება და 

გაფორმება არსებული მეთოდური დოკუმენტაციის შესაბამისად; შესრულება 

სხვადასხვა გამოთვლითი და გრაფიკული სამუშაოების, რომლებიც დაკავშირებულია 

ჩატარებულ კვლევებთან და ექსპერიმენტებთან; სხვადასხვა სახის ანალიზების 

(სპეციფიკის გათვალისწინებით) მყარი, თხევადი და აირადი სასარგებლო 

წიაღისეულის კვლევისას ჩატარება 

 

 

➢ შახტი–ლაბორატორიის მთავარი მექანიკოსი – 1 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა 

და არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება. მთავარ მექანიკოსს უნდა შეეძლოს 

ლაბორატორიაში  არსებული მანქანა–მექანიზმების მუშა მდგომარეობაში მოყვანა, 

მათი რემონტი, საჭირო შემთხვევაში პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება. 



ლაბორატორიაში არსებულ მანქანა–მექანიზმებთან უსაფრთხო მუშაობის 

უზრუნველყოფა.  

 

➢ შახტი–ლაბორატორიის  მექანიკოსი – 1 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა 

და შეუძლია ლაბორატორიაში  არსებული მანქანა–მექანიზმების მუშა მდგომარეობაში 

მოყვანა, მათი რემონტი. ლაბორატორიაში არსებულ მანქანა–მექანიზმებთან 

უსაფრთხოდ მუშაობა.  

 

➢ შახტი–ლაბორატორიის ელექტრიკოსი – 1 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა 

და შეუძლია სასწავლო შახტი-ლაბორატორიაში არსებული ელექტრო დანადგარების 

მუშა მდგომარეობაში მოყვანა, მათი პრაკტიკული და ლაბორატორიული 

მეცადინეობებისათვის მომზადება და  სასწავლო კურსების წამყვანი  პედაგოგის  

ასისტენტობა. 

 

➢ შახტი–ლაბორატორიის დისპეტჩერი – 1 ადგილი 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა 

და შეუძლია სასწავლო შახტი-ლაბორატორიაში ჯგუფების მეცადინეობების აღრიცხვა 

და მათი ლაბორატორიაში ჩაყვანა-ამოყვანის უზრუნველყოფა. 

 



ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი  

დამხმარე პერსონალი და მათი ფუნქციები 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

➢ უფროსი სპეციალისტი (IIIკატეგორია)-  

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

 

ევალება; 

ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგი, პროგრამისა და 

სილაბუსების სწავლის შედეგების, შეფასების სისტემის, გამოყენებული 

ლიტერატურის შემოწმება, თემების გადაფარვის პრევენცია, ბაზებში სილაბუსების 

გადამოწმება, კოდების შესაბამისობის დადგენა, შედარების აქტების მომზადება. 

 

➢ უმცროსი სპეციალისტი (IIკატეგორია)-  

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

 

ევალება: 

სამეცნიერო მუშაობის შეფასებაში მონაწილეობა, საგრანტო პროექტების მომზადებაში 

ხელშეწყობა, ანალოგი პროგრამების მოძიება-დადარება, გამოკითხვების 

ორგანიზებაში მონაწილეობა, გამოკითხვის შედეგების ანალიზი. 

 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

➢ უფროსი სპეციალისტს (II კატეგორია) 

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

 

ევალება: 

• სათანადო შინაარსის ბრძანებების პროექტების მომზადება; 

• სათანადო სტატისტიკური მონაცემების შედგენა; 

• დამამთავრებელი კურსებისათვის დიპლომის ასლისა და დამთავრების შესახებ 

ბრძანების პროექტის მომზადება; 

• თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ ჯგუფების მიხედვით შემაჯამებელი 

დოკუმენტების შედგენა; 

• Vici პლატფორმაზე მუშაობის უნარი; 

• Eflow-ს ელექტრონული  ბაზის მოხმარება. 



 

➢ უფროსი სპეციალისტს (III კატეგორია) 

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

 

ევალება: 

• დიპლომის დანართის შედგენა; 

• ყოველი სასწავლო წლისათვის, პროგრამების მიხედვით,  ჯგუფური  გეგმების 

წარმოება. 

• აკადემიური პერსონალის დატვირთვის გაანგარიშებისა და განაწილების 

ორგანიზება; 

• სასწავლო პასპორტის შედგენა; 

• Vici პლატფორმაზე მუშაობის უნარი; 

• Eflow-ს ელექტრონული  ბაზის მოხმარება. 

• სტუდენტის პირადი საქმის წარმოება ჩარიცხვის ბრძანებიდან დაწყებული 

ნებისმიერი ბრძანების ამონაწერის  პირად საქმეში შეტანით. ხელშეკრულებების 

გაფორმება. სტუდენტების ჯგუფებად დაყოფა;  

• სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ შემოსული ბრძანების ასახვა 

კომპიუტერული უზრუნველყოფის ბაზაში, სასწავლო პასპორტში, მოძრაობის 

ჟურნალში; 

• შესაბამისი ბრძანების ამონაწერის შეტანა პირად საქმეში, ჯგუფის შეცვლის 

შემთხვევაში პირადი საქმის გადატანა ბრძანებაში მითითებულ ჯგუფში; 

 

➢ უმცროსი  სპეციალისტს (I კატეგორია) 

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

 

ევალება 

• სტუდენტთა რეგისტრაცია; 

• Vici პლატფორმაზე მუშაობის უნარი; 

• Eflow-ს ელექტრონული  ბაზის მოხმარება. 

• სტუდენთათვის შესაბამისი ცნობების მომზადება; 

• სტუდენტის სასწავლო ბარათის შედგენა; 

• სტუდენტთა სწავლების საფასურის გადახდაზე კონტროლი; 

 

➢ არქივარიუსის ფუნქციებია: 

• არქივის დოკუმენტების წარმოება; 

• არქივთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტის გაცემა; 

• პირადი საქმეების აკინძვა და ჩაბარება ცენტრალურ არქივში; 



• მოთხოვნილების მიხედვით არქივში არსებულ კურსდამთავრებულთა 

დოკუმენტაციის საფუძველზე დიპლომის დანართის მომზადება. 

 

➢ ბიბლიოთეკარი 

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს.  

• ბიბლიოთეკარი კარგად უნდა ერკვეოდეს წიგნების სისტემატიზაციაში; 

• გამოირჩეოდეს ვიზიტორებთან კომუნიკაციის უნარით; 

• უნდა ფლობდეს იმ კომპიუტერულ პროგრამებს,  რომელიც ხელმისაწვდომია 

ცენრტრალურ ბიბლიოთეკისთვის; 

• უნდა უზრუნველყოს დარბაზში მუშაობის პირობები. 

 

ლაბორატორიები 

 

➢ ლაბორანტი - უმცროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) 

უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება შესაბამისი კვალიფიკაციით; 

ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

 

ევალება: 

• საგნის წამყვან პროფესორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო-

მეთოდური სამუშაოების შესრულებაში; 

• უზრუნველყოს სასწავლო განრიგით გათვალისწინებული ლაბორატორიული  

სამუშაოების შესაბამის დონეზე ჩატარება; 

• დროულად გააკეთოს განაცხადი ლაბორატორიის უფროსის წინაშე 

ლაბორატორიულ მოწყობილობათა შეკეთების, აგრეთვე ახალი ხელსაწყოების, 

ქიმიური რეაქტივებისა და სხვა მასალების შეძენის თაობაზე. 

• სასწავლო განრიგით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების 

ჩატარება.; 

• სისტემატიურად იზრუნოს კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

• ორგანიზება გაუკეთოს სასწავლო ლაბორატორიებში სამუშაო ადგილების 

მზადყოფნას სასწავლო და სამეცნიერო პროცესის წარმართვისთვის; 

• იცავდეს საწარმოო სანიტარულ ნორმებს, უსაფრთხოების ტექნიკის წესებს, 

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებს და საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს მათი 

პრაქტიკული გამოყენება; 

• ფლობდეს ლაბორატორიულ ტექნიკასთან მუშაობის უნარ-ჩვევებს. 

 

 



სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 

დამხმარე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობები 

სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილება 

 

➢ უმცროსი სპეციალისტი ( I კატეგორია 3 საშტატო ერთეული) 

კვალიფიკაცია  

უმაღლესი განათლება 

 

უნარ-ჩვევები  

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების  ფლობა. 

 

ევალება: 

• სტუდენტთა რეგისტრაცია; 

• Vici პლატფორმაზე მუშაობა; 

• Eflow-ს ელექტრონული ბაზის მოხმარება; 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტის სასწავლო ბარათის შედგენა; 

• დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის კოლოკვიუმებისა და და დაცვის 

საბჭოს დოკუმენტების მომზადება; 

• სტუდენტებისათვის სათანადო შინაარსის ბრძანებების მომზადება; 

• სტატისტიკური მონაცემების შედგენა;  

• აკადემიური ჯგუფის პასპორტის შედგენა; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 

• საუნივერსიტეტო კოპიუტერული ცენტრისათვის სტუდენტთა სიებისა და 

სურათების ელექტრონული ვერსიით უზრუნველყოფა; 

• აკადემიური ცხრილების მიხედვით ელექტროული უწყისების შექმნა  

სწავლების ყველა საფეხურისათვის; 

 

➢ უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია 2 საშტატო ერთეული) 

კვალიფიკაცია  

უმაღლესი განათლება 

 

უნარ-ჩვევები   

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების  ფლობა. 

 

 

ევალება: 

• Vici პლატფორმაზე მუშაობა; 



• Eflow-ს ელექტრონული ბაზის მოხმარება; 

• სტუდენტთა პირადი   საქმეების წარმოება ( ჩარიცხვის ბრძანებების მომზადება, 

ამონაწერი ბრძანებიდან, აკადემიური ხელშეკრულებების გაფორმება) ; 

• სტუდენტთა მობილობის დოკუმენტების შედგენაში მონაწილეობის მიღება; 

• სტაისტიკური მონაცემების შედგენა; 

• თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ ჯგუფებისა და კურსების მიხედვით 

შემაჯამებელი დოკუმენტების მომზადება; 

• სასწავლო პასპორტის შედგენა; 

• სტუდენტთა   შემადგენლობის შესახებ ბრძანებების ასახვა კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის ბაზაში, სასწავლო პასპორტში და სტუდენტთა მოძრაობის          

ჟურნალში; 

• სხვადასხვა სახის ბრძანებების მომზადება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 

• საარქივო დოკუმენტების მომზადება; 

• დამამთავრებელი კურსებისათვის დიპლომის ასლისა და დამთავრების შესახებ 

ბრძანების მომზადება; 

• დიპლომის დანართის შედგენა. 

• მოთხოვნის შესაბამისად სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტის შექმნა; 

• დოკუმენტების მომზადება არქივისათვის; 

• ცნობების გაცემა სტუდენტებზე ელექტრონული უწყისებისკორექტირე-

ბისათვის პედაგოგების მოხსენებითი ბარათისა და სტუდენტთა განცხადებების 

საფუძველზე და (ums.gtu.ge) -ში თანდართული დოკუმენტაციის ატვირთვა; 

• Ums და Leqtori.gtu. ge-ს ბაზებში მუშაობა. 

 

➢ უფროსი სპეციალისტი  (III კატეგორია  დეკანის მდივანი 1 საშტატო ერთეული) 

 

კვალიფიკაცია  

უმაღლესი განათლება 

 

უნარ-ჩვევები  

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ფლობა. 

 

ევალება: 

• პროფესორების, სტუდენტებისა და მათი მშობლების ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• ფაკულტეტის თანამშრომლებთან- სათათბიროს და აკადემიური საბჭოს 

წევრებთან,  დეპარტამენტის უფროსებთან საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება; 

• ფაკულტეტის სათათბიროს სხდომების ოქმების წარმოება; 



• სტუდენტებთან და თანამშრომლებთან შეხვედრების ორგანიზება; 

• ფაკულტეტზე შემოსული და გასული კორესპოდენციებისათვის 

მიმართულების მიცემა; 

• სატელეფონო კომუნიკაციების წარმოება; 

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

 

➢ ლაბორანტი - უმცროსი სპეციალისტი ( III კატეგორია 22 საშტატო ერთეული) 

 

უნარ-ჩვევები  

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების  ფლობა. 

 

ევალება: 

• სასწავლო კურსის წამყვან პროფესორთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს 

ლაბორატორიული სამუშაოს მეთოდური მითითების შექმნასა და გამართვაში; 

• გააცნოს სტუდენტებს ლაბორატორიის სანიტარული ნორმები და 

უსაფრთხოების ტექნიკის წესები, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და 

ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების დროს უზრუნველყოს მათი 

პრაქტიკულად გამოყენება; 

• ორგანიზება გაუკეთოს სასწავლო ლაბორატორიული სამუშაოების მზადყოფნას 

ლაბორატორიული სამუშაოების  ჩატარებისათვის; 

• უზრუნველყოს    სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებული ლაბორატორიული 

სამუშაოს სათანადო დონეზე ჩატარება; 

• დროულად გააკეთოს განაცხადი ლაბორატორიის ხელმძღვანელის წინაშე 

ლაბორატორიული მოწყობილობების შეძენისა და შეკეთების თაობაზე; 

• იზრუნოს საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

• საწავლო კურსის წამყვან პედაგოგთან ერთად მოამზადოს ლაბორატორიული 

სამუშაოს სადემონსტრაციო- თვალსაჩინო მასალა; 

• ფლობდეს ლაბორატორიული სამუშაოებში გამოყენებული ხელსაწყოების 

მუშაობის უნარ-ჩვევებს. 

 

 

 

 

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

მენეჯერის სამსახურის საშტატო ერთეულების საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები 

 

➢ უფროსი სპეციალისტი ( III კატეგორია) 



 

- მენეჯერის ხელმძღვანელობით იკვლევს შრომის ბაზარს. სასწავლო  პროგრამების და 

სასწავლო  პროგრამების  ხელმძღვანელებთან  მჭიდრო კავშირში ატარებს 

შეხვედრებს და  გამოკითხვებს დარგის საბაზო ორგანიზაციებთან-

დამსაქმებლებთან, რათა მათი მოთხოვნების გათვალისწინებით განხორციელდეს  

სასწავლო პროგრამების დახვეწა. მოპოვებულ ინფორმაციას აცნობს ფაკულტეტის 

მენეჯერს, დეკანს და ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელს;  

- ფაკულტეტის ხარისხის  სამსახურთან და სასწავლო პროგრამების 

ხელმძღვანელებთან კავშირში შეისწავლის საგანმანათლებლო პროგრამების 

ფინანსური მდგრადობის სკითხს და სარეკომენდაციო წინადადებებს წარუდგენს 

ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას; 

-  ფაკულტეტის სტუდენტთა სასწავლო პრაქტიკის, სტაჟირებისა და 

კურსდამთავრებულთა შემდგომი დასაქმების ხელშწყობის პროცესის 

კოორდინაციის მიზნით ფაკულტეტის სტურქტურულ ერთეულებთან  

თანამშრომლობით ახორციელებს ორგანიზაციებსა და კომპანიებთან შესაბამისი 

ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმებისათვის სათანადო 

დოკუმნეტაციის შედგენას; 

- აწარმოებს მონიტორინგს ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო საწარმოო ცენტრების 

საქმიანობაში სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთ ჩართულობის 

პერსპექტივის გაზრდასათან დაკავშირებით; 

-  კოორდინაციას უწევს პროგრამის ხელმძღვანელებთან მჭიდრო კავშირში 

წარმოებებში არსებული პრობლემის შესწავლას და მათი გადაწყვეტის ერთობლივი 

პროექტების განხორციელების ორგანიზაციას; 

- მუდმივი მონიტორინგის მეშვეობით აკონტროლებს სტუ-ში მიმდინარე პროექტებში 

ფაკულტეტის სტუდენტთა ჩართულობას; 

- შეიმუშავებს სარეკომენდაციო ხასიათის წინადადებებს და წარუდგენს მენეჯერს 

ახალგაზრდა სპეციალისტების მოზიდვის, წახალისების და დაწინაურების თობაზე; 

- მონაწილეობს ფაკულტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვაში; 

 

 

 

 

➢ უმცროსი სპეციალისტი  (I კატეგორია 1 საშტატო ერთეული) 

-ახორციელებს ფაკულტეტის სტუდენტთა ფინანსური დავალიანებების  

მონიტორინგს. ატარებს მიღებული ინფორმაციის კვლევას და ანალიზს. შეიმუშავებს 

სარეკომენდაციო წინადადებებს ფაკულტეტის შემოსავლების გაზრდის თაობაზე. 

- კოორდინაციას უწევს სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის, გადავადების და 

სასწავლო პროცესთნ დაკავშირებულ სხვადასხვა ფინანსური საკითხების 

გადაწყვეტას; 



მენეჯერის უშალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობს ფინანსური და მატერიალური 

რესურსების მოზიდვის ყოველწლიური გეგმის დამუშავებაში; 

- მონაწილეობს სასწავლო პროგრამის მდგრადობის საკითხის განსაზღვრაში. 

 

➢ უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია 1 საშტატო ერთეული) 

-კოორდინაციას უწევს  და ფაკულტეტის  ხელმძღვანელთა მოთხოვნათა შესაბამისად 

სასწავლო პროგრამების ნედლეულით, მასალებით და მოწყობილობებით 

უზრუნველყოფის აღრიცხვას; მოთხოვნების სისტემატიზაციას და შემდგომ 

ბიუჯეტში მუხლობრივ განაწილებას; 

-ახორციელებს სასწავლო პროგრამების ხელმძღვანელთა მოთხოვნების შესაბამისად 

სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის სრულფასოვანი წარმართვისათვის და ნედლეული 

მასალების და მოწყობილობების შესყიდვებისათვის ტენდერებისათვის განაცხადების 

მომზადებას და შესრულებაზე კონტროლს; 

- პასუხისმგებელია  მატერიალური ფასეულობების მიღება, შენახვის და 

მიზნობრივად განაწილების საკითხებზე. 

- სტუ-ს შესაბამის სტრუქტურებთან თნამშრომლობით ახორციელებს მუდმივ 

მონიტორინგს ფაკულტეტზე სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობაზე, 

კომუნალური გადასახადების შემცირების და დანაკარგების აღმოფხვრის მიზნით 

საკომუნიკაციო სისტემის აღრიცხვიანობის მოწესრიგებაზე; 

 – ხელმძღვანლობს მენეჯერის სამსახურის კანცელარიას; 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  

 

➢ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და კომპეტენციები (უფროსი სპეციალისტი III  

კატეგორია 1 საშტატო ერთეული): 

• უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი); 

• ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე; 

• სწავლების უმაღლესი განათლების საფეხურზე არსებული ძირითადი 

საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა; 

• საქართველოს კანონი ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების სისტემაში მუშაობის გამოცდილება; 

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა; 

• უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის საინფორმაციო სისტემაში  

(vici.gtu.ge) მუშაობა; 

 

პიროვნული თვისებები: 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 

•  პასუხისმგებლობა; 
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• შემჭიდროვებულ ვადებში დავალებების შესრულების უნარი; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ეფექტური კომუნიკაციის (მოსმენისა და ინფორმაციის გადაცემის) უნარი; 

• კეთილგანწყობა, თავაზიანობა, სისწრაფე და დეტალებზე ორიენტირებულობა. 

 

სამუშაოს აღწერილობა: 

• ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და არსებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების პროცესში მონაწილეობა; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელების პროცესში 

ჩართულობა და საგანმანათლებლო პროგრამის გარე და შიდა შეფასებების 

პროცედურების უზრუნველყოფა; 

• ავტორიზაცია-აკრედიტაციის მოთხოვნების, მათში განხორციელებული 

ცვლილებების შესწავლა და მათი გათვალისწინება საქმიანობისას; 

•  წამყვან უცხოურ უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული გამოცდილების შესწავლა და 

გათალისწინება საქმიანობისას; 

• პერიოდულობით გამოკითხვების ჩატარების ორგანიზება და ანალიზი; 

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა აქტივობებში მონაწილეობა. მათ 

შორის: გარე და შიდა მობილობის დასკვნების  მომზადება, უცხოეთში 

მიღებული განათლების აღიარების დასკვნების მომზადება და სხვ. 

 

➢ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და კომპეტენციები (უფროსი სპეციალისტი I  

კატეგორია 2 საშტატო ერთეული) 

• უმაღლესი განათლება (სასურველია, ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან 

გათანაბრებული ხარისხი); 

• უცხოურის ენის ცოდნა (სასურველია); 

• სწავლების უმაღლესი განათლების საფეხურზე არსებული ძირითადი 

საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა; 

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა; 

• უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის საინფორმაციო სისტემაში  

(vici.gtu.ge) მუშაობა; 

• უმაღლესი განათლების სისტემაში მუშაობის გამოცდილება (სასურველია). 

 

პიროვნული თვისებები: 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 

•  პასუხისმგებლობა; 

• შემჭიდროვებულ ვადებში დავალებების შესრულების უნარი; 

• კომუნიკაბელურობა; 
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• ეფექტური კომუნიკაციის (მოსმენისა და ინფორმაციის გადაცემის) უნარი. 

• კეთილგანწყობა, თავაზიანობა, სისწრაფე და დეტალებზე ორიენტირებულობა. 

 

სამუშაოს აღწერილობა: 

• ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და არსებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირების პროცესში მონაწილეობა; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელების პროცესში 

ჩართულობა და საგანმანათლებლო პროგრამის გარე და შიდა შეფასებების 

პროცედურების უზრუნველყოფა; 

• ავტორიზაცია-აკრედიტაციის მოთხოვნების, მათში განხორციელებული 

ცვლილებების შესწავლა და მათი გათვალისწინება საქმიანობისას; 

•  გამოკითხვების ჩატარების ორგანიზება; 

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა აქტივობებში მონაწილეობა. მათ 

შორის: გარე და შიდა მობილობის დასკვნების მომზადებაში მონაწილეობა  და 

სხვ. 

 

 



არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

 

დამხმარე პერსონალის მოვალეობები - 2021 წ. 

 

➢ პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი 3 კატეგორია. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• ონლაინ სწავლების პროცესში (Elearning.gtu.ge)  მონიტორინგის განხორციელება 

და ასევე საგამოცდო პერიოდში  სტუდენტების ინფორმირებულობა; 

• ფაკულტეტის სასწავლო დეპარტამენტებთან ერთად  ახორციელებს 

არქიტექტურული გეგმარების  მიმართულების წლიური  აკადემიური 

დატვირთვების საათების განაწილების ტექნიკურ გაფორმებას სათანადო 

ფორმით;  

• ამზადებს არქიტექტურული გეგმარების  მიმართულების ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შუალედური და საბოლოო გამოცდების 

ცხრილებისათვის საჭირო მასალებს  სათანადო ფორმით; 

• ამზადებს არქიტექტურული გეგმარების მიმართულების პედაგოგთა 

საათობრივი ანაზღაურებისათვის საჭირო  დოკუმენტაციას; 

• ახორციელებს  ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსის წამყვან 

პროფესორთათვის  ჯგუფების ელექტრონული უწყისების ფორმების მიბმას;  

• ახორციელებს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვას და მათ სათანადო  

რეგისტრაციას;    

• ახორციელებს  ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობას (მოხსენებითი 

ბარათები, საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–ჩაბარება) 

• არქიტექტურული გეგმარების მიმარტულების მოხსენებითი ბარათებისა და 

ოქმების გაფორმებას. 

• უზრუნველყოფს   თანამშრომელთა სამეცნიერო მიღწევების ყოველწლიური 

ანგარიშის მომზადებას, საუნივერსიტეტო ელექტრონულ ბაზაში წარსადგენად;  

• ორგანიზაციას უწევს ყოველწლიურ სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციის 

ჩატარებას. 

• მონაწილეობს სტუდენტთა კონფერენციის მასალების შეგროვება, 

დოკუმენტაციის მომზადება, აღრიცხვა– გაფორმებაში. 

    

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება, 

• სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება,   

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება;  



• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms office,  Internet);  

• კომუნიკაბელურობა;  

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია: ბიბლიოთეკარი. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• უნდა ქონდეს  უმაღლესი განათლება;  

• ფლობდეს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტს. 

• ბიბლიოთეკარი კარგად უნდა ერკვეოდეს წიგნების სისტემატიზაციაში; 

• გამოირჩეოდეს ვიზიტორებთან კომუნიკაციის უნარით; 

• უნდა ფლობდეს იმ კომპიუტერულ პროგრამებს,  რომელიც ხელმისაწვდომია 

ცენრტრალურ ბიბლიოთეკისთვის; 

• უნდა უზრუნველყოს დარბაზში მუშაობის პირობები. 

 

➢ პოზიცია: არქივარიუსი (უმცროსი. სპეციალისტი 2 კატეგორიის) 1 საშტატო 

ერთეული 

 

მოვალეობები 

• არქივის (სტუდენტის მიერ უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 5-10 წლის შემდეგ) 

მოხერხებულად და საიმედოდ მოხმარებისათვის დოკუმენტების წარმოება; 

• უნივერსიტეტის ზოგადი ბრძანებების რეგისტრირება (მეთოდური, 

ადმინისტრაციული და სხვა); 

• არქივთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაციის გაცემა; 

• პირადი საქმეების აკინძვა და ჩაბარება ცენტრალურ არქივში; 

• საფაკულტეტო ბრძანებებისა და სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარმოება 

(სამობილიზაციო, სტატისტიკის, სასტიპენდიო და სხვა განყოფილებებში). 

• ფაკულტეტზე არსებულ მიმართულებებზე შექმნილი გამორჩეულად მაღალი 

ხარისხის სტუდენტური ნამუშევრების შეკრება, შენახვა და მოვლა-პატრონობა. 

• შემოწმება და ვიზირება დაცვისათვის საბაკალავრო, სამაგისტრო ნაშრომების და 

მათი ელექტრონული ვერსიების, რომლებიც ფაკულტეტზე შემუშავებული 

მეთოდური მითითებების შესაბამისად უნდა იყოს შესრულებული  

• ფაკულტეტის სასწავლო ცხრილის შეჯერება. ფაკულტეტზე პედაგოგთა 

მონაცემების ბარათების შეგროვება და კორდინირება როგორც ცენტრალური 

ცხრილების განყოფილებასთან, ასევე მომიჯნავე საგნების შესაბამისი 

დეპარტამენტის პედაგოგებთან. 



• აწარმოებს სათანადო დოკუმენტებსა და  სამუშაოს არქივის (სტუდენტის მიერ 

უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 5-10 წლის შემდეგ) მოხერხებულად და 

საიმედოდ მოხმარების მიზნით; 

• რეგისტრაციში ატარებს  უნივერსიტეტის ზოგადი ბრძანებებისა და სხვა 

დოკუმენტებს (მეთოდური, ადმინისტრაციული და სხვა)არქივში შენახვის 

მიზნით; 

• უზრუნველყოფს  არქივთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაციის გაცემას; 

• ახორციელებს სტუდენტტა და კურსდამთავრებულთა პირადი საქმეების 

აკინძვასა და ჩაბარებას ცენტრალურ არქივში; 

• ახორციელებს საფაკულტეტო ბრძანებებისა და სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაციის 

რეგისტრციას არქივში, სამობილიზაციო, სტატისტიკის, სასტიპენდიო და სხვა 

განყოფილებებში გაგზავნისა და შენახვის მიზნით; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე  შექმნილი გაორჩეულად მაღალი ხარისხის 

სტუდენტური ნამუშევრების შეკრება, შენახვა და მოვლა-პატრონობას; 

• ახორციელებს საბოლოო  დაცვისათვის რეკომენდირებული საკვალიფიკაციო  

• ( საბაკალავრო, სამაგისტრო ) ნაშრომების წარმოდგენის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შემოწმებას, ვიზირებას  და მათი გრაფიკული ეგზემპლარებისა და 

ელექტრონული ვერსიების კონტროლსა და არქივში ჩაბარებას;  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის სრული არქივის,  სტუდენტთა  პირადი 

საქმეების, მოწესრიგებასა და ცენტრალურ არქივში ჩასაბარებლად მომზადებას. 

• უზრუნველყოფს და კოორდინაციას უწევს ფაკულტეტისა და მომიჯნავე 

საგნების პედაგოგთა დატვირთვის შესახებ მონაცემთა ბარათების შეგროვებას, 

დახარისხებას, შენახვასა და სათანადო სამსახურებისათვის,ფაკულტეტის 

სასწავლო და საგამოცდო ცხრილების შედგენისათვის სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.  

• ფაკულტეტისათვი სხვა სახის დამხმარე სამუშაოს შესრულება მისი 

კომპეტენტურობის ფარგლებში. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• უმ.საგანმანათლებლო ან სხვა დაწესებულების არქივში მუშაობის გამცდილება; 

• კომპიუტერული საოფისე (Word, Excel,)  პროგრამების სრულყოფილი ფლობა; 

 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  

• ორგანიზებულობა 

 



➢ პოზიცია: უმცროსი  სპეციალისტი 1 კატეგორიის. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• მაგისტრატურა და დოქტორანტურა  

• სასწავლო წლის დაწყების სტუდენტების რეგისტრაცია; 

• სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულებებების გაფორმება; 

• პირადი საქმეების წარმოება. (ჩარიცხვის ბრძანებიდან დაწყებული, ნებისმიერი 

ბრძანების ამონაწერის შეტანა პირად საქმეში); 

• სტუდენტთა პირადი საქმეებიდან სრული მონაცემების ამოკრეფა და 

კომპიუტერში შეტანა; 

• სტუდენტთა კონტიგენტი; 

• სტუდენტთა მოძრაობა; 

• ვაჟ სტუდენტთა ფორმა ‘’თ2’’–ის ამობეჭდვა და სამხედრო–სამობილიზაციო 

განყოფილებაში ჩაბარება; 

• ცნობების გაცემა: ფორმა–26, ცნობა სტატუსის შესახებ, აპოსტილის ცნობა; 

• სტუდენტებისთვის დამატებით კრედიტების შეძენასთან დაკავშირებით 

განცხადებისა და ფინანსური ხელშეკრულების დადება; 

• საგნებისა და დამატებითი სწავლების სტუდენტების მიბმა პედაგოგებთან 

კომპიუტერულ სისტემაში (შესაბამის ჯგუფებთან); 

• უწყისების ჩაბარება და ნიშნების შეტანა პასპორტში; 

• საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო ბრძანებების გაფორმება, სტატისტიკური 

მონაცემების შედგენა; 

• კურსდამთავრებულთათვის: 

• კვალიფიკაციის მინიჭების ოქმების წარმოება; 

• დიპლომის ასლისა და დამთავრების შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება; 

• მაგისტრატურაში საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი 

დოკუმენტაცია; 

• თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ შემაჯამებელი დოკუმენტის შედგენა 

(ნიშნების ანგარიში, რეიტინგის ანგარიში); 

• დიპლომის დანართის შედგენა და დიპლომების სექტორში ჩაბარება; 

• შემოვლის ბარათების გაცემა დიპლომის არსებობის შემთხვევაში; 

• ფაკულტეტზე შამოსული და გასული წერილების წარმოება. 

• კურიერის როლის შეთავსება 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• სტუ-ს ელ.პროგრამა „დეკანატთან“ მუშაობის გამოცდილება; 

• უმ.სასწავლებელში დიპლომების დანართების (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) 

წარმოების გამოცდილება; 



• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების (Word, Excel, PowerPoint) სრულყოფილი 

ფლობა; 

• სრულყოფილი  ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  

• ორგანიზებულობა 

 

➢ პოზიცია: უმცროსი. სპეციალისტი 2 კატეგორიის. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• ბაკალავრიატი და პროფესიული 

• სასწავლო წლის დაწყების სტუდენტების რეგისტრაცია; 

• სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულებებების გაფორმება; 

• პირადი საქმეების წარმოება. (ჩარიცხვის ბრძანებიდან დაწყებული, ნებისმიერი 

ბრძანების ამონაწერის შეტანა პირად საქმეში); 

• სტუდენტთა პირადი საქმეებიდან სრული მონაცემების ამოკრეფა და 

კომპიუტერში შეტანა; სტუდენტთა კონტიგენტი; სტუდენტთა მოძრაობა; 

• ვაჟ სტუდენტთა ფორმა ‘’თ2’’–ის ამობეჭდვა და სამხედრო–სამობილიზაციო 

განყოფილებაში ჩაბარება; 

• ცნობების გაცემა: ფორმა–26, ცნობა სტატუსის შესახებ, აპოსტილის ცნობა; 

• სტუდენტებისთვის დამატებით კრედიტების შეძენასთან დაკავშირებით 

განცხადებისა და ფინანსური ხელშეკრულების დადება; 

• საგნებისა და დამატებითი სწავლების სტუდენტების მიბმა პედაგოგებთან 

კომპიუტერულ სისტემაში (შესაბამის ჯგუფებთან); 

• უწყისების ჩაბარება და ნიშნების შეტანა პასპორტში; 

• საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო ბრძანებების გაფორმება, სტატისტიკური 

მონაცემების შედგენა; 

• კურსდამთავრებულთათვის: 

• კვალიფიკაციის მინიჭების ოქმების წარმოება; 

• დიპლომის ასლისა და დამთავრების შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება; 

• მაგისტრატურაში საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი 

დოკუმენტაცია; 

• თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ შემაჯამებელი დოკუმენტის შედგენა 

(ნიშნების ანგარიში, რეიტინგის ანგარიში); 

• დიპლომის სანართის შედგენა და დიპლომების სექტორში ჩაბარება; 

• შემოვლის ბარათების გაცემა დიპლომის არსებობის შემთხვევაში; 

• ფაკულტეტზე შამოსული და გასული წერილების წარმოება. 



• კურიერის როლის შეთავსება 
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მოვალეობები 

• უშუალო ხელმძღვანელის დავალების შესრულება სამსახურებრივი საჭირო-

ებებიდან გამომდინარე; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან, სტუ-ს 

მარეგულირებელ აქტებთან და დარგობრივ სტანდარტებთან შედარება და 

ხარვეზების დაფიქსირება; 

• პროგრამების აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების კითხვარებისა და 

თანდართული დოკუმენტაციის შემოწმება და შესაბამისი კონსულტაციების 

გაწევა; 

• გარე ექსპერტებთან თანამშრომლობა ფაკულტეტზე განხორციელებული 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური ექსპერტიზის ორგანიზების 

მიზნით; 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის მზადების პროცესში მონაწილეობის 

მიღება; 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისთვის თვითშეფასების ანგარიშების და 

თანდართული დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში მონაწილეობა; 

• ფაკულტეტის აკადემიური, მასწავლებელთა და სამეცნიერო–კვლევითი 

პერსონალის პერიოდული შეფასების სათანადო დოკუმენტაციის წარმოება; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებისა 

და ინდიკატორების საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობა; 

• ფაკულტეტის სტუდენტების სისტემატური გამოკითხვის შესაბამისი 

კითხვარებისა და სხვა აუცილებელი დოკუმენტების წარმოება; 

• საქართველოს და უცხოურ ორგანიზაციებთან ერთობლივი პროექტების 

მომზადებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; 

• ფაკულტეტის ვებ–გვერდზე განსათავსებელი ინფორმაციის მომზადება თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში; 

უნარ-ჩვევები: 

• ანალიტიკური აზროვნება; 

• ორგანიზებულობა, დისციპლინის, ინსტრუქციებისა და პროცედურების დაცვა; 

• ინოვაცია და შემოქმედებითობა; 

• წერა და ანგარიშგება; 

• ექსპერტული ცოდნისა და ტექნოლოგიების გამოყენება; 

• ურთიერთობების დამყარება და კონტაქტების მართვა. 
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საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• უშუალო ხელმძღვანელების დავალების შესრულება სამსახურებრივი 

საჭიროებებიდან გამომდინარე; 

• სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსების შესაბამისი კრედიტების 

აღიარების შესახებ დასკვნის მომზადებაში მონაწილეობა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან, სტუ-ს 

მარეგულირებელ აქტებთან და დარგობრივ სტანდარტებთან შედარება და 

ხარვეზების დაფიქსირება; 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტებთან ფაკულტეტის 

შესაბამისობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და შესაბამისი საკონსულტაციო 

სამუშაოების შესრულება; 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის მზადების პროცესების დაგეგმვაში 

მონაწილეობის მიღება; 

• ავტორიზაციასა და აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების კითხვარისა და 

თანდართული დოკუმენტაციის მომზადებაში მონაწილეობა; 

• ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობის 

ინფორმაციული და ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

• შეხვედრებისა და თათბირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; 

• სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის ამსახველი ანგარიშის 

მომზადებაში მონაწილეობა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• ანალიტიკური აზროვნება; 

• ორგანიზებულობა, დისციპლინის, ინსტრუქციებისა და პროცედურების დაცვა; 

• ინოვაცია და შემოქმედებითობა; 

• წერა და ანგარიშგება; 

• ურთიერთობების დამყარება და კონტაქტების მართვა. 
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საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის მატერიალური, ტექნიკური 

უზრუნველყოფისა და სათანადო აღჭურვილობის გამართულად 

ფუნქციონირების მიზნით ახორციელებს მათ მუდმივ ზედამხედველობას; 



• დეკანთან და მენეჯერთან შეთანხმებით ადგენს სარემონტო სამუშაოების 

(ოთახები, აუდიორიები) გეგმას, უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სამეურნეო 

უზრუნველყოფის თანამშრომლებთან ერთად დეფექტური აქტების შედგენას და 

შემდგომში კოორდინაციას; 

• კონტროლს უწევს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების მსვლელობას.  

• უზრუნველყოფს სამეურნეო საქონლის (ელექტროობა, სანტექნიკა, 

საკანცელარიო, დამლაგებლებისათვის საჭირო საქონელი და ინვენტარი) 

საწყობიდან გამოწერას, ტრანსპორტირებას, დასაწყობებას, შემდგომში მის 

მიწოდებას თანამშრომლებისათვის და კონტროლს უწევს მათ მონტაჟს, 

ექსპლოატაციას.  

• უზრუნველყოფს სამეურნეო საქონლის, ელექტროსაქონლის, სანტექნიკის 

საქონლის წლის მარაგის ნუსხის, მოთხოვნის შედგენას და წარუდგენს მენეჯერს;  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე შესაძენი და შესარემონტებელი ავეჯის ნუსხის 

შედგენას და წარუდგენს მენეჯერს.  

• უზრუნველყოფს მენეჯერის სამსახურის საქმიანი ქაღალდების, მოხსენებითი 

ბარათების, განცხადებების მიწოდებას ადმინისტრაციისათვის.  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ინვენტარიზაციას. - უზრუნველყოფს და 

მონიტორინგს უწევს ფაკულტეტზე IT ქსელების მონტაჟს. - მატერიალური 

პასუხისმგებელია ფაკულტეტზე არსებულ ქონებაზე; 

• -თანამდებობრვი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მენეჯერის სხვა 

დავალებებს. 
 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• უმ.საგანმანათლებლო ან სხვა დაწესებულებაში სამეურნეო-საექსპლუატაციო 

სამსახურში მუშაობის გამოცდილება; 

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების (Word, Excel,) სრულყოფილი ფლობა; 

• სრულყოფილი  ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  

• ორგანიზებულობა 
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საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 



• მენეჯერის უშუალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობს და   შრომის ბაზრის 

მარკეტინგული და პროგნოზული ანალიტიკური კვლევაში და  ახდენს მის 

ტექნიკურ და ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;  

• საგანმანათლებლო პროგრამებში წარსადგენ მოთხოვნათა ნუსხის 

ჩამოყალიბების მიზნით, ახორციელებს შრომის ბაზრის მარკეტინგული და 

პროგნოზული ანალიტიკური კვლევის შედეგად  მიღებული მონაცემების 

სისტემატიზაციას; 

• ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ  გეგმის შედგენის მიზნით,  

მოიპოვებს,   ამუსავებს და მენეჯერს აწვდის ინფორმაციასა და სათანადო 

მონაცემებს არქიტექტურის სფეროში უმაღესი განათლების დარგში არსებული  

სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის  ძირითადი მიმართულებების, მიზნებისა და 

ამოცანების თანამედროვე საერთაშორისო  მდგომარეობის შესახებ; 

• ფაკულტეტის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის,   სტაჟირებისა და  

კურსდამთავრებულთა შემდგომი დასაქმების პროცესის სათანადო  დონეზე 

კოორდინაციის  მიზნით, მენეჯერის უშუალო მითითებითა და   

ხელმძღვანელობით, ახორციელებს  პარტნიორი ორგანიზაციებისა და   

კომპანიების  მოძიებასა  და   მათთან შესაბამასი      ხელშეკრუკლებებისა და  

მემორანდუმების     გაფორმებისათვის სათანადო დოკუმენტაციის შედგენას; 

• მონაწილეობს მენეჯერის სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

ამსახველი   ანგარიშის მომზადებაში და ტექნიკურად უზრუნველყოფს მის 

ყველა საჭირო დოკუმენტაციას 

• ადგილობრივ და  უცხოურ პარტნიორ ორგანიზაციებთან დაგეგმილი 

ერთობლივი   პროექტების მომზადებისა და განხორციელების მიზნით,   

• მენეჯერის უშუალო   ხელმძღვანელობით,  მონაწილეობას იღებს ყველა   საჭირო  

ინფორმაციითა და  დოკუმენტაციით  უზრუნველყოფაში; 

• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მენეჯერის სხვა დავალებებს. 

 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• უმ.საგანმანათლებლო ან სხვა დაწესებულებაში მენეჯერის სამსახურში 

მუშაობის გამოცდილება;  

• კომპიუტერული საოფისე პროგრამების (Word, Excel, PowerPoint) სრულყოფილი 

ფლობა; 

• სრულყოფილი  ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

• ინგლისური და რუსული ენების საშუალო დონეზე ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  



• გუნდში მუშაობის უნარი  

• ორგანიზებულობა 

 

სასწავლო აკადემიური დეპარტამენტი 
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მოვალეობები 

• ახორციელებს დეპარტამენტში შემავალი მიმართულებების მიმართულების 

წლიური აკადემიური დატვირთვების საათების გაანგარიშებას პროგრამის 

ხელმძღვანელთან კონსულტაციით და მათ სათანაადო ტექნიკურ გაფორმებას;  

• ახორციელებს მიმართულებების წლიური  აკადემიური დატვირთვების 

საათების განაწილების ტექნიკურ გაფორმებას სათანადო ფორმით;  

• ამზადებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შუალედური 

და საბოლოო გამოცდების ცხრილებისათვის საჭირო მასალებს  სათანადო 

ფორმით; 

• ამზადებს დეპარტამენტის პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურებისათვის საჭირო  

დოკუმენტაციას; 

• ახორციელებს  ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსის წამყვან 

პროფესორთათვის  ჯგუფების ელექტრონული უწყისების ფორმების მიბმას;  

• ახორციელებს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვას და მათ სათანადო  

რეგისტრაციას;    

• ახორციელებს  ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობას (მოხსენებითი 

ბარათები,    საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–ჩაბარება) 

• დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათებისა და ოქმების გაფორმებას. 

• უზრუნველყოფს დეპარტამენტის  თანამშრომელთა სამეცნიერო მიღწევების 

ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას, საუნივერსიტეტო ელექტრონულ ბაზაში 

წარსადგენად;  

• ორგანიზაციას უწევს დეპარტამენტის ყოველწლიურ სტუდენტურ სამეცნიერო 

კონფერენციის ჩატარებას. 

• მონაწილეობს სტუდენტთა კონფერენციის მასალების შეგროვება, 

დოკუმენტაციის მომზადება, აღრიცხვა– გაფორმებაში. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• უმ.საგანმანათლებო დაწესებულების  საგანმანათლებლო სტრუქტურულ 

ერთეულში (დეპარტამენტი/ მიმართულება) მუშაობის გამოცდილება; 

• კომპიუტერული საოფისე (Word, Excel, PowerPoint)  პროგრამების სრულყოფილი 

ფლობა; 



• სრულყოფილი  ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  
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მოვალეობები 

• ახორციელებს დეპარტამენტში შემავალი მიმართულებების მიმართულების 

წლიური აკადემიური დატვირთვების საათების გაანგარიშებას პროგრამის 

ხელმძღვანელთან კონსულტაციით და მათ სათანაადო ტექნიკურ გაფორმებას;  

• ახორციელებს მიმართულებების წლიური  აკადემიური დატვირთვების 

საათების განაწილების ტექნიკურ გაფორმებას სათანადო ფორმით;  

• ამზადებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შუალედური 

და საბოლოო გამოცდების ცხრილებისათვის საჭირო მასალებს  სათანადო 

ფორმით; 

• ამზადებს დეპარტამენტის პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურებისათვის 

საჭირო  დოკუმენტაციას; 

• ახორციელებს  ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსის წამყვან 

პროფესორთათვის  ჯგუფების ელექტრონული უწყისების ფორმების მიბმას;  

• ახორციელებს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვას და მათ სათანადო  

რეგისტრაციას;    

• ახორციელებს  ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობას (მოხსენებითი 

ბარათები,                საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–

ჩაბარება) 

• დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათებისა და ოქმების გაფორმებას. 

• უზრუნველყოფს დეპარტამენტის  თანამშრომელთა სამეცნიერო მიღწევების 

ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას, საუნივერსიტეტო ელექტრონულ 

ბაზაში წარსადგენად;  

• ორგანიზაციას უწევს დეპარტამენტის ყოველწლიურ სტუდენტურ სამეცნიერო 

კონფერენციის ჩატარებას. 

• მონაწილეობს სტუდენტთა კონფერენციის მასალების შეგროვება, 

დოკუმენტაციის მომზადება, აღრიცხვა– გაფორმებაში. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 



• უმ.საგანმანათლებო დაწესებულების  საგანმანათლებლო სტრუქტურულ 

ერთეულში (დეპარტამენტი/ მიმართულება) მუშაობის გამოცდილება; 

• კომპიუტერული საოფისე (Word, Excel, PowerPoint)  პროგრამების 

სრულყოფილი ფლობა; 

• სრულყოფილი  ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  
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მოვალეობები 

• ახორციელებს დეპარტამენტში შემავალი მიმართულებების მიმართულების 

წლიური აკადემიური დატვირთვების საათების გაანგარიშებას პროგრამის 

ხელმძღვანელთან კონსულტაციით და მათ სათანაადო ტექნიკურ გაფორმებას;  

• ახორციელებს მიმართულებების წლიური  აკადემიური დატვირთვების 

საათების განაწილების ტექნიკურ გაფორმებას სათანადო ფორმით;  

• ამზადებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შუალედური 

და საბოლოო გამოცდების ცხრილებისათვის საჭირო მასალებს  სათანადო 

ფორმით; 

• ამზადებს დეპარტამენტის პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურებისათვის საჭირო  

დოკუმენტაციას; 

• ახორციელებს  ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსის წამყვან 

პროფესორთათვის  ჯგუფების ელექტრონული უწყისების ფორმების მიბმას;  

• ახორციელებს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვას და მათ სათანადო  

რეგისტრაციას;    

• ახორციელებს  ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობას (მოხსენებითი 

ბარათები,                საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–

ჩაბარება) 

• დეპარტამენტის მოხსენებითი ბარათებისა და ოქმების გაფორმებას. 

• უზრუნველყოფს დეპარტამენტის  თანამშრომელთა სამეცნიერო მიღწევების 

ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას, საუნივერსიტეტო ელექტრონულ ბაზაში 

წარსადგენად;  

• ორგანიზაციას უწევს დეპარტამენტის ყოველწლიურ სტუდენტურ სამეცნიერო 

კონფერენციის ჩატარებას. 

• მონაწილეობს სტუდენტთა კონფერენციის მასალების შეგროვება, 

დოკუმენტაციის მომზადება, აღრიცხვა– გაფორმებაში. 

 



კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• უმ.საგანმანათლებო დაწესებულების  საგანმანათლებლო სტრუქტურულ 

ერთეულში (დეპარტამენტი/ მიმართულება) მუშაობის გამოცდილება; 

• კომპიუტერული საოფისე (Word, Excel, PowerPoint)  პროგრამების სრულყოფილი 

ფლობა; 

• სრულყოფილი  ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  

 

მულტიმედიის და არქიტექურული ფიზიკის ლაბორატორია 

 

პოზიცია: უმცროსი .სპეციალისტი 2 კატეგორიის. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• 1.კომპონენტებისა და ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა ზრდისა და  

ინფორმაციული ბაზის გაფართოების მიზნით, ფაკულტეტის ვებ გვერდის 

მომსახურება და  მისი სისტემატიური განახლება;  

• 2.ვებ–დიზაინის განხრით მომუშავე სტუდენტთათვის დახმარების გაწევა. 

• 3.ფაკულტეტზე არსებული კომპიუტერული ტექნიკის აღრიცხვა;  

• 4.ფაკულტეტზე არსებული კომპიუტერული ტექნიკის  გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

• 5.კომპიუტერული ქსელის მონიტორინგი;  

• 6.კომპიუტერების სისტემური და ნაწილობრივ (ძირითადად საოფისე) 

პროგრამული უზრუნველყოფა;  

• 7.უნივერსიტეტის  ქსელური კავშირისა და საუნივერსიტეტო ამოცანების 

რეალიზების უზრუნველყოფა ფაკულტეტის დონეზე. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება: 

• კომპიუტერული საოფისე (Word, Excel, PowerPoint)  და  გრაფიკული 

პროგრამების  ფლობა; 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომუნიკაბელურობა  

• გუნდში მუშაობის უნარი  

• ორგანიზებულობა 



 

 

პოზიცია: IT სპეციალისტი უმცროსი სპეციალისტი 2 კატეგორიის. 1 საშტატო 

ერთეული 

 

მოვალეობები 

• ოპერაციული სისტემა Windows-ის,  MS Office-ის და სხვა საჭირო გამოყენებითი 

პროგრამების ინსტალიაცია ფაკულტეტის კომპიუტერებზე და მათი მიმდინარე 

მომსახურეობა; 

• კომპიუტერების ინტერნეტში ჩართვისთვის შესაბამისი ტექნიკური 

სამუშაოების  ჩატარება (გაყვანილობის მონტაჟი, ინსტალიაცია და ა.შ.); 

• ფაკულტეტის სტრუქტურულ დანაყოფებში (დეპარტამენტები, დეკანატი და 

ა.შ.) საინფორმციო-ტექნიკური მომსახურეობის გაწევა; 

• ფაკულტეტზე მწყობრიდან გამოსული კომპიუტერების და ორგტექნიკის 

მიმდინარე შეკეთება;  

• ფაკულტეტის საჭიროებისათვის დიდი რაოდენობის საბუთების გამრავლების 

შემთხვევაში მათი გამრავლება სწრაფმოქმედ მაკოპირებელ აპარატებზე; 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალიზაციით; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსისა და 

სტუ-ის წესდების ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

პოზიცია: უფროსი ლაბორანტი. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

• ლაბორატორიაში განთავსებული კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის 

გამართვაში მონაწილეობა; 

• კომპიუტერების და ქსელის სისტემური მდგრადობის უზრუნველყოფა 

(ანტივირუსული ბაზების სისტემატიური განახლება და პერიოდული 

მომსახურების საჭიროების მქონე პროგრამული პროდუქტების მონიტორინგი); 

• სტუდენტების პრაქტიკული მეცადინეობებისა და თანამშრომელთა მხრიდან 

კომპიუტერების ინდივიდუალურად გამოყენების დროს დადგენილი წესების 



დაცვისადმი თვალყურის დევნება, ინდივიდუალური პროფილების 

რეგულირება და აუცილებლობის შემთხვევაში ახალი სამომხმარებლო 

პროფილის შექმნა (შეზღუდული დაშვების პირობების დაცვისადმი თვალყურის 

დევნება და ა.შ.); 

• ლაბორატორიის ლოკალურ ქსელში განთავსებული სასწავლო პროდუქტების 

ფაკულტეტის ქსელში ჩართული სხვადასხვა კომპიუტერიდან 

ხელმისაწვდომობის რეგულირება (ლეგალური მომხმარებლების 

უზრუნველყოფა პაროლებით); 

• სტუდენტებისა და სხვა მომხმარებლებისათვის ინდივიდუალური ტექნიკური 

საშუალებების მიწოდება და გამოყენების შემდეგ შენახვა; 

• ლაბორატორიაში სისუფთავის, შიდა განაწესის და უსაფრთხოების წესების 

დაცვისადმი თვალყურის დევნება და ა.შ. 

• არქიტექტურული ფიზიკის ქვეგანყოფილების ფარგლებში სტუდენტთა მიერ 

სამუშაოების შესრულების ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა  კონსულტირებში მონაწილეობა; 

• სტუდენტთა ლაბორატორიული სამუშაოების შედეგების აღრიცხვაში 

მონაწილეობა. 

• მალტიმედიური პროექტირების ქვეგანყოფილების ფარგლებში სტუდენტთა 

მიერ სამუშაოების შესრულების ტექნიკური უზრუნველყოფის 

ზედამხედველობა;  

• სტუდენტთა  კონსულტირება; 

• სტუდენტთა ლაბორატორიული სამუშაოების შედეგების აღრიცხვა;  

• ლაბორატორიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ოფიციალური 

დოკუმენტაციის წარმოება; 

• ლაბორატორიის  შინაგანაწესის დაცვაზე ზედამხედველობაარქიტექტურული 

ფიზიკის ქვეგანყოფილების ფარგლებში სტუდენტთა მიერ სამუშაოების 

შესრულების ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა  კონსულტირებში მონაწილეობა; 

• სტუდენტთა ლაბორატორიული სამუშაოების შედეგების აღრიცხვაში 

მონაწილეობა. 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა 

• განცხადება 

• CV 

• უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი 

• ინტერნეტის და კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა  

• პირადობის მოწმობის ასლი 

 

პოზიცია: მთავარი არქიტექტორი. 2 საშტატო ერთეული 



 

მოვალეობები 

• უნივერსიტეტის მფლობელობაში არსებული სასწავლო კორპუსების, მათი 

მიმდებარე ტერიტორიების, სასწავლო-აუდიტორიული, ლაბორატორიული, 

სამეცნიერო-კვლევითი და ექსპერიმენტულ-სამრეწველო ფუნქციის მქონე 

შენობა-ნაგებობათა გრაფიკული აღნუსხვა-ფიქსაცია, მათი ტექნიკურ-

ეკონომიკური მაჩვენებლების განსაზღვრა, 2DD და 3D ელექტრონული და 

ფიზიკური მატარებლების ფორმატში; 

• საუნივერსიტეტო უძრავი ქონების ფონდის არქიტექტურულ-დიზაინერული 

გადაწყვეტა და სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარემონტო სამუშაოთა 

წარმოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით 

უზრუნვლყოფა; 

• უნივერსიტეტის მიერ ბიუროს საავტორო პროექტის რეალიზაციის პროცესში 

არქიტექტურული ზედამხვედელობის განხორციელება; 

• პროექტირებისას ესკიზების და მუშა დოკუმენტაციის დამუშავება;  

 

პოზიცია: წამყვანი არქიტექტორ-დიზაინერი. 1 საშტატო ერთეული 

 

მოვალეობები 

1. პარკების, სკვერებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების 

ტერიტორიების ეკოლოგიური შეფასების, ლანდშაფტური გაფორმებისა და 

რეკონსტრუქციის პროექტირების შექმნა; 

2. სარესტავრაციო და სარეკონსტრუქციო სხვადასხვა ობიექტების სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შესრულება; 

3. შენობება-ნაგებობების და კომპლექსების მაკეტების დამზადება; 

4.საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების 

ინტერიერებისათვის პროექტების დამუშავება.  

5. საგამოფენო მასალათა გაფორმება და მომზადება; საგამოფენო სტენდებისა და 

სექციების ორგანიზება; 

6. სხვადასხვა ბეჭვდითი პროდუქციის ესკიზების დამუშავება და სხვა. 

 

პოზიცია: წამყვანი იურისტ-კორდინატორი. 1 საშტატო ერთეული 

სამუშაო სტატუსი:   სრული განაკვეთი 

ხელმძღვანელი:    სტუ-ს  არქიტექტურული ბიუროს უფროსი 

მოვალეობები: 

• ბიუროს  უფლებამოსილების  არეალში  შემავალი საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადება (ოფიციალური წერილები - მათი სამართლებრივი ანალიზი),  

სახელმწიფო უწყებებში შესაბამისი მინდობილობის (რწმუნებულების) 



საფუძველზე წარდგენა და მიღებულ  პასუხებზე შიდა  ორგანიზაციული  

ქმედებების  განხორციელება;  

• საქმიანი კორესპონდენციის მართვა (განსაზღვრულ ვადებში სათანადო 

დოკუმენტაციის შედგენა, გაფორმება, მიღება, რეაგირება, გაგზავნა, არქივირება 

და საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა); 

• გაცემული დავალებების ვადებში შესრულებაზე კონტროლის ორგანიზება; 

• ბიუროს კომპეტენციის ფარგლებში  განსაზღვრული საკითხების გადაწყვეტის 

(შესრულების) მიზნით, უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან და ბიუროს 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან 

(ორგანიზაციებთან) კომუნიკაცია.     

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  

• განათლება:  უმაღლესი   

• ცოდნა:  

• კომპიუტერის მომხმარებლის დონეზე ცოდნა; 

• მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა. 

გამოცდილება:  

• სამუშაო გამოცდილება 1 წელი 

 

უნარ-ჩვევები: 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

• ანალიზისა და არგუმენტაციის უნარი; 

• კომუნიკაბელურობა. 



სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია: არქივარიუსი.  უმცროსი სპეციალისტი, მეორე კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• ფაკულტეტის კურსდამთავრებული სტუდენტების პირადი საქმეების 

მოწესრიგება და ცენტრალური არქივისთვის გადაცემა; 

• სწავლების პირველ წელზე ჩარიცხული და მობილობის წესით გადმოსული 

სტუდენტების ატესტატების ბაზის შექმნა და ცენტრალური არქივისთვის 

გადაცემა; 

• მობილობის წესით გადასული და/ან სტატუსშეწყვეტილი სტუდენტებისთვის 

პირადი საქმის წაღების აქტის შედგენა და უზრუნველყოფა; 

• კურსდამთავრებული სტუდენტებისთვის და/ან იმ სტუდენტებისათვის, 

რომლებიც ჩაირიცხნენ ფაკულტეტზე და ვერ დაასრულეს ბაკალავრიატის 

სრული კურსი, საჭიროების შემთხვევაში აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის 

და შესაბამისი ცნობების გამზადება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების მოწესრიგება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება  

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, სტუ-

ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია:   ბიბლიოთეკარი უმცროსი სპეციალისტი მეორე კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი  

 

მოვალეობები: 

• ბიბლიოთეკარის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სტუდენტების და პროფესორ-



მასწავლებელთა თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნის ამაღლების 

ხელშეწყობასათანადოს ახელმძღვანელოებით. 

• სკოლის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს საგანმანათლებლო და ბიბლიოგრაფიული 

მუშაობის ცენტრს, მიზნად ისახავს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის 

ხელშწყობას და კლას გარე შეკითხვის ორგანიზებას.  

• ბიბლიოთეკარი უზრუნველყოფს საბიბლიოთეკო ფონდის შესაბამისობას 

ფაკულტეტის საგანმანათლებლო და აღმზრდელობით ამოცანებთან.  

• საბიბლიოთეკო ფონდის შესაბამისობას პროფესიულ პროგრამებთან.  

• მკითველთა დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ლიტერატურითა და 

საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. 

• ჩამოსაწერი და შესაძენი წიგნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციისათვის. 

• სამეცნიერო თანამშრომლობის, კავშირის დამყარებას სხვა ბიბლიოთეკებთან. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანიმოქცევასტუდენტებთანდათანამშრომშრომლებთან; 

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი. 

 

ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტი 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:   ინსტიტუტის უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

• ინსტიტუტის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო პროექტების ეფექტური რეალიზაციის ხელშეწყობის 

უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო გრანტების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავება-

ორგანიზებაში ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 



• ინსტიტუტის დირექტორისა და ფაკულტეტის დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, ერთი უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანიმოქცევასტუდენტებთანდათანამშრომშრომლებთან; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

 

 

დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო პრაქტიკული ლაბორატორია 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

პოზიცია:დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო პრაქტიკული ლაბორატორიის 

ლაბორანტი უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დიპლომატიური ოსტატობის სასწავლო პრაქტიკული 

ლაბორატორიის ხელძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

1. ლაბორატორიის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

2. ლაბორატორიაში საჭირო დოკუმენტაციის წარმართვა და  დაარქივება; 

3. ლაბორატორიაში არსებული ტექნიკური საშუალებების გაფრთხილების და 

შენახვის უზრუნველყოფა; 

4. სამუშაო აღწერილობის შედგენა; 

5. ლაბორატორიის ხელმძღვანელისა და დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება 

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

• სასურველია სამუშაო გამოცდილება მსგავს სფეროში 

 



უნარ-ჩვევები:  

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა. 

 

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტსამართლის ინსტიტუტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:   ინსტიტუტის უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

მოვალეობები: 

• ინსტიტუტის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო პროექტების ეფექტური რეალიზაციის ხელშეწყობის 

უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო გრანტების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავება-

ორგანიზებაში ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 

• ინსტიტუტის დირექტორისა და ფაკულტეტის დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, ერთი უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანიმოქცევასტუდენტებთანდათანამშრომშრომლებთან; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 



➢ პოზიცია: ინჟინერ-პროგრამისტი უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1შტატი 

ხელმძღვანელი: ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ქსელის მართვის  

განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• ოპერაციული სისტემა Windows-ის,  MS Office-ის და სხვა საჭირო გამოყენებითი 

პროგრამების ინსტალიაცია ფაკულტეტის კომპიუტერებზე და მათი მიმდინარე 

მომსახურეობა; 

• კომპიუტერების ინტერნეტში ჩართვისთვის შესაბამისი ტექნიკური სამუშაოების 

ჩატარება (გაყვანილობის მონტაჟი, ინსტალიაცია და ა.შ.); 

• ფაკულტეტის სტრუქტურულ დანაყოფებში (დეპარტამენტები, დეკანატიდაა.შ.) 

საინფორმციო-ტექნიკური მომსახურეობის გაწევა; 

• ფაკულტეტზე მწყობრიდან გამოსული კომპიუტერების და ორგ ტექნიკის 

მიმდინარე შეკეთება;  

• ფაკულტეტის საჭიროებისათვის დიდი რაოდენობის საბუთების გამრავლების 

შემთხვევაში მათი გამრავლება სწრაფმოქმედმა კოპირებელ აპარატებზე; 

• ახორციელებს სასწავლოდასამეცნიერო-კვლევითი პროცესების საჭირო 

კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფას;  

• უზრუნველყოფს სტუდენტთა ელექტრონული/დისტანციური სწავლების 

კომპიუტერულ უზრუნველყოფას; 

• ახორციელებს მონიტორინგს ელექტრონული სწავლების დროს ლექცია-

სემინარების მიმდინარეობაზე; 

• უზრუნველყოფს სტუდენტთა ინფორმაციულ-ანალიტიკური 

ავტომატიზირებული სისტემის ორგანიზებულად წარმართვას, საქმის 

წარმოებას; 

• ახორციელებს შესაბამისი ელექტრონული პლათფორმების გამართულ 

ფუნქციონირებას; 

• ზრუნავს კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო პროცესისთვის ტექნიკური ბაზის 

სისტემატიური გაუმჯობესების უზრუნველყოფაზე;  

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება  

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსისა და 

სტუ-ის წესდების ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 



• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

კერძო  სამართლის დეპარტამენტი 

 

➢ პოზიცია: კერძო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 

მესამე კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი:  1შტატი 

ხელმძღვანელი: კერძო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინირება; 

• სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებით; 

• სტუდენტთა შუალედური და დასკვნითი გამოცდების სრულყოფილად 

ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• სემესტრის დამთავრების შემდეგ პროფესორ-მასწავლებლის მიერ გადაცემული 

უწყისების რეგისტრაცია და დეკანატში გადაცემა; 

• სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირების 

უზრუნველყოფა; 

• პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევა 

რეგისტრაციის სისტემაში ტექნიკური პრობლემის არსებობისას; 

• წესრიგის დამყარება აუდიტორიებსა და დერეფნებში; 

• დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესიგანათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, სტუ-

ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:   

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა; 



• პუნქტუალურობა; 

• დეტალებზეორიენტირებულობა. 

 

კრიმინალისტიკის ლაბორატორია 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი უმცროსი სპეციალისტი 

პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

მოვალეობები: 

6. ლაბორატორიის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

7. ლაბორატორიაში საჭირო დოკუმენტაციის წარმართვა და  დაარქივება; 

8. ლაბორატორიაში არსებული ტექნიკური საშუალებების გაფრთხილების და 

შენახვის უზრუნველყოფა; 

9. სამუშაო აღწერილობის შედგენა; 

10. ლაბორატორიის ხელმძღვანელისა და დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესიგანათლება 

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

• სასურველია სამუშაო გამოცდილება მსგავს სფეროში 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა. 

 

კულტუროლოგიის მეცნიერებათა დეპარტამენტი 

 

➢ პოზიცია: კულტუროლოგიის მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი 



სპეციალისტი მესამე კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი: კულტუროლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინირება; 

• სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებით; 

• სტუდენტთა შუალედური და დასკვნითი გამოცდების სრულყოფილად 

ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• სემესტრის დამთავრების შემდეგ პროფესორ-მასწავლებლის მიერ გადაცემული 

უწყისების რეგისტრაცია და დეკანატში გადაცემა; 

• სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირების 

უზრუნველყოფა; 

• პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევა 

რეგისტრაციის სისტემაში ტექნიკური პრობლემის არსებობისას; 

• წესრიგის დამყარება აუდიტორიებსა და დერეფნებში; 

• დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, სტუ-

ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:   

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პუნქტუალურობა; 

• დეტალებზეორიენტირებულობა. 

 

კულტუროლოგიის ინსტიტუტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 



 

➢ პოზიცია:   ინსტიტუტის უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელძღვანელი: ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

მოვალეობები: 

• ინსტიტუტის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო პროექტების ეფექტური რეალიზაციის ხელშეწყობის 

უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო გრანტების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავება-

ორგანიზებაში ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 

• ინსტიტუტის დირექტორისა და ფაკულტეტის დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, ერთი უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანიმოქცევასტუდენტებთანდათანამშრომშრომლებთან; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი III  კატეგორია (მენეჯერის სამსახური) 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: მენეჯერი 

 

ფუნქცია მოვალეობები: 

1. ახორციელებს სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების მონიტორინგს.  

2. ფინანსური მონიტორინგის შედეგად ატარებს მიღებული ინფორმაციის 

კვლევასა და ანალიზს.  

3. ახორციელებს სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების მონიტორინგით 

მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას მენეჯერისთვის წარსადგენად. 

4. მონაწილეობს ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში. 

5. ხელმძღვანელობს მენეჯერის სამსახურის კანცელარიას. 

 

კვალიფიკაცია: 



• უმაღლესი განათლება; 

• სამუშაო გამოცდილება განათლების მენეჯმენტის სფეროში; 

• ერთი უცხოური ენის ცოდნა; 

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, სტუ-ის 

წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა, „სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, პასუხისმგებლობის გადანაწილების, 

დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი III  კატეგორია (მენეჯერის სამსახური) 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: მენეჯერი 

 

ფუნქცია მოვალეობები: 

1. ახორციელებს სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების მონიტორინგს და 

ანალიზს.  

2. უზრუნველყოფს ფაკულტეტის დეპარტამენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

სასწავლო-სამეცნიერო ინვენტარის სრულფასოვანი და დროული შესყიდვების 

მიზნით ტენდერების გამოცხადებისთვის სათანადო დოკუმენტაციის 

მომზადებას. 

3. არის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი, აბარია ფაკულტეტის სასაწყობო 

მეურნეობა. 

4. პასუხს აგებს მატერიალური ფასეულობების მიღება, შენახვისა და 

მიზნობრივად განაწილების საკითხებზე. 

5. ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას მენეჯერისთვის 

წარსადგენად. 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• სამუშაო გამოცდილება განათლების მენეჯმენტის სფეროში; 

• ერთი უცხოური ენის ცოდნა; 



უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, სტუ-ის 

წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა, „სსიპ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, პასუხისმგებლობის გადანაწილების, 

დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია:მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი III კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანი 

 

მოვალეობები: 

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება  სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• საქმის წარმოება (მოხსენებითი ბარათები, შიდა საფაკულტეტო ბრძანებები და ა.შ.); 

• ინტერნეტით ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და წარმოდგენისათვის 

საჭირო სხვადასხვა ოპერაციების შესრულება; 

• დეპარტამენტის უფროსებთან და სხვა თანამშრომლებთან საინფორმაციო 

შეხვედრების ორგანიზება; 

• სტუდენტებთან შეხვედრების ორგანიზება; 

• სატელეფონო ზარებზე პასუხის გაცემა; 

• ცნობების, დახასიათებების, რეგისტრაციების დამუშავება შედგენა; 

• ერთიანი წესის დაცვით დოკუმენტაციის კოორდინაცია, აღრიცხვა, დაარქივება და 

სხვა ტექნიკური საკითხები;  

• დეკანისაგან მიღებული ცალკეული დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება;  

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, სტუ-ის 

წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა 

 



უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანი მოქცევა სტუდენტებთან და თანამშრომშრომლებთან; 

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი. 

 

პოლიტიკისა და  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი 

 

➢ პოზიცია: პოლიტიკისა და  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის             

უფროსი სპეციალისტი (მესამე  კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი:  პოლიტიკისა და  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• წლიური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დატვირთვის შემუშავება; 

• სემესტრის დამთავრების შემდეგ პროფესორ-მასწავლებლის მიერ გადაცემული 

უწყისების რეგისტრაცია და დეკანატში გადაცემა; 

• სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირების 

უზრუნველყოფა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინირება; 

• წესრიგის უზრუნვლეყოფა აუდიტორიებსა და დერეფნებში, რათა მშვიდად 

წარიმართოს სასწავლო პროცესი; 

• სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სწავლების მიმდინარეობასთან 

დაკავშირებით; 

• აკადემიური პერსონალისთვს, საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევა 

რეგისტრაციის სისტემაში რაიმე ტექნიკური პრობლემის არსებობისას. 

• სტუდენტთა შუალედური და დასკვნით გამოცდების სრულყოფილად ჩატარების 

ხელშეწყობა; 

• სასწავლო პროცესის ვადების, საგამოცდო ცხრილების, კონსულტაციის საათების 

და სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესიგანათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის კოდექსის, 

სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა. 



 

უნარ-ჩვევები:   

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პუნქტუალურობა; 

• დეტალებზეორიენტირებულობა. 

 

პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:   ინსტიტუტის უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

• ინსტიტუტის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო პროექტების ეფექტური რეალიზაციის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო გრანტების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავება-

ორგანიზებაში ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 

• ინსტიტუტის დირექტორისა და ფაკულტეტის დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, ერთი უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანიმოქცევასტუდენტებთანდათანამშრომშრომლებთან; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

 



საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:   ინსტიტუტის უმცროსი სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

• ინსტიტუტის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო პროექტების ეფექტური რეალიზაციის ხელშეწყობის 

უზრუნველყოფა; 

• სამეცნიერო გრანტების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავება-

ორგანიზებაში ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 

• ინსტიტუტის დირექტორისა და ფაკულტეტის დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, ერთი უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ზრდილობიანიმოქცევასტუდენტებთანდათანამშრომშრომლებთან; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

 

სამართლის კლინიკა 

➢ პოზიცია: სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელი 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის              

დეკანი 

 

მოვალეობები: 

• სამართლის კლინიკის  პროცესის მართვის კოორდინირება; 

• სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სამართლის კლინიკის 

აქტივობებთანდაკავშირებით; 

• პრაქტიკული ლექცია/სემინარების ორგანიზება; 

• უფასო იურიდიული კონსულტაციების კოორდინირება; 



• იმიტირებული სასამართლო პროცესების ორგანიზება; 

• დეკანისსხვა დავალებების შესრულება; 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი) 

• ინგლისური ენის ცოდნა 

• იურისტად მუშაობის 2 წლიანი გამოდილება 

• ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზების 2 წლიანი გამოდილება 

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები:   

• გუნდისმართვისუნარი; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა 

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• სამუშაოს ორგანიზების უნარი 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პუნქტუალურობა; 

• დეტალებზეორიენტირებულობა. 

 

 

 

 

 

სამართლის კლინიკა 

➢ პოზიცია: სამართლის კლინიკის იურისტი უფროსი სპეციალისტი მესამე 

კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი:  სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

• პირადი და სატელეფონო კონსულტაციების გაწევა და მათთვის სამართლებრივი 

დოკუმენტების მომზადება; 

• სამართლის კლინიკის ბენეფიციარებისთვის სამართლებრივი დოკუმენტების 

მომზადება; 

• სამართლის კლინიკის კრიტერიუმებით  განსაზღვრულ საქმეებზე უფასო 



საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 

• სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი იურიდიულიგანათლება 

• ადვოკატის მოწმობა საერთო სპეციალიზაციით 

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები:   

 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა 

• გუნდურობა 

• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი 

• მაღალი შრომის დისციპლინა 

• შემჭიდროებულ ვადებში სამუშაოს დროულად შესრულების უნარი 

 

 

 

 

 

 

სამართლის კლინიკა 

➢ პოზიცია: სამართლის კლინიკის  უმცროსი სპეციალისტი (პირველი 

კატეგორია) 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

• სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელთან ერთად კლინიკის აქტივობების 

დაგეგმვა 

• კლინიკის სტუდენტებისა და გაწეული კონსულტაციების (როგორც 

სატელეფონო ასევე პირადი) შესახებინფორმაციის დამუშავება და აღრიცხვა;  

• ყოველთვიური ანგარიშის მომზადება კლინიკის მიერ გაწეული საქმიანობების 

შესახებ; 

• სამართლის კლინიკის ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი იურიდიულიგანათლება 



• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

• სასურველია სამუშაო გამოცდილება მსგავს სფეროში 

 

უნარ-ჩვევები:   

• გუნდურობა 

• მაღალი შრომის დისიპლინა 

• შემჭიდროებულ ვადებში სამუშაოს დროულად შესრულების უნარი 

• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი. 

 

 

 

სანოტარო ლაბორატორია 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:სანოტარო  ლაბორატორიის ლაბორანტი უმცროსი სპეციალისტი 

პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სანოტარო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

 

მოვალეობები: 

11. ლაბორატორიის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

12. ლაბორატორიაში საჭირო დოკუმენტაციის წარმართვა და  დაარქივება; 

13. ლაბორატორიაში არსებული ტექნიკური საშუალებების გაფრთხილების და 

შენახვის უზრუნველყოფა; 

14. სამუშაო აღწერილობის შედგენა; 

15. ლაბორატორიის ხელმძღვანელისა და დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესიგანათლება 

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

• სასურველია სამუშაო გამოცდილება მსგავს სფეროში 

 

უნარ-ჩვევები:  

 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 



• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა. 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანი 

მოვალეობები: 

• ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა, დოქტორანტურისა და 

კურსდამთავრებულთა მიმართულებების საქმიანობის კოორდინირება; 

• აკადემიური პერსონალის დატვირთვების კოორდინირება და ანგარიში; 

• ჩარიცხული სტუდენტების ჯგუფებად დაკომპლექტება; 

• სტუდენტთა მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში ბაზების შეტანის 

მონიტორინგი  (სისტემა „დეკანატი“, „viciadmin.gtu.ge”) 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება და მონიტორინგი; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისთვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სტუდენტთა მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში ბაზების შეტანა და 

მონიტორინგი; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანების მომზადება; 

• სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და აღდგენის ბრძანებების მომზადება; 

• სტუდენტთა ფინანსური მდგომარეობის მონიტორინგი მენეჯერის აპარატთან 

ერთად და საჭიროების შემთხვევაში ბრძანების მომზადება; 

• კურსდამთავრებულთა ბრძანებების მომზადება; 

• სტუდენტებისათვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების 

შემთხვევაში შესაბამისი ბრძანების მომზადება; 

• სტუდენტებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების მიწოდება სტუ-

ის შესაბამისი სამსახურებისთვის; 

• შემოსულ წერილებზე, განცხადებებზე სათანადო პასუხის მომზადება და 

გაგზავნა; 

• სასტიპენდიო ბრძანებების მომზადება; 

• სტუდენტთა დაფინანსების შესახებ ბრძანებების მომზადება; 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“ 

ბაზების შეტანა და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 



• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სასწავლო პროცესის შედეგებისა და სტუდენტთა სარეიტინგო მონაცემების 

მდგომარეობის ანალიზი; 

• სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და მობილობის პროცესის 

განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; 

• ჯგუფური და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მიბმა სისტემა 

„დეკანატში“; 

• მობილობით გადმოსული სტუდენტების აღიარებული საგნების მონიტორინგი 

შედარების აქტის მიხედვით; 

• დეპარტამენტებთან, მენეჯერის აპარატთან და სტუდენტთა კონსულტაციის 

განყოფილებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, მათთვის ინფორმაციის 

მიწოდება სასწავლო საკითხებთან დაკავშირებით. 

• დეკანის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი; 

• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება 3 წელი; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

 

 

საჯარო სამართლის ლაბორატორია 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:საჯარო სამართლის ლაბორატორიის ლაბორანტი უმცროსი 

სპეციალისტი პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: საჯარო სამართლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

 



მოვალეობები: 

1. ლაბორატორიის ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

2. ლაბორატორიაში საჭირო დოკუმენტაციის წარმართვა და  დაარქივება; 

3. ლაბორატორიაში არსებული ტექნიკის გაფრთხილების და შენახვის 

უზრუნველყოფა 

4. ლაბორატორიის ხელმძღვანელისა და დეკანის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესიიურიდიული განათლება; 

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა; 

• სასურველია სამუშაო გამოცდილება მსგავს სფეროში. 

 

უნარ-ჩვევები:  

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა. 

 

 

საჯარო სამართლის დეპარტამენტი 

➢ პოზიცია: საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი მესამე 

კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი:  1შტატი 

ხელმძღვანელი: საჯარო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინირება; 

• სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებით; 

• სტუდენტთა შუალედური და დასკვნითი გამოცდების სრულყოფილად 

ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• სემესტრის დამთავრების შემდეგ პროფესორ-მასწავლებლის მიერ 



გადაცემული უწყისების რეგისტრაცია და დეკანატში გადაცემა; 

• სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების სასწავლო პროცესში 

ადაპტირების უზრუნველყოფა; 

• პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საჭიროების შემთხვევაში დახმარების 

გაწევა რეგისტრაციის სისტემაში ტექნიკური პრობლემის არსებობისას; 

• წესრიგის დამყარება აუდიტორიებსა და დერეფნებში; 

• დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესიგანათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, 

სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 

ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:   

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პუნქტუალურობა; 

• დეტალებზეორიენტირებულობა. 

 

სისხლის სამართლის დეპარტამენტი 

➢ პოზიცია:სისხლის სამართლის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, მესამე 

კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სისხლის სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესის მართვის კოორდინირება; 

• სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებით; 

• სტუდენტთა შუალედური და დასკვნითი გამოცდების სრულყოფილად 

ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• სემესტრის დამთავრების შემდეგ პროფესორ-მასწავლებლის მიერ 



გადაცემული უწყისების რეგისტრაცია და დეკანატში გადაცემა; 

• სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების სასწავლო პროცესში 

ადაპტირების უზრუნველყოფა; 

• პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საჭიროების შემთხვევაში დახმარების 

გაწევა რეგისტრაციის სისტემაში ტექნიკური პრობლემის არსებობისას; 

• წესრიგის დამყარება აუდიტორიებსა და დერეფნებში; 

• დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია:  

• უმაღლესი განათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, 

სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 

ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები:   

• ფორსმაჟორული სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• მოლაპარაკებებისწარმართვისუნარი; 

• დროისეფექტურიმართვისუნარი; 

• ენერგიულობა; 

• შრომისმოყვარეობა; 

• ორგანიზებულობა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პუნქტუალურობა; 

• დეტალებზეორიენტირებულობა. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:სტუდენტთა კონსულტაციის განყოფილების უფროსი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანი 

 

მოვალეობები: 

• სტუდენტებისთვის კონსულტაციის გაწევა სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული საკითხების შესახებ; 

• სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება გაცვლითი პროგრამებისა და  

მემორანდუმების შესახებ, ფაკულტეტზე დაგეგმილი და განხორციელებული 

საჯარო ლექციების, კონფერენციების, ტრეინინგებისა და სხვა აქტივობების 

შესახებ; 



• სემესტრულად ინდივიდუალურ გრაფიკზე გადასვლის მსურველი 

სტუდენტების დოკუმენტაციის მიღების კოორდინირება, მათი განაცხადების 

ელექტრონული სიის  სახით ფორმირება და შესაბამისი სამსახურებისთვის 

მიწოდება; 

• საბაკალავრო და სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამების 

სტუდენტებისათვის ელექტრონული ბაზების შექმნის კოორდინირება; 

• ტესტირების ცენტრთან თანამშრომლობა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის 

მიწოდება ელექტრონული სახით; 

• სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთათვის დახმარების გაწევა და 

ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულ უწყისებთან დაკავშირებით; 

• მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაციის კოორდინირება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, 

სტუ-ის       წესდებისა და  სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:უმცროსი სპეციალისტი (სტუდენტთა კონსულტაციის განყოფილება) 

პირველი კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სტუდენტთა კონსულტაციის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

სტუდენტებისთვის კონსულტაციის გაწევა ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე: 

• სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმების ვადებისა და 

პროცედურის შესახებ; 

• სასწავლო წლის მანძილზე ასათვისებელი სავალდებულო, არჩევითი და 

დამატებით (ხელახლა) გასავლელი კურსების შესახებ; 

• მობილობის პროცესში(გარე და შიდა მობილობა, სექტორის და ჯგუფის 



შეცვლა) მონაწილეობის მიღების ვადებისა და პროცედურების შესახებ; 

• სასწავლო პროცესის ვადების და სასწავლო კურსების სხვადასხვა 

კომპონენტებში სტუდენტის მიერ მიღწეულ შეფასებაში დადგენილი ზღვარის 

შესახებ; 

• სტუდენტის მიერ პროგრამაში არსებული არჩევითი 

მოდულების/კონცენტრაციების არჩევის შესახებ; 

• გაცვლითი პროგრამებისა და  მემორანდუმების შესახებ, ფაკულტეტზე 

დაგეგმილი და განხორციელებული საჯარო ლექციების, კონფერენციების, 

ტრეინინგებისა და სხვა აქტივობების შესახებ; 

• სემესტრულად ინდივიდუალურ გრაფიკზე გადასვლის მსურველი 

სტუდენტების დოკუმენტაციის მიღება, მათი განაცხადების ელექტრონული 

სიის  სახით ფორმირება და შესაბამისი სამსახურებისთვის მიწოდება; 

• საბაკალავრო და სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამების 

სტუდენტებისათვის ელექტრონული ბაზების შექმნა: ცხრილების, სტუდენტთა 

სიებისა და ინდივიდუალურად/დამატებით გასავლელი სასწავლო კურსების 

ელექტრონულად მიბმის უზრუნველყოფა; 

• ტესტირების ცენტრთან თანამშრომლობა და მათთვის საჭირო ინფორმაციის 

მიწოდება ელექტრონული სახით; 

• ტესტირების ცენტრისთვის სტუდენტთა ფოტოსურათების  ელექტრონული 

ბაზის შექმნა 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ეთიკის კოდექსის, 

სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცოდნა. 

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია:უმცროსი სპეციალისტი (სტუდენტთა კონსულტაციის განყოფილება) 

პირველი კატეგორია 



სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სტუდენტთა კონსულტაციის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• კურსდამთავრებულთა მომსახურება და მათი მოთხოვნის შესაბამისი 

დოკუმენტაციის გაცემა; 

• კურსდამთავრებულთა საბუთების მონიტორინგი და მომზადება 

საკვალიფიკაციო კომისიებისათვის;  

• კურსდამთავრებულთა ბრძანების პროექტების და დიპლომის ასლების 

მომზადება;  

• საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომის ოქმების მომზადება და შენახვა;  

• დიპლომის დანართების (ქართულ–ინგლისური) მომზადება;  

• თანამშრომლობა სტუ-ის შესაბამის სამსახურებთან  და მათთვის სხვადასხვა 

სტატისტიკური მონაცემების მიწოდება; 

• ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა პირადი საქმეების 

დაარქივება და სტუ-ს არქივში ჩაბარება. 

• სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთათვის დახმარების გაწევა და 

ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონულ უწყისებთან დაკავშირებით; 

• მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება. 

 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენების ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet);კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  

შეზღუდულ ვადაში მუშაობის უნარი.  

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია  

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• პირველკურსელი სტუდენტების რეგისტრაცია გამოცდების ეროვნული 



ცენტრის ბრძანების შესაბამისად; 

• პირველი კურსის სტუდენტების მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება 

და მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“, 

vici.gtu.ge-ზე სტუდენტთა მონაცემების შეტანა და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

• სემესტრულად სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ელექტრონული 

უწყისების დეკანატის ბაზაში ასახვა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 

ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ჩალაგების უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი სტატუსის მაჩვენებელი ცნობების გაცემა; 

• დეპარტამენტებთან და მენეჯერის აპარატთან მჭიდრო კომუნიკაცია და 

მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• სასურველია ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია  

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 



მოვალეობები: 

• მეორე კურსელი სტუდენტების რეგისტრაცია, სასწავლო და საფინანსო 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• მეორე კურსის სტუდენტთა მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და 

მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“, 

vici.gtu.ge-ზე სტუდენტთა მონაცემების შეტანა და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

• სემესტრულად სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ელექტრონული 

უწყისების შესაბამის ბაზაში ასახვა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 

ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ჩალაგების უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი სტატუსის მაჩვენებელი ცნობების გაცემა; 

• დეპარტამენტებთან და მენეჯერის აპარატთან მჭიდრო კომუნიკაცია და 

მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• სასურველია ერთი უცხო  ენის ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია  

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 



ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• მესამე კურსელი სტუდენტების რეგისტრაცია, სასწავლო და საფინანსო 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• უცხო ქვეყნის მოქალაქეების პირველადი რეგისტრაცია (სასწავლო 

ხელშეკრულების 2 ეგზემპლარი, ფინანსურიხელშეკრულების 2 ეგზემპლარი – 

ქართულ და რუსულ ენებზე, სტუდენტისბარათისგაფორმება; წარმოდგენილი 

დოკუმენტების მიღება–ჩაბარება).  

• რუსულენოვან სექტორზე  მობილობით გადმოსული სტუდენტებთან სასწავლო 

და საფინანსო ხელშეკრულების (ქართულენოვანი რუსულენოვანი) გაფორმება; 

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიღება–ჩაბარება.  

• რუსულენოვან სექტორზე დამატებითსემესტრიანი სტუდენტების სასწავლო და 

საფინანსო ხელშეკრელების გაფორმება; 

• ყოველი სასწავლოწლის/სემესტრის დაწყებისას სასწავლო ხელშეკრულებების 

გაფორმება (რუსულენოვანი),  

• სტუდენტებისათვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების 

შემთხვევაში შესაბამისი სასწავლო და ფინანსური (ქართულენოვანი, 

რუსულენოვანი) ხელშეკრულების გაფორმება.  

• შესაბამის ბაზებში ჯგუფის უწყისების მიბმა; 

• სასწავლო ცხრილის მიხედვით უწყისების გადამოწმება; 

• უწყისებში სტუდენტთა სიების გადამოწმება; 

• დამატებითკრედიტიანი სტუდენტების შესაბამის ბაზებში მიბმა 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“, 

vici.gtu.ge-ზე სტუდენტთა მონაცემების შეტანა და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

• სემესტრულად სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ელექტრონული 

უწყისების შესაბამის ბაზაში ასახვა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 

ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ჩალაგების უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი სტატუსის მაჩვენებელი ცნობების გაცემა; 

• დეპარტამენტებთან და მენეჯერის აპარატთან მჭიდრო კომუნიკაცია და 

მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება. 

 



კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• სასურველია რუსული  ენის ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია  

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• მეოთხე კურსელი სტუდენტების რეგისტრაცია, სასწავლო და საფინანსო 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“, 

vici.gtu.ge-ზე სტუდენტთა მონაცემების შეტანა და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

• სემესტრულად სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ელექტრონული 

უწყისების შესაბამის ბაზაში ასახვა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 

ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ჩალაგების უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი სტატუსის მაჩვენებელი ცნობების გაცემა; 

• დეპარტამენტებთან და მენეჯერის აპარატთან მჭიდრო კომუნიკაცია და 



მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• სასურველია ერთი უცხო  ენის ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია (მაგისტრატურა) 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• პირველკურსელი სტუდენტების რეგისტრაცია გამოცდების ეროვნული 

ცენტრის ბრძანების შესაბამისად; 

• მეორე და დამატებითი კურსის სტუდენტებისათვის ყოველწლიური სასწავლო 

და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“ 

სტუდენტთა მონაცემების შეტანა და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 

• სემესტრულად სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ელექტრონული 

უწყისების დეკანატის ბაზაში ასახვა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი სტატუსის მაჩვენებელი ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 



ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ჩალაგების უზრუნველყოფა; 

• კურსდამთავრებულთათვის დიპლომის დანართების მომზადება; 

• კურსდამთავრებულთათვის შემოვლის ბარათის გაცემა. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• ინგლისური ენის ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია (დოქტორანტურა) 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაცია, მათთვის სასწავლო და საფინანსო 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

• სემესტრულად, ელექტრონულ ბაზებში დოქტორნტთა ცხრილებისა და სიების 

მიმაგრება. 

• სემესტრულად სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ელექტრონული 

უწყისების დეკანატის ბაზაში ასახვა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისთვის სტატუსის აღდგენის, შეჩერების, კურსიდან კურსზე 

გადასვლის, დამთავრების და სხვა შესაბამისი ბრძანებების პროექტების 



მომზადება. 

• სტუდენტებისათვის შესაბამისი სტატუსის მაჩვენებელი ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 

ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ჩალაგების უზრუნველყოფა; 

• კურსდამთავრებულთათვის დიპლომის დანართების მომზადება; 

• კურსდამთავრებულთათვის შემოვლის ბარათის გაცემა; 

• დეპარტამენტებთან და მენეჯერის აპარატთან მჭიდრო კომუნიკაცია და 

მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

➢ პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი მესამე კატეგორია  

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• ყველა კურსის სტუდენტების რეგისტრაცია შესაბამის ელექტრონულ ბაზებში; 

• მობილობის პროცესის შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტთათვის 

ინდივიდუალური საგნების ასახვა შესაბამის ბაზებში; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება 

და შესაბამისი სამსახურებისთვისგადაგზავნა შესასრულებლად; 

• მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში (UMS) სტუდენტის სტატუსის შესახებ 



ცნობების მომზადება; 

• თითოეული სტუდენტის პირადი საქმეებისმოწესრიგებაზე პასუხისმგებლობა, 

ასევე მათ მიერ ფაკულტეტზე შემოსული განცხადებების და ამ განცხადებების 

საფუძველზე დაწერილი ბრძანებების დახარისხება და შესაბამის საქაღალდეებში 

ჩალაგება; 

• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა; 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება; 

• სასურველია ერთი უცხო ენის ცოდნა; 

• უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, სტუ-ის ეთიკის 

კოდექსის, სტუ-ის წესდების, სტუ-ის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციის ცოდნა 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

 

 

ხარისხის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:ხარისხის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი III-კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ხარისხის სამსახურის უფროსი 

 

მოთხოვნები: 

1. სამართლის მაგისტრის ხარისხი; 

2. განათლების სფეროში სამუშაო გამოცდილება - მინიმუმ 2 წელი; 

3. სასურველია ერთი უცხო ენების ცოდნა; 

4. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office); 

5. უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 



• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი. 

 

მოვალეობები: 

• ფაკულტეტზე მოქმედ სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამებში 

(მაგისტრატურის, ბაკალავრიატის)  განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების განხორციელების სისტემური 

მონიტორინგი და ანალიზი; 

• საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების მიზნით ფაკულტეტზე 

მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ინტეგრაციის, 

ინტერნაციონალიზაციის პროცესისათვის ხელშეწყობა; 

• ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, 

საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების სისტემური მონიტორინგი 

და ანალიზი, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება; 

• უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების 

შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტთა შესახებ სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვება და ანალიზი; 

• ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტური პერიოდული 

გამოკითხვების წარმოება და ანალიზი; 

• ხელმძღვანელის სხვა მითითებების შესრულება. 

 

ხარისხის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

➢ პოზიცია:ხარისხის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი III-კატეგორია 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ხარისხის სამსახურის უფროსი 

 

მოთხოვნები: 

1. საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი; 

2. განათლების სფეროში სამუშაო გამოცდილება - მინიმუმ 2 წელი; 

3. სავალდებულოა უცხო ენის ცოდნა; 

4. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office); 

5. უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის სტანდარტების ცოდნა. 

უნარ-ჩვევები: 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი. 



მოვალეობები: 

• ფაკულტეტზე მოქმედ საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო 

პროგრამებში (დოქტორანტურის, მაგისტრატურის, ბაკალავრიატის)  

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების 

განხორციელების სისტემური მონიტორინგი და ანალიზი; 

• საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების მიზნით ფაკულტეტზე 

მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ინტეგრაციის, 

ინტერნაციონალიზაციის პროცესისათვის ხელშეწყობა; 

• ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, 

საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების სისტემური მონიტორინგი 

და ანალიზი, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება; 

• უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების 

შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტთა შესახებ სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვება და ანალიზი; 

• ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტური პერიოდული 

გამოკითხვების წარმოება და ანალიზი; 

• ხელმძღვანელის სხვა მითითებების შესრულება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

8. პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია)- შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 

2  

მოვალეობები: 

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

•  სათათბიროს წევრებთან, აკადემიური საბჭოს წევრებთან, დეპარტამენტის 

უფროსებთან და სხვა თანამშრომლებთან საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება; 

• ფაკულტეტის ვებ-გვერდის შემუშავებსა და მართვაში მონაწილეობა; 

• ფაკულტეტის პიარ-კამპანიების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში მონაწილეობის 

მიღება; 

• ფაკულტეტის სოციალური ქსელებისა მართვა, ელექტორნული კომუნიკაციის 

წარმოება; 

• ფაკულტეტის სათათბიროს სხდომის ოქმების წარმოება; 

• სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან 

კომუნიკაციის წარმოება და შეხვედრების ორგანიზება;  

• სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისის 

თანამშრომელთა უზრუნველყოფა შესაბამისი განცხადების ფორმებით 

აპლიკანტი სტუდენტებისათვის;   

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

 

 



8.1 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1  

მოვალეობები: 

• ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების გაცნობის მიზნით  

შესაბამისი საკონსულტაციო სამუშაოების ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციაზე წარდგენის მიზნით თვითშეფასების 

ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

• დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით უნივერსიტეტში არსებული ელექტრონულ 

პორტალზე საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსების  მონაცემთა ბაზის 

შექმნა და განახლება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო კურსების შეასაბამისობის ტექნიკური 

უზრუნველყოფა სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის არსებულ 

რეგულაციებთან;  

• მობილობის კანდიდატების და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მსურველთათვის   

გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ათვისებული კრედიტების 

აღიარების შესახებ  დასკვნების მომზადება  

• პროგრამების შემდგომი სრულყოფისა და ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავების მიზნით დარგის სპეციალისტების მოსაზრებების და რეკომენდაციების 

შესწავლაში მონაწილეობის მიღება 

• ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული  პერსონალისთვის ბოლონიის 

პროცესთან  განათლების სფეროში მოქმედ  რეგულაციებთან და სტანდარებთან  

საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებაში მონაწილეობა 

• პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიის აქტიური მუშაობა 

• სტუდენტების/აკადემიური პერსონალის სისტემატური გამოკითხვის ორგანიზება, 

შესაბამისი კითხვარებისა და აუცილებელი დოკუმენტების შემუშავება; 

• სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის ამსახველი ანგარიშის 

მომზადებაში მონაწილეობა; 

• შეხვედრებისა და თათბირების ორგანიზება 

• ფაკულტეტის პროგრამების , პერსონალისა და სტუდენტების შესახებ სხვადასხვა 

სახის ინფორმაციის მომზადება და ანალიზი 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• სამსახურის  ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 



• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.2 მენეჯერის სამსახური 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

მოვალეობები:  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სამეურნეო საქმიანობას;  მატერიალური, 

ტექნიკური  უზრუნველყოფის  და სათანადო აღჭურვილობის გამართულად 

ფუნქციონირებას  და მასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; 

• აკონტროლებს ფაკულტეტის ფართის დასუფთავების პროცესს, ისმენს 

დამლაგებელთა პრობლემებს და ხელს უწყობს პრობლემების მოგვარებაში; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე დაზიანებული ინვენტარის (მერხები, 

ფანჯრები, ნათურები, ონკანები, ელექტრო გაყვანილობა და სხვა) შეკეთებას, 

უშუალოდ მონაწილეობს შეკეთების პროცესში ან/და აწესებს კონტროლს 

დაზიანებული ინვენტარის შეკეთებაზე; 

• სარემონტო სამუშაოების ეტაპზე ადგენს დეფექტურ აქტებს და აკონტროლებს 

შესრულებულ სამუშაოებს; 

• უზრუნველყოფს სამეცნიერო საქმიანობის მსვლელობის პერიოდში 

ღონისძიებების ტექნიკურ მხარდაჭერას და ტექნიკური საკითხების მოგვარებას 

(ბანერები, ბუკლეტები, სერთიფიკატების დამზადება); 

• მონაწილეობას იღებს ფაკულტეტზე არსებული ინვენტარის აღრიცხვიანობის - 

ინვენტარიზაციის პროცესში; 

• სამსახურის საქმიანობიდან გამომდინარე უწევს კონსულტაციას და დახმარებას 

მოქალაქეებს, სტუდენტებს; 

• უზრუნველყოფს სახანძრო ინვენტარის მოწესრიგებას და აწესებს კონტროლს 

ინვენტარის მოვლა-პატრონობაზე; 

• ასრულებს ხელმძღვანელისგან მიღებულ დავალებებს; 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• ახორციელებს ფაკულტეტის დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებას. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 



• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

მოვალეობები:  

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ფაქტიური ხარჯების სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზის საფუძველზე  სხვადასხვა სახის ანგარიშების 

(რეპორტების) მომზადებას; 

• ახდენს ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ბიუჯეტის 

მაჩვენებლების დამუშავებას; 

• ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ  გეგმის შედგენის მიზნით,  

მოიპოვებს,   ამუშავებს და მენეჯერს აწვდის სათანადო მონაცემებს 

ინფორმატიკის სფეროში უმაღესი განათლების დარგში არსებული  სასწავლო-

სამეცნიერო საქმიანობის  ძირითადი მიმართულებების, მიზნებისა და 

ამოცანების თანამედროვე საერთაშორისო  მდგომარეობის შესახებ; 

• უზრუნველყოფს მონაცემთა ბაზებთან მუშაობას და სტატისტიკური 

მონაცემების ანალიზის საფუძველზე საყურადღებო ტენდენციების 

გამოკვეთას; 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიხედვით შესყიდვების გეგმის 

შემუშავებას; 

• უზრუნველყოფს მონაცემთა ბაზების ავტომატიზირებული გენერირებას და 

რაოდენობირვი ანგარიშების წარმოებას; 

• ფინანსური დავალიენების საფუძველზე სტატუსის შეჩერების მიზნით 

უზრუნველყოფს დავალიანების მქონე სტუდენტთა მონაცემების დამუშავებას 

და სტატუსის შეჩერების ბრძანების პროექტის მომზადებაზე უფლებამოსილი 

პირისთვის გადაგზავნას; 

• მენეჯერის უშუალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობს შრომის ბაზრის 

მარკეტინგული და პროგნოზულ-ანალიტიკური კვლევაში; 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• ახორციელებს ახალი პროექტებსა და ახდენს მიმდინარე ცვლილებების 

ეფექტურობის ანალიზს; 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 



• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია:   უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 1 

მოვალეობები:  

• კონსულტაციას უწევს სტუდენტებს საგანმანათლებლო სფეროში მოქმედ 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახმარებას უწევს სტუდენტს 

სწავლის საფასურის ეტაპობრივი გადახდის საკითხის გადაწყვეტაში; 

• კონტროლს უწევს, გადავადებული სწავლის საფასურის გადახდის პირობის 

შესრულების მიმდინარეობას; 

• უზრუნველყოფს ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტების მიმართ 

შესაბამისი შეზღუდვითი ღონისძიების (სასწავლო უწყისის დაბლოკვა) 

გატარებას; 

• აღრიცხავს ფინანსური დავალიანების საფუძველზე სტუდენტთა სასწავლო 

უწყისის დაბლოკვის და ბლოკის მოხსნის დროის მონაკვეთებს; 

• უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ მომზადებული განცხადებების 

ადრესატებთან გაგზავნას (ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის - 

EFLOW-ს მეშვეობით); 

• სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისში სხვა 

მთავარი სპეციალისტის სამუშაო ადგილზე არ ყოფნის შემთხვევაში, ასრულებს 

მის მოვალეობებს; 

• ფაკულტეტის ვებ–გვერდზე განსათავსებელი  ინფორმაციის ტექნიკური 

მომზადება; 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მენეჯერის სხვა დავალებებს. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  



• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

8.3. სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 
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მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში და ასევე სისტემა 

“დეკანატში” ინფორმაციის შეტანის, დამუშავების და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფის  მონიტორინგი; 

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

თანამშრომლობა შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან;   

• უნივერსიტეტში ჩაბარების, შიდა და გარე მობილობის მსურველთა 

მომსახურება, ინფორმაციის მიწოდება, შედარების აქტების მომზადების 

უზრუნველყოფა; 

• ფაკულტეტზე სემესტრულად მობილობის და აღდგენის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტებისათვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება 

და პირადი საქმის მოწესრიგება;  

• ყოველი სასწავლო წლის დაწყებისას პირველ კურსელებთან, შიდა და გარე 

მობილობით გადმოსულ, ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულ  

სტუდენტებთან  სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება, 

პირადი საქმეების მიღება დამუშავება.  

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსებისა და 

პროფესორების გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ჩამატება, 

ცხრილების მიბმა ჯგუფზე და ლექტორზე; 

• სხვადასხვა სახის გამოსული ბრძანებების დამუშავება;  

• სხვადასხვა სახის ბრძანებების გამოსაშვებად მონაცემების დამუშავება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების პერიოდულად დამუშავება კერძოდ აღრიცხვა 

და ასევე მათ შესახებ გამოსული ბრძანების ამონაწერების შექმა და პირად 

საქმეებში ჩალაგება ინდივიდუალურად;    

• დამატებით სემესტრზე მყოფი სტუდენტების უწყისების მიღება-ჩაბარება და 

ნიშნების შეტანა ბაზაში, ასევე ხელახალი კურსის გამვლელთა უწყისების 

ჩაბარება, ნიშნების შეტანა და უწყისების მონიტორინგი; 



• სტიპენდიანტთა სიების მომზადება და სწავლების დეპარტამენტის და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტისთვის გადაცემა; 

• სტატისტიკური მონაცემების  სტუ-ს შესაბამის სამსახურებისთვის გადაცემა; 

• სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის და ასევე ელექტრონული სწავლების 

პლატფორმისთვის (testing.gtu.ge; elearning.gtu.ge) შესაბამისი სიების და 

დამატებით აღებულ საგნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება. ასევე 

თანამშრომლობა მათთან საგამოცდო ცხრილების მომზადების პროცესში; 

• სისტემა ,,დეკანატიდან“ სტუდენტთა ბაზების (პირადი ინფორმაცია) 

viciadmin.gtu.ge-ში გადატანა, ამავე ბაზაში ცხრილის მიხედვით უწყისების 

მომზადება;   

• სტუდენტებისათვის (სტუდენტთა ჯგუფებისთვის) საკურატორო სამსახურის 

გაწევა; 

• საგამოცდო პერიოდებში სტუდენტების ინფორმირებულობა ონლაინ 

გამოცდებთან დაკავშირებით და  მათი მონიტორინგი; 

• კურსდამთავრებულ სტუდენტებზე ბრძანების გამოცემის შემდგომ პერიოდში 

დიპლომის დანართის დამზადება; 

• პერიოდულად დაარქივებული პირადი საქმეებიდან (კურსდამთავრებული 

სტუდენტების მომართვის საფუძველზე) ნიშნების ფურცლის (დანართის) 

დამზადება; 

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილე და უცხოეთში სხვადასხვა მიზეზით 

წამსვლელი სტუდენტებისთვის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

eflow.emis.ge საშუალებით  აკადემიური ცნობების მომზადება; 

• ცნობის გაცემა და ასევე ფორმა 26-ის გადაგზავნა სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში (კომისარიატში) სტუდენტის მოთხოვნის საფუძველზე 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის eflow.emis.ge საშუალებით. 

• ფაკულტეტზე სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად  სხვადასხვა 

საქმეების შესრულებაში მონაწილეობა; 

• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  



• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• უპირატესობა მიენიჭება უცხოური ენის ცოდნას (ინგლისური, რუსული); 

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

• გუნდური მუშაობის უნარი. 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში ინფორმაციის 

შეტანის, დამუშავების და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფის  

მონიტორინგი; 

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

თანამშრომლობა შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან;   

• სტუდენტებისათვის საკურატორო მომსახურების ორგანიზება და ამ პროცესის 

კურირება; 

• სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დაგეგმვის, ორგანიზებისა და წარმართვის 

პროცესში მონაწილეობის მიღება ხარისხის სამსახურთან ერთად; 

• სხვადასხვა სახის გამოსული ბრძანებების დამუშავება;  

• სხვადასხვა სახის ბრძანებების გამოსაშვებად მონაცემების დამუშავება; 

• პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის კონსულტაციების გაწევა 

ელექტრონული სწავლების პორტალზე eLearning.gtu.ge წარმოქმნილ 

პრობლემებთან დაკავშირებით;  

• ელექტორნული სწავლების პორტალის eLearning.gtu.ge გამართული მუშაობის 

და მასზე ინფორმაციის მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა შესაბამის 

სამსახურებთან მუდმივი კომუნიკაციით; 

• სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის და ასევე ელექტრონული სწავლების 

პლატფორმისთვის (testing.gtu.ge; elearning.gtu.ge) შესაბამისი სიების და 

დამატებით აღებულ საგნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება. ასევე 

თანამშრომლობა მათთან საგამოცდო ცხრილების მომზადების პროცესში; 

• საგამოცდო პერიოდებში სტუდენტების და პედაგოგების ინფორმირებულობა 

ონლაინ გამოცდებთან დაკავშირებით და  მათი მონიტორინგი; 

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილე და უცხოეთში სხვადასხვა მიზეზით 

წამსვლელი სტუდენტებისთვის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

eflow.emis.ge საშუალებით  აკადემიური ცნობების მომზადება; 

• ფაკულტეტზე სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად  სხვადასხვა 

საქმეების შესრულებაში მონაწილეობა; 



• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

• გუნდური მუშაობის უნარი. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 7 

მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში და ასევე 

სისტემა “დეკანატში” ინფორმაციის შეტანის, დამუშავების და გამართული 

მუშაობის უზრუნველყოფის  მონიტორინგი; 

• უნივერსიტეტში ჩაბარების, შიდა და გარე მობილობის მსურველთა 

მომსახურება, ინფორმაციის მიწოდება, შედარების აქტების მომზადების 

უზრუნველყოფა; 

• ფაკულტეტზე სემესტრულად მობილობის და აღდგენის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტებისათვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება და პირადი საქმის მოწესრიგება;  

• ყოველი სასწავლო წლის დაწყებისას პირველ კურსელებთან, შიდა და გარე 

მობილობით გადმოსულ, ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე 

ჩარიცხულ  სტუდენტებთან  სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება, პირადი საქმეების მიღება დამუშავება.  

• სტუდენტთა პირადი საქმეების პერიოდულად დამუშავება კერძოდ აღრიცხვა და 

ასევე მათ შესახებ გამოსული ბრძანების ამონაწერების შექმა და პირად საქმეებში 

ჩალაგება ინდივიდუალურად;    

• სტუდენტთათვის (სტუდენტთა ჯგუფებისთვის) საკურატორო სამსახურის გაწევა; 

• სასწავლო პროცესის მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობა ხარისხის 

სამსახურთან ერთად; 



• სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის და ასევე ელექტრონული სწავლების 

პლატფორმისთვის (testing.gtu.ge; elearning.gtu.ge) შესაბამისი სიების და 

დამატებით აღებულ საგნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება. 

ასევე თანამშრომლობა მათთან საგამოცდო ცხრილების მომზადების 

პროცესში; 

• საგამოცდო პერიოდებში სტუდენტების ინფორმირებულობა ონლაინ 

გამოცდებთან დაკავშირებით და  მათი მონიტორინგი; 

• ფაკულტეტზე სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად  სხვადასხვა 

საქმეების შესრულებაში მონაწილეობა; 

• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ 

აქტივობაში მონაწილეობა. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

• სტუდენტთა საფაკულტეტო ოლიმპიადების მომზადება და ჩატარება 

ფაკულტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად; 

• სტუდენტური ჰაკატონებისა და სხვა სახის კონკურსებისა და შეჯიბრებების 

მომზადება და ჩატარება ფაკულტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან 

ერთად; 

• სტუდენტური პროექტების მომზადება და მათი განხორციელების 

უზრუნველყოფა ფაკულტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად; 

• სტუდენტებისათვის (სტუდენტთა ჯგუფებისთვის) საკურატორო 

სამსახურის გაწევა; 

• სასწავლო პროცესის მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობა ხარისხის 

სამსახურთან ერთად;   



• საგამოცდო პერიოდებში სტუდენტების ინფორმირებულობა ონლაინ 

გამოცდებთან დაკავშირებით და  მათი მონიტორინგი; 

• ფაკულტეტზე სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად  სხვადასხვა 

საქმეების შესრულებაში მონაწილეობა; 

• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ 

აქტივობაში მონაწილეობა. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.4 აკადემიური დეპარტამენტი 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

 მოვალეობები:  

• ახორციელებს წლიური აკადემიური დატვირთვების საათების გაანგარიშებას 

პროგრამის ხელმძღვანელთან კონსულტაციით და მათ სათანადო ტექნიკურ 

გაფორმებას;  

• ახორციელებს წლიური  აკადემიური დატვირთვების საათების განაწილების 

ტექნიკურ გაფორმებას სათანადო ფორმით;  

• ამზადებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შუალედური 

და საბოლოო გამოცდების ცხრილებისათვის საჭირო მასალებს  სათანადო 

ფორმით; 

• ამზადებს პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურებისათვის 

საჭირო  დოკუმენტაციას; 

• ახორციელებს  ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსის წამყვან 

პროფესორთათვის  ჯგუფების ელექტრონული უწყისების ფორების მიბმას;  

•  ახორციელებს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვას და მათ 

სათანადო  რეგისტრაციას;    

• –ახორციელებს სტუდენტთა მიერ შესრულებული პროექტების, 

რეფერატების,  დოკუმენტური მასალის დახარისხებასა და აღრიცხვას; 



•  ამზადებს  სტუდენტებისდ აქტივობის აღრიცხვის  ჟურნალს; 

•   ახორციელებს  ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობას (მოხსენებითი 

ბარათები,  

• საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–ჩაბარება) 

• ახორცილებს საკვალიფიკაციო დიპლომების დანართების შედგენისათვის 

საჭირო დოკუმენტურ უზრუნველყოფას. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• ახორციელებს უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 
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 მოვალეობები:  

• ახორციელებს წლიური აკადემიური დატვირთვების საათების გაანგარიშებას 

პროგრამის ხელმძღვანელთან კონსულტაციით და მათ სათანადო ტექნიკურ 

გაფორმებას;  

• ამზადებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის შუალედური 

და საბოლოო გამოცდების ცხრილებისათვის საჭირო მასალებს  სათანადო 

ფორმით; 

• ამზადებს პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურებისათვის 

საჭირო  დოკუმენტაციას; 

• ახორციელებს  ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსის წამყვან 

პროფესორთათვის  ჯგუფების ელექტრონული უწყისების ფორების მიბმას;  

•  ახორციელებს საგამოცდო უწყისების ამობეჭდვას და მათ 

სათანადო  რეგისტრაციას;    

• ახორციელებს სტუდენტთა მიერ შესრულებული პროექტების, 

რეფერატების,  დოკუმენტური მასალის დახარისხებასა და აღრიცხვას; 

•  ამზადებს  სტუდენტებისდ აქტივობის აღრიცხვის  ჟურნალს; 

•   ახორციელებს  ადმინისტრაციულ კორპუსთან ურთიერთობას (მოხსენებითი 

ბარათები,  

• საათობრივი ანაზღაურების დოკუმენტაციის მიწოდება–ჩაბარება) 



• ახორცილებს საკვალიფიკაციო დიპლომების დანართების შედგენისათვის 

საჭირო დოკუმენტურ უზრუნველყოფას. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• ახორციელებს უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.5 ლაბორატორია 

ჟ. შარტავას სახელობის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების სასწავლო-

სამეცნიერო, საექსპერტო ლაბორატორია 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 8 

მოვალეობები:  

● განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო აპარატურით,  კომპიუტერული ტექნიკით და 

კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ კაბინეტებში სწავლის პროცესის 

ორგანიზება და ხარისხიანად წარმართვის უზრუნველყოფა. 

● ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებოლია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდაგანაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● გაუწიოს ორგანიზება უმცროსი სპეციალისტების, უფროსი ლაბორანტების და 

ლაბორანტების საქმიანობას, მის დაქვემდებარებაში მყოფი მიმართულებით, 

ლაბორატორიული სამუშაოების მომზადებაში.    

● აწარმოოს ლაბორატორიულ სამუშაოებში გამოყენებული აპარატურის და 

ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, ოპერატიულად განსაზღვროს ის 

ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 



● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში, შეადგინოს 

ლაბორატორიის განვითარების გეგმა. 

● იზრუნოს ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში, ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• შრომის შიდაგანაწესის წესები. 

• უნივერსიტეტის ლოკალური ნორმატიული აქტები. 

• სასწავლო პროცესის ორგანიზების მეთოდები და ნორმატიული დოკუმენტები. 

სასწავლო და კვლევითი დოკუმენტაციის შედგენა.  

• ძირითათი ტექნიკური პროცესების შესრულების მეთოდები, რომლებიც 

საჭიროა ლაბორატორიის გარკვეული მიმართულებით საქმიანობისათვის.  

• პერსონალურ კომპიუტერთან, სხვა ციფრულ მოწყობილობებთან და 

პროგრამებთან მუშაობა.  

• ინფორმაციის მოძიების, შეგროვების, დამუშავების და შენახვის მეთოდები, 

რომლებიც საჭიროა სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

მეთოდური საქმიანობისათვის.  

• საინფორმაციო მასალების სისტემატიზაციის პრინციპები და მეთოდები. 

• აუდიო ვიზუალური და ინტერაქტიული სწავლების საშუალებათა ძირითადი 

მოთხოვნები. 

• ლაბორატორიის სასწავლო-ტექნიკური და მატერიალური ფონდის შენახვა, 

სასწავლო პროცესების მართვის თეორიული და პრაქტიკული მეთოდები.  



• თანამდებობრივი ინსტრუქცია. 

• შომისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის წესები. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი 
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მოვალეობები: 

● განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო აპარატურით, კომპიუტერული ტექნიკით და 

კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ კაბინეტებში სწავლის პროცესის 

ხარისხიანად წარმართვის უზრუნველყოფა. 

● ლაბორატორიის უნცროსი სპეციალისტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებოლია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდაგანაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● გაუწიოს ორგანიზება უფროსი ლაბორანტების და ლაბორანტების საქმიანობას, მის 

დაქვემდებარებაში მყოფი მიმართულებით, ლაბორატორიული სამუშაოების 

მომზადებაში.    

● აწარმოოს მის დაქვემდებარებაში მყოფ კაბინეტებში ლაბორატორიულ სამუშაოებში 

გამოყენებული აპარატურის და ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, 

ოპერატიულად განსაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი 

გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში, მონაწილეობა  მიიღოს 

ლაბორატორიის განვითარების გეგმის შედგენის პროცესში. 

● იზრუნოს ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში, ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 



● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის და უროსი სპეციალისტის 

დავალებები. 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა; 

• სასწავლო და კვლევითი დოკუმენტაციის შედგენა.  

• ძირითათი ტექნიკური პროცესების შესრულების მეთოდები, რომლებიც 

საჭიროა ლაბორატორიის გარკვეული მიმართულებით საქმიანობისათვის.  

• პერსონალურ კომპიუტერთან, სხვა ციფრულ მოწყობილობებთან და 

პროგრამებთან მუშაობა.  

• ინფორმაციის მოძიების, შეგროვების, დამუშავების და შენახვის მეთოდები, 

რომლებიც საჭიროა სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

მეთოდური საქმიანობისათვის.  

• საინფორმაციო მასალების სისტემატიზაციის მეთოდები. 

• აუდიო ვიზუალური და ინტერაქტიული სწავლების საშუალებათა ძირითადი 

მოთხოვნები. 

• ლაბორატორიის სასწავლო-ტექნიკური და მატერიალური ფონდის შენახვა, 

სასწავლო პროცესების მართვის პრაქტიკული მეთოდები.  

• თანამდებობრივი ინსტრუქცია. 

• შომისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის წესები. 

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• შრომის შიდაგანაწესის წესები. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

უფროსი ლაბორანტი - 26  

მოვალეობები: 

● განახორციელოს კომპიუტერებით და  კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ 

სასწავლო კაბინეტებში სწავლის პროცესის ხარისხიანად წარმართვის 

უზრუნველყოფა. 

● ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 



კანონმდებლობის და შიდაგანაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● გაუწიოს ორგანიზება და დაეხმაროს ლაბორანტს საქმიანობაში, ლაბორატორიული 

სამუშაოების მომზადებაში.    

● აწარმოოსმის დაქვემდებარებაში მყოფ კაბინეტში ლაბორატორიულ სამუშაოებში 

გამოყენებული აპარატურის და ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, 

ოპერატიულად განსაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი 

გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა  ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში. 

● მონაწილეობა მიიღოს  ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვის 

პროცესში. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში, ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის და მისი უშუალო ხელმძღვანელი 

სპეციალისტის (უფროსი ან უმცროსი სპეციალისტის) დავალებები. 

• დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - მინიმუმ საშუალო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტი (შესაბამის ფაკულტეტზე);  

• სასურველია ევროპული ენის ცოდნა;  

• ფაკულტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა;  

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

 



საინჟინრო ფიზიკის ლაბორატორია 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 4 

მოვალეობები: 

● ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდა განაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

● განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო აპარატურით,  კომპიუტერული ტექნიკით და 

კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ ლაბორატორიებში სწავლის პროცესის 

ორგანიზება და ხარისხიანად წარმართვის უზრუნველყოფა. 

● გაუწიოს ორგანიზება უმცროსი სპეციალისტების, უფროსი ლაბორანტების და 

ლაბორანტების საქმიანობას, მის დაქვემდებარებაში მყოფი მიმართულებით, 

ლაბორატორიული სამუშაოების მომზადებაში.    

● აწარმოოს ლაბორატორიულ სამუშაოებში გამოყენებული აპარატურის და 

ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, ოპერატიულად განსაზღვროს ის 

ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში, შეადგინოს 

ლაბორატორიის განვითარების გეგმა. 

● იზრუნოს ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში,ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 



• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• შრომის შიდა განაწესის წესები. 

• უნივერსიტეტის ლოკალური ნორმატიული აქტები. 

• სასწავლო პროცესის ორგანიზების მეთოდები და ნორმატიული დოკუმენტები. 

სასწავლო და კვლევითი დოკუმენტაციის შედგენა. 

• ძირითათი ტექნიკური პროცესების შესრულების მეთოდები, რომლებიც 

საჭიროა ლაბორატორიის გარკვეული მიმართულებით საქმიანობისათვის.  

• პერსონალურ კომპიუტერთან, სხვა ციფრულ მოწყობილობებთან და 

პროგრამებთან მუშაობა.  

• ინფორმაციის მოძიების, შეგროვების, დამუშავების და შენახვის მეთოდები, 

რომლებიც საჭიროა სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

მეთოდური საქმიანობისათვის.  

• საინფორმაციო მასალების სისტემატიზაციის პრინციპები და მეთოდები. 

• აუდიო ვიზუალური და ინტერაქტიული სწავლების საშუალებათა ძირითადი 

მოთხოვნები. 

• თანამდებობრივი ინსტრუქცია. 

• შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის წესები. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 4 

მოვალეობები: 

● ლაბორატორიის უმცროსი სპეციალისტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდა განაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის და უროსი სპეციალისტის 

დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

● განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო აპარატურით, კომპიუტერული ტექნიკით და 

კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ ლაბორატორიებში სწავლის პროცესის 

ხარისხიანად წარმართვის უზრუნველყოფა. 

● გაუწიოს ორგანიზება უფროსი ლაბორანტების და ლაბორანტების საქმიანობას, მის 

დაქვემდებარებაში მყოფი მიმართულებით, ლაბორატორიული სამუშაოების 

მომზადებაში.    



● აწარმოოს მის დაქვემდებარებაში მყოფ კაბინეტებში ლაბორატორიულ სამუშაოებში 

გამოყენებული აპარატურის და ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, 

ოპერატიულად განსაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი 

გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში, მონაწილეობა  მიიღოს 

ლაბორატორიის განვითარების გეგმის შედგენის პროცესში. 

● იზრუნოს ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში, ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა; 

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• შრომის შიდა განაწესის წესები. 

• სასწავლო და კვლევითი დოკუმენტაციის შედგენა. 

• ძირითათი ტექნიკური პროცესების შესრულების მეთოდები, რომლებიც 

საჭიროა ლაბორატორიის გარკვეული მიმართულებით საქმიანობისათვის.  

• პერსონალურ კომპიუტერთან, სხვა ციფრულ მოწყობილობებთან და 

პროგრამებთან მუშაობა.  

• ინფორმაციის მოძიების, შეგროვების, დამუშავების და შენახვის მეთოდები, 

რომლებიც საჭიროა სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

მეთოდური საქმიანობისათვის.  

• საინფორმაციო მასალების სისტემატიზაციის მეთოდები. 

• აუდიო ვიზუალური და ინტერაქტიული სწავლების საშუალებათა ძირითადი 

მოთხოვნები. 

• თანამდებობრივი ინსტრუქცია. 

• შომისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის წესები. 



 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

უფროსი ლაბორანტი - 14  

მოვალეობები: 

● ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდა განაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელისდა მისი უშუალო ხელმძღვანელი 

სპეციალისტის (უფროსი ან უმცროსი სპეციალისტის) დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

● განახორციელოს კომპიუტერებით და  კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ 

სასწავლო ლაბორატორიებში სწავლის პროცესის ხარისხიანად წარმართვის 

უზრუნველყოფა. 

● გაუწიოს ორგანიზება დადაეხმაროსლაბორანტს საქმიანობაში, ლაბორატორიული 

სამუშაოების მომზადებაში.    

● აწარმოოსმის დაქვემდებარებაში მყოფ კაბინეტში ლაბორატორიულ სამუშაოებში 

გამოყენებული აპარატურის და ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, 

ოპერატიულად განსაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი 

გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა  ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში. 

● მონაწილეობა მიიღოს  ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვის 

პროცესში. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში,ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

 

 



საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - მინიმუმ საშუალო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტი (შესაბამის ფაკულტეტზე);  

• სასურველია ევროპული ენის ცოდნა;  

• ფაკულტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა;  

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

ტელეკომუნიკაციის ლაბორატორია 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 1 

● ლაბორატორიის უმცროსი სპეციალისტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდა განაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის და უროსი სპეციალისტის 

დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

● განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო აპარატურით, კომპიუტერული ტექნიკით და 

კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ ლაბორატორიებში სწავლის პროცესის 

ხარისხიანად წარმართვის უზრუნველყოფა. 

● გაუწიოს ორგანიზება უფროსი ლაბორანტების და ლაბორანტების საქმიანობას, მის 

დაქვემდებარებაში მყოფი მიმართულებით, ლაბორატორიული სამუშაოების 

მომზადებაში.    

● აწარმოოს მის დაქვემდებარებაში მყოფ კაბინეტებში ლაბორატორიულ სამუშაოებში 

გამოყენებული აპარატურის და ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, 

ოპერატიულად განსაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი 

გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში, მონაწილეობა  მიიღოს 

ლაბორატორიის განვითარების გეგმის შედგენის პროცესში. 

● იზრუნოს ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის. 



● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში, ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა; 

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• შრომის შიდა განაწესის წესები. 

• სასწავლო და კვლევითი დოკუმენტაციის შედგენა. 

• ძირითათი ტექნიკური პროცესების შესრულების მეთოდები, რომლებიც 

საჭიროა ლაბორატორიის გარკვეული მიმართულებით საქმიანობისათვის.  

• პერსონალურ კომპიუტერთან, სხვა ციფრულ მოწყობილობებთან და 

პროგრამებთან მუშაობა.  

• ინფორმაციის მოძიების, შეგროვების, დამუშავების და შენახვის მეთოდები, 

რომლებიც საჭიროა სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

მეთოდური საქმიანობისათვის.  

• საინფორმაციო მასალების სისტემატიზაციის მეთოდები. 

• აუდიო ვიზუალური და ინტერაქტიული სწავლების საშუალებათა ძირითადი 

მოთხოვნები. 

• თანამდებობრივი ინსტრუქცია. 

• შომისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის წესები. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (IIIკატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 400 ლარი 

უფროსი ლაბორანტი - 3 

მოვალეობები: 

● ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდა განაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელისდა მისი უშუალო ხელმძღვანელი 

სპეციალისტის (უფროსი ან უმცროსი სპეციალისტის) დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 



● განახორციელოს კომპიუტერებით და  კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ 

სასწავლო ლაბორატორიებში სწავლის პროცესის ხარისხიანად წარმართვის 

უზრუნველყოფა. 

● გაუწიოს ორგანიზება დადაეხმაროსლაბორანტს საქმიანობაში, ლაბორატორიული 

სამუშაოების მომზადებაში.    

● აწარმოოსმის დაქვემდებარებაში მყოფ კაბინეტში ლაბორატორიულ სამუშაოებში 

გამოყენებული აპარატურის და ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, 

ოპერატიულად განსაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი 

გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა  ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში. 

● მონაწილეობა მიიღოს  ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვის 

პროცესში. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში,ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - მინიმუმ საშუალო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტი (შესაბამის ფაკულტეტზე);  

• სასურველია ევროპული ენის ცოდნა;  

• ფაკულტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა;  

• საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.6 იუნესკოს ცენტრი 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

● იუნესკოს ცენტრის საქმიანობის კოორდინირება; 

● იუნესკოს ცენტრის კორესპონდენციის წარმოება; 



● კომპეტენციის ფარგლებში, კომუნიკაცია იუნესკოს სათაო ოფისთან და 

ინფორმაციის დოკუმენტირება; 

● შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, ცენტრის ღონისძიებების 

დაგეგმვაში და ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

● შესაბამისი საქმის წარმოება; 

● რეგულარული ანგარიშების მომზადება დადგენილი წესით და წარდგენა 

შესაბამის სტრუქტურებთან; 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● უშუალო ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება; 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

• გუნდური მუშაობის უნარი. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

● იუნესკოს ცენტრის საქმიანობის კოორდინირებაში მონაწილეობა; 

● იუნესკოს ცენტრის კორესპონდენციის წარმოებაში მონაწილეობა; 

● შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, ცენტრის ღონისძიებების 

დაგეგმვაში და ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

● შესაბამისი საქმის წარმოება; 

● მონაწილეობა რეგულარული ანგარიშების მომზადებასაში დადგენილი წესით 

და წარდგენაში შესაბამის სტრუქტურებთან; 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

● უშუალო ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება; 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  



• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.7 ვირტუალური მოდელირების ცენტრი 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 2 

მოვალეობები: 

● ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი მასზე დაკისრებული ფუნქციის 

შესრულებისათვის ვალდებულია დაიცვას უნივერსიტეტის წესდება, შრომის 

კანონმდებლობის და შიდა განაწესის მოთხოვნები, შეასრულოს უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ბრძანებები და განკარგულებები. 

● შეასრულოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელის დავალებები. 

● დაიცვას ლაბორატორიის ქონება. 

● განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო აპარატურით,  კომპიუტერული ტექნიკით და 

კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილ ლაბორატორიებში სწავლის პროცესის 

ორგანიზება და ხარისხიანად წარმართვის უზრუნველყოფა. 

● გაუწიოს ორგანიზება უმცროსი სპეციალისტების, უფროსი ლაბორანტების და 

ლაბორანტების საქმიანობას, მის დაქვემდებარებაში მყოფი მიმართულებით, 

ლაბორატორიული სამუშაოების მომზადებაში.    

● აწარმოოს ლაბორატორიულ სამუშაოებში გამოყენებული აპარატურის და 

ხელსაწყოების პროფილაქტიკური დათვალიერება, ოპერატიულად განსაზღვროს ის 

ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა გამოვლენილი გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად. 

● უზრუნველყოს ლაბორატორიის კუთვნილი აპარატურის და ხელსაწყოების 

გამართულად მუშაობა. 

● მიიღოს მონაწილეობა ლაბორატორიაში აპარატურის და ხელსაწყოების აწყობის, 

მონტაჟის და სარეგლამენტო სამუშაოების ორგანიზებაში, შეადგინოს 

ლაბორატორიის განვითარების გეგმა. 

● იზრუნოს ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვისათვის. 

● ყურადღება მიაქციოს ლაბორატორიული ფონდის სწორად გამოყენებას და სამუშაო 

ადგილების მდგომარეობას. 

● სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  



● მონაწილეობა მიიღოს მეთოდური მითითებების დამუშავების პროცესში,ახალი 

პროგრამების და მეთოდების ათვისების და სასწავლო პროცესში დანერგვის 

საქმიანობაში, ლაბორატორიის პერსონალის კვალფიკაციის ამაღლების პროცესში. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• შრომის შიდა განაწესის წესები. 

• უნივერსიტეტის ლოკალური ნორმატიული აქტები. 

• სასწავლო პროცესის ორგანიზების მეთოდები და ნორმატიული დოკუმენტები. 

სასწავლო და კვლევითი დოკუმენტაციის შედგენა. 

• ძირითათი ტექნიკური პროცესების შესრულების მეთოდები, რომლებიც 

საჭიროა ლაბორატორიის გარკვეული მიმართულებით საქმიანობისათვის.  

• პერსონალურ კომპიუტერთან, სხვა ციფრულ მოწყობილობებთან და 

პროგრამებთან მუშაობა.  

• ინფორმაციის მოძიების, შეგროვების, დამუშავების და შენახვის მეთოდები, 

რომლებიც საჭიროა სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

მეთოდური საქმიანობისათვის.  

• საინფორმაციო მასალების სისტემატიზაციის პრინციპები და მეთოდები. 

• აუდიო ვიზუალური და ინტერაქტიული სწავლების საშუალებათა ძირითადი 

მოთხოვნები. 

• თანამდებობრივი ინსტრუქცია. 

• შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის წესები. 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.8. სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

• ცენტრი „ერთად“  სამეცნიერო პროექტების მათემატიკური მოდელირებისა და 

უზრუნველყოფის ჯგუფის ხელმძღვანელობა. 

• სამეცნიერო პროექტის „ურბანული სისტემის მათემატიკური მოდელირება და 

მართვა. „ჭკვიანი ქალაქის“ კონცეფცია“. მათემატიკური მოდულის 

ხელმძღვანელობა.  



• სამეცნიერო პროექტის „ერთიანი ინტეგრირებული ვებ 

პლატფორმის“  მათემატიკური „ხელსაწყოების“ შექმნა, მაკროსისტემური 

მიდგომის საფუძველზე. 

• სტუ-ში არსებული მოსწავლეთა საინჟინრო აკადემიის მსმენელთათვის 

სასკოლო, სახალისო მათემატიკის კურსის გაძღოლა. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

• გუნდური მუშაობის უნარი. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

• ცენტრი „ერთად“ - ოფის მენეჯერობა. 

• სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების საკონკურსოდ მომზადება, კონკურსის 

გამოცხადება და ორგანიზება. 

• სემინარებისა და შეხვედრების ორგანიზება სტუდენტური 

სამეცნიერო  პროექტების შუალედური შედეგების დემონსტრირებისათვის.  

• ცენტრი-„ერთად“ საიტის ადმინისტრირება, მონაცემების შერჩევა განთავსება. 

• ცენტრი “ერთად“ ფბ-გვერდის ადმინისტრირება, ამოცანების განთავსება და 

სხვა. 

• სტუ-სთან არსებული მოსწავლეთა საინჟინრო აკადემიის ჟურნალის 

ადმინისტრირება 

• ცენტრი „ერთად“ პროექტი-ურბანული სისტემის მათემატიკური მოდელირება 

და მართვის პრობლემები. („ჭკვიანი ქალაქის“კონცეფცია), ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა. 

• სტუ-სთან არსებული მოსწავლეთა საინჟინრო აკადემიის  მსმენელთათვის 

სემინარების და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება ციფრულ 

ტექნოლოგიებში და  გამოყენებითი პროგრამული პაკეტების შესახებ. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  



• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

8.9. ალმასების ცენტრი 

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 800 ლარი - 1 

მოვალეობები: 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში გეგმიურად მიმდინარე სასწავლო პროცესის 

ორგანიზება და წაყვანა; 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით 

სამუშაოებში მონაწილეობა; 

• სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური 

ლაბორატოერიების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში სასწავლო და სამეცნიერო ნაშრომების 

შესრულებაში მონაწილეობა; 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში პრეზენტაციების მომზადება და სხვადასხვა 

ღონისძიებაზე წარდგენა. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი; 

• მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

• გუნდური მუშაობის უნარი. 

პოზიცია: უმცროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) - შრომის ანაზღაურება 700 ლარი - 2 

მოვალეობები: 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში გეგმურიად მიმდინარე სასწავლო 

პროცესებში მონაწილეობა; 



• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით 

საქმიანობაში მონაწილეობა; 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში არსებული მაღალი წნევისა და 

ტემპერატურის სპეც. აპარატურებზე დაგეგმილი სამუშოების წარმართვა; 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრში არსებული მექანიკური უბნის გამართული 

მუშობის ორგანიზება და მიმდინარე სამუშაოების წარმართვა და 

ზედამხედველობა; 

• სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• განათლება - უმაღლესი;  

• მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;  

• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;  

• დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა;  

• სასურველია უცხო ენის ცოდნა 

•  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა.  

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

პოზიცია: არქივარიუსი 

მოვალეობები: 

• ფაკულტეტის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან მოწესრიგებული 

დოკუმენტაციის მიღება, მათი სისრულის შემოწმება და შესაბამისი მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმება; 

• მიღებული დოკუმენტაციის აღრიცხვა, დასკანერება (წინასწარ განსაზღვრული 

დოკუმენტების) და საქმეთა შედარება სააღრიცხვო დოკუმენტებთან; 

• მიღებული დოკუმენტების და საქმეების მოწესრიგება და განლაგება 

დადგენილი წესით საცავში; 

• მოთხოვნის შემთხვევაში არქივში არსებული დოკუმენტაციის მიწოდება 

მიღება-ჩაბარების აქტით; დროებით გაცემული დოკუმენტაციის არქივში 

დაბრუნების კონტროლი; 

• ფაკულტეტის დოკუმენტების გამოყენების აღრიცხვა და ანალიზი; 

• არქივში უსაფრთხოების ნორმების და სტანდარტების დაცვა; 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

აუცილებელი მოთხოვნები: 

•    უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, 

სასურველი უცხოური  ენის ცოდნა (რუსული ენა, ინგლისური ენა). 



უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

(Ms office,  Internet); სასწავლო პროცესის მართვის სისტემასთან მუშაობის 

გამოცდილება; კომუნიკაბელურობა; ლოგიკური და კრეატიული აზროვნების 

უნარი; პუნქტუალურობა, ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი 

გრძნობა;   ექსტრემალურ სიტუაციებში სწორი გადაწყვეტილების მიღების, 

სტრესულ გარემოში, შეზღუდულ ვადაში მუშაობის და გუნდური მუშაობის 

უნარი,   

 

პოზიცია: ბიბლიოთეკარი 

 

მოვალეობები: 

• ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში მიღებული ლიტერატურის დამუშავება 

ელექტრონული კატალოგის KOHA-ს სტანდარტებით (შტრიხ-კოდის 

მინიჭება). 

• სტუდენტებზე, მაგისტრებზე და პროფესორ მასწავლებლებზე 

საუნივერსიტეტო საბიბლიოთეკო აბონემენტის გახსნა და შევსება შესაბამისი 

მონაცემებით. 

• ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდიდან ფაკულტეტის სპეციფიკით 

გათვალისწინებული ლიტერატურის გადმოცემის უზრუნველყოფა. 

• ფაკულტეტისთვის აუცილებელი და საჭირო საბიბლიოთეკო ერთეულებისა 

და პერიოდული გამოცემების დადგენა ფონდის შემდგომი შევსებისათვის. 

• საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საერთო კატალოგიდან შესაბამისი მინი 

კატალოგის შედგენა-განახლება. 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• უშუალო ხელმძღვანელის სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

 

აუცილებელი მოთხოვნები: 

•    უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, 

სასურველი უცხოური  ენის ცოდნა (რუსული ენა, ინგლისური ენა). 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

(Ms office,  Internet); სასწავლო პროცესის მართვის სისტემასთან მუშაობის 

გამოცდილება; კომუნიკაბელურობა; ლოგიკური და კრეატიული აზროვნების 

უნარი; პუნქტუალურობა, ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი 

გრძნობა;   ექსტრემალურ სიტუაციებში სწორი გადაწყვეტილების მიღების, 

სტრესულ გარემოში, შეზღუდულ ვადაში მუშაობის და გუნდური მუშაობის 

უნარი,   



დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

დამხმარე პერსონალის მოვალეობები ახალი საშტატო განრიგით 

 

დეკანატის დამხმარე პერსონალი 

 

უფროსი სპეციალისტი III კატეგორიის (სრული განაკვეთი/1) 

 

✓ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა, დოქტორანტურისა და 

კურსდამთავრებულთა კოორდინირება; 

✓ ჩარიცხული სტუდენტების ჯგუფებად დაკომპლექტება; 

✓ სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება და მონიტორინგი; 

✓ სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისთვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

✓ სტუდენტთა მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში ბაზების შეტანა და 

მონიტორინგი; 

✓ კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანების მომზადება; 

✓ სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და აღდგენის ბრძანებების მომზადება; 

✓ კურსდამთავრებულთა ბრძანებების მომზადება; 

✓ სტუდენტებისათვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების 

შემთხვევაში შესაბამისი ბრძანების მომზადება; 

✓ სტუდენტებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების მიწოდება სტუ-

ის შესაბამისი სამსახურებისთვის; 

✓ სასტიპენდიო ბრძანებების მომზადება; 

✓ სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“ 

ბაზების შეტანა და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 

✓ სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ ჯგუფური და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მიბმა სისტემაში „ვიცი“; 

✓ დეკანის სხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

✓ უმაღლესი განათლება; 

✓ სტუ-ს ელ.პროგრამა „ვიცი“-სთან  მუშაობის გამოცდილება; 

✓ უმ.სასწავლებელში დიპლომების დანართების (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) 

წარმოების გამოცდილება; 

✓ ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე;  

✓ ფაკულტეტის პროგრამების სასწავლო - ინგლისურ ენაზე სტუდენტებთა და 

პედაგოგებთან ინფორმაციის მიღება-გადაცემის, ახსნა-განმარტებების, 

დაზუსტებების უნარი. 



 

უნარ ჩვევები: 

✓ კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

✓ კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა MSWindows; MS Office (Excel, Word), 

GoogleChrome, Microsoft Edge; 

✓ კომუნიკაბელურობა; 

✓ ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

უმცროსი სპეციალისტი 1 კატეგორიის (სრული განაკვეთი/1) 

 

✓ სასწავლო წლის დასაწყისში ყველა საფეხურის სტუდენტების რეგისტრაცია; 

✓ სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულებებების გაფორმება; 

✓ პირადი საქმეების წარმოება. (ჩარიცხვის ბრძანებიდან დაწყებული, ნებისმიერი 

ბრძანების ამონაწერის შეტანა პირად საქმეში); 

✓ სტუდენტთა პირადი საქმეებიდან სრული მონაცემების ამოკრეფა და 

კომპიუტერში შეტანა; 

✓ სტუდენტთა კონტიგენტის შესახებ ინფორმაციის განახლება; 

✓ სტუდენტთა მოძრაობის ფიქსაცია; 

✓ ვაჟ სტუდენტთა ფორმა ‘’თ2’’–ის ამობეჭდვა და სამხედრო–სამობილიზაციო 

განყოფილებაში ჩაბარება; 

✓ ცნობების გაცემა: ფორმა–26, ცნობა სტატუსის შესახებ.  

✓ სტუდენტებისთვის დამატებით კრედიტების შეძენასთან დაკავშირებით 

განცხადებისა და ფინანსური ხელშეკრულების დადება; 

✓ საგნებისა და დამატებითი სწავლების სტუდენტების მიბმა პედაგოგებთან 

კომპიუტერულ სისტემაში (შესაბამის ჯგუფებთან); 

✓ უწყისების ჩაბარება და ნიშნების შეტანა პასპორტში; 

✓ საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო ბრძანებების გაფორმება, სტატისტიკური 

მონაცემების შედგენა; 

✓ კურსდამთავრებულთათვის: 

✓ კვალიფიკაციის მინიჭების ოქმების წარმოება; 

✓ დიპლომის ასლისა და დამთავრების შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება; 

✓ მაგისტრატურაში საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი 

დოკუმენტაცია; 

✓ თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ შემაჯამებელი დოკუმენტის შედგენა 

(ნიშნების ანგარიში, რეიტინგის ანგარიში); 

✓ დიპლომის დანართის შედგენა და დიპლომების სექტორში ჩაბარება; 

✓ შემოვლის ბარათების გაცემა დიპლომის არსებობის შემთხვევაში; 

✓ ფაკულტეტზე შამოსული და გასული წერილების საქმის წარმოება. 

✓ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან 



კომუნიკაცია. 

 

კვალიფიკაცია:  

✓ უმაღლესი განათლება: 

✓ სტუ-ს ელ.პროგრამა „ვიცი“-სთან  მუშაობის გამოცდილება; 

✓ უმაღლეს სასწავლებელში დიპლომების დანართების (ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე) წარმოების გამოცდილება; 

✓ ვერბალური და წერითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 

 

უნარ-ჩვევები: 

✓ კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა MSWindows; MS Office (Excel, Word), 

GoogleChrome, Microsoft Edge; 

✓ კომუნიკაბელურობა  

✓ გუნდში მუშაობის უნარი  

✓ ორგანიზებულობა 



აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

 

➢ პოზიცია:   მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

 

მოვალეობები:  

• მონაწილეობს ფაკულტეტზე არსებულ სტუდენტთა პირადი საქმეების 

საარქივოდ მომზადებაში; 

• ახორციელებს ფაკულტეტზე მომზადებული ფინანსური ხელშეკრულებების 

წარდგენას ადმინისტრაციასთან, უზრუნველყოფს რექტორის ხელმოწერასა და 

კანცელარიაში გატარებას, რის შემდეგაც აბრუნებს ფაკულტეტზე; 

• უზრუნველყობს ფაკულტეტზე წარმოებული დოკუმენტების (ფიზიკური 

ვერსიის) მოძრაობას ფაკულტეტსა და ადმინისტრაციას შორის;  

• შიდა და გარე მობილობის ვადებში, ფაკულტეტზე მომზადებულ შედარების 

აქტებზე უზრუნველყოფს ხელმოწერებს, როგორც ფაკულტეტზე ასევე 

ადმინისტრაციაში; 

• საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობს ფაკულტეტზე განხორციელებულ 

ნებისმიერ აქტივობაში;     

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (აკადემიური 

დეპარტამენტი) 

 

მოვალეობები:  

 

• მონაწილეობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების, 

აგრეთვე მოწვეული სპეციალისტების საათობრივი გაანგარიშების წარმოებაში 

და დროულად წარადგენა ფაკულტეტისა და სტუ-ს შესაბამის სამსახურთან; 

• დეპარტამენტში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად მიმდინარეობის  და  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად დეპარტამენტში სწავლისა და 

მეცნიერული საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; 

• შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად შუალედური და 



დასკვნითი გამოცდების სათანადო დონეზე ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• მონაწილეობა  ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურთან 

ერთად სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტაში; 

• დეპარტამენტში საგამოცდო უწყისების რეგისტრაცია და  ფაკულტეტის 

შესაბამის სამსახურში მათი დროულად წარდგენა; 

•  სტუდენტების დახმარება სხვადასხვა პრობლემური საკითხის არსებობის 

შემთხვევაში, ასევე დამატებით აღებულ სასწავლო კურსებზე მათი შესაბამის 

პროფესორებთან  გადანაწილებაში; 

• დეპარტამენტში შემოსული კორესპონდენციების (შემოსული ბრძანებები, 

წერილები, განცხადებები, კითხვებზე პასუხი და სხვა) ადრესატისათვის 

მიწოდება; 

• დეპარტამენტში შესული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალისა  და სტუდენტებისათვის; 

• დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღრიცხვა, აგრეთვე 

ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურთან ერთად მიმდინარე ტექნიკური აღჭურვის 

კოორდინაციას; 

• შუალედური და საბოლოო გამოცდებისათვის ტესტების შესაბამისი 

რაოდენობით დამზადება (გამრავლება); 

• სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის მიზნით  სასწავლო 

აუდიტორიების მომზადება(დაფა, ცარცი, სხვა ტექნიკური საშუალებები). 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია: მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანის თანაშემწე)  

 

მოვალეობები:  

• ფაკულტეტზე საქმის წარმოება (სამსახურეობრივი ბარათები, შიდა 

საფაკულტეტო ბრძანებები, სხვადასხვა სამსახურის მიერ მოთხოვნილი 

დოკუმენტის ტექნიკურად შესრულება და ა. შ.); 

• დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eflow)  დოკუმენტის გაგზავნა  ადრესატთან, 

ასევე ეფლოუში შემოსული კორესპონდენციის გადამისამართება 

დანიშნულებისამებრ; 

• საჭირო ინფორმაციის ინტერნეტით მოძიება, დამუშავება და წარმოდგენისათვის 



საჭირო სხვადასხვა ოპერაციების განხორციელება;  

• ბაკალავრიატში, მაგისტრატურაში ჩაბარების, შიდა და გარე მობილობის 

მსურველთა მომსახურება, ინფორმაციის მიწოდება; 

• ბაკალავრიატში და მაგისტრატურაში მობილობით და აღდგენის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისათვის შედარების აქტების მომზადება;  

• სტატისტიკური მონაცემების  სტუ-ის შესაბამისი სამსახურებისთვის მიწოდება; 

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება.  

 

კვალიფიკაცია: 

 უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება,  სასურველია      

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

 კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი      მოვალეობები:  

 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემაში და ასევე სისტემა 

“დეკანატში” ინფორმაციის შეტანისა და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფის  მონიტორინგი; 

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

თანამშრომლობა შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან;   

• ბაკალავრიატში ჩაბარების, შიდა და გარე მობილობის მსურველთა მომსახურება, 

ინფორმაციის მიწოდებას; 

• ბაკალავრიატში მობილობით და აღდგენის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტებისათვის შედარების აქტების მომზადება;  

• ყოველი სემესტრის დაწყებისას შიდა და გარე მობილობით გადმოსულ 

სტუდენტებთან  სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება, ასევე - 

ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულ სტუდენტებთან; 

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსებისა და 

პროფესორების გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ჩამატება, ცხრილების 

მიბმა ჯგუფზე და ლექტორზე; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანების მომზადება;  



• დამატებით სემესტრზე მყოფი სტუდენტების უწყისების მიღება-ჩაბარება და 

ნიშნების შეტანა ბაზაში, ასევე ხელახალი კურსის გამვლელთა უწყისების 

ჩაბარება, ნიშნების შეტანა და უწყისების მონიტორინგი; 

• სტიპენდიანტთა სიების მომზადება და სწავლების დეპარტამენტის და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტისთვის გადაცემა; 

• სტატისტიკურ მონაცემების  სტუ-ს შესაბამის სამსახურებისთვის გადაცემა; 

• სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის და ასევე ელექტრონული სწავლების 

პლატფორმისთვის (testing.gtu.ge; elearning.gtu.ge) შესაბამისი სიების და 

დამატებით აღებულ საგნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება. ასევე 

თანამშრომლობა მათთან საგამოცდო ცხრილების მომზადების პროცესში; 

• სისტემა ,,დეკანატიდან“ სტუდენტთა ბაზების (პირადი ინფორმაცია) 

viciadmin.gtu.ge-ში გადატანა, ამავე ბაზაში ცხრილის მიხედვით უწყისების 

მომზადება;   

• საგამოცდო პერიოდებში სტუდენტების ინფორმირებულობა ონლაინ 

გამოცდებთან დაკავშირებით და  მათი მონიტორინგი; 

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილე და უცხოეთში სახვადასხვა მიზეზით 

წამსვლელი სტუდენტებისთვის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

eflow.emis.ge საშუალებით  აკადემიური ცნობების მომზადება; 

• ფაკულტეტზე სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად  სხვადასხვა საქმეების 

შესრულებაში მონაწილეობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

  

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია:   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანატი)  

 

მოვალეობები: 

• სტუდენტების მომსახურება მოთხოვნის შესაბამისად;  

• სტუდენტთა პირველადი რეგისტრაციის განხორციელება გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ბრძანების შესაბამისად ჩარიცხულ პირველკურსელებთან; 

• ახალ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით  ჩარიცხულ პირველ კურსელთა 

პირადი საქმის ატვირთვა ელექტრონულად; 



• სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე;  

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 

• ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის  დაწყებისას სტუდენტებისთვის სასწავლო 

ხელშეკრულებების გაფორმება,  პირადი საქმეების გადანაწილება 

სპეციალობების და ჯგუფების მიხედვით და შესაბამის ბაინდერებში ჩალაგება; 

• სტუდენტებისათვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების შემთხვევაში  

შესაბამისი ფინანსური ხელშეკრულების გაფორმება; 

• სასწავლო პროცესების მართვას სისტემა “დეკანატში” მონაცემების შეტანა;  

• უწყისების მიღება–ჩაბარება, სტუდენტთა ნიშნების ბაზაში შეტანა, შემდეგ 

უწყისების ჯგუფების მიხედვით გადანაწილება; 

• თითოეული სტუდენტის,როგორც ჩარიცხული ასევე მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების პირადი  მონაცემების შეტანა მათ მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტების საფუძველზე და პასუხისმგებელობა ამ დოკუმენტების მიღება–

ჩაბარებაზე; 

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eflow.emis.ge) ვაჟ სტუდენტებზე 

სამხედრო ცნობების (ფორმა 26)  გამზადება და  უნივერსიტეტის სამხედრო 

სამობილიზაციო სამსახურისთვის გადაგზავნა; 

• სისტემა დეკანატიდან სტუდენტთა ბაზების (ქულები,ბრძანებები,პირადი 

ინფორმაცია) გადატანა viciadmin.gtu.ge-ზე; 

• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ 

გადაუდებელ და სასწრაფო საქმეში მონაწილეობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება;კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet);კომუნიკაბელურობა;ორგანიზებულობა და 

პასუხისმგებლობა;ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და 

შეზღუდულ ვადაში მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია:  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი (დეკანის მდივანი) 

 

მოვალეობები:  

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

•  სათათბიროს წევრებთან, აკადემიური საბჭოს წევრებთან, დეპარტამენტის 



უფროსებთან და სხვა თანამშრომლებთან საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება; 

• ფაკულტეტის სათათბიროს სხდომის ოქმების წარმოება; 

• სტუდენტებთან შეხვედრების ორგანიზება;  

• სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისის 

თანამშრომელთა უზრუნველყოფა შესაბამისი განცხადების ფორმებით 

აპლიკანტი სტუდენტებისათვის;   

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია  უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური) 

 

მოვალეობები:  

• ფაკულტეტზე სამეურნეო საქმიანობის და მასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაწყვეტა; 

• სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული 

პრობლემების მოგვარება;  

• ფაკულტეტის ფართის დასუფთავების პროცესის,  დამლაგებელთა პრობლემების  

მოგვარება; 

• ფაკულტეტზე დაზიანებული ინვენტარის (მერხები, ფანჯრები, ნათურები, 

ონკანები, ელექტრო გაყვანილობა და სხვა) შეკეთების უზრუნველყოფა, 

კონტროლი დაზიანებული ინვენტარის შეკეთებაზე; 

• სტუდენტური თვითმმართველობის ღონისძიებების ტექნიკური მხარდაჭერა; 

• სარემონტო სამუშაოების ეტაპზე დეფექტური აქტების მომზადება და 

კონტროლი შესრულებულ სამუშაოებზე; 

• სამეცნიერო საქმიანობის მსვლელობის პერიოდში ღონისძიებების ტექნიკური 

მხარდაჭერა და ტექნიკური საკითხების მოგვარება (ბანერები, ბუკლეტები, 

სერთიფიკატების დამზადება); 

• სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილე სტუმრების ტრანსპორტირების და 

დაბინავების საკითხების მოგვარება; 



• მონაწილეობა ფაკულტეტზე არსებული ინვენტარის აღრიცხვიანობის - 

ინვენტარიზაციის პროცესში; 

• სახანძრო ინვენტარის მოწესრიგება და კონტროლი ინვენტარის მოვლა-

პატრონობაზე. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

 

➢ პოზიცია:   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კურსდამთავრებულთა 

მომსახურება) 

 

მოვალეობები:  

• კურსდამთავრებულთა მომსახურება და მათი მოთხოვნის შესაბამისი 

დოკუმენტაციის გაცემა; 

• კურსდამთავრებულთა საბუთების მონიტორინგი და მომზადება 

საკვალიფიკაციო კომისიებისათვის;  

• კურსდამთავრებულთა ბრძანების პროექტების და დიპლომის ასლების 

მომზადება;  

• საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომის ოქმების მომზადება და შენახვა;  

• დიპლომის დანართების (ქართულ–ინგლისური) მომზადება;  

• თანამშრომლობა სტუ-ის შესაბამის სამსახურებთან  და მათთვის სხვადასხვა 

სტატისტიკური მონაცემების მიწოდება; 

• ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა პირადი საქმეების 

დაარქივება და სტუ-ს არქივში ჩაბარება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, 

სავალდებულოა უცხოური ენების ცოდნა (ინგლისური, რუსული). 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  



შეზღუდულ ვადაში მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სტუდენტთა მომსახურებისა 

და კარიერული მხარდაჭერის სერვისი) 

 

მოვალეობები:  

• კონსულტაციას უწევს და ეხმარება  სტუდენტებს  სასურველი განცხადების 

დაწერაში:  

 

✓ სტუდენტის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ სტუდენტის სტატუსის შეჩერებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ სასწავლო სემესტრის დამატებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ შიდა მობილობის წესით იძულებით საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობის საფუძველზე შეფასების 

უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ საპატიო მიზეზის (ავადმყოფობის ან სხვა) საფუძველზე შეფასების უწყისის 

კორექტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ გამოცდაზე დაგვიანების მიზეზებთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ სტუდენტთა ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

 

• უზრუნველყოფს ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტებთან სატელეფონო 

კომუნიკაციას;  

• უზრუნველყოფს ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტთა მონაცემების 

დამუშავებას და სტატუსის შეჩერების ბრძანების პროექტის მომზადებაზე 

უფლებამოსილი პირისთვის გადაგზავნას; 

• უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ მომზადებული განცხადებების ადრესატთან 

გაგზავნას (ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის EFLOW-ს მეშვეობით); 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის სტუდენტების ფინანსურ მდგომარეობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს პროგრამის მეშვეობით ( VICIADMIN.GTU.GE); 

• ასრულებს ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის სხვადასხვა დავალებებს. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 



• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია:  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

(ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური) 

 

მოვალეობები: 

• ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების გაცნობის 

მიზნით  შესაბამისი საკონსულტაციო სამუშაოების ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციაზე წარდგენის მიზნით 

თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

• დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით უნივერსიტეტში არსებული 

ელექტრონულ პორტალზე საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსების  

მონაცემთა ბაზის შექმნა და განახლება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო კურსების შეასაბამისობის 

ტექნიკური უზრუნველყოფა სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

არსებულ რეგულაციებთან;  

• მობილობის კანდიდატების და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის 

მსურველთათვის   გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ  დასკვნების მომზადება  

• პროგრამების შემდგომი სრულყოფისა და ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების მიზნით დარგის სპეციალისტების მოსაზრებების და 

რეკომენდაციების შესწავლაში მონაწილეობის მიღება 

• ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული  პერსონალისთვის ბოლონი-

ის პროცესთან  განათლების სფეროში მოქმედ  რეგულაციებთან და 

სტანდარებთან  საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებაში 

მონაწილეობა 

• სამსახურის  ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 



 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი (დეკანატი) 

 

მოვალეობები:  

• თითოეულ სტუდენტთან დაკავშირებული ბრძანებების (სტატუსის შეჩერების, 

შეწყვეტის, ჩარიცხვის, მობილობის, კურსიდან კურსზე გადაყვანის) 

ამონაწერების მომზადება; 

• უნივერსიტეტიდან გადასული სტუდენტებისთვის პირად საქმეში არსებული 

ყველა დოკუმენტის მომზადება; 

• უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება 

და შესაბამისი სამსახურებისთვის გადაგზავნა შესასრულებლად; 

• მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში (UMS) სტუდენტის სტატუსის შესახებ 

ცნობების მომზადება; 

• თითოეული სტუდენტის პირადი საქმეების მოწესრიგებაზე პასუხისმგებლობა, 

ასევე მათ მიერ ფაკულტეტზე შემოსული განცხადებების და ამ განცხადებების 

საფუძველზე დაწერილი ბრძანებების დახარისხება და შესაბამის საქაღალდეებში 

ჩალაგება; 

• საჭიროების შემთხვევაში  დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა;  

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური)  

მოვალეობები:  

• შრომის ბაზრის კვლევა და შესაბამისად ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა; 

• ფაკულტეტის მენეჯერის უშუალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობა 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მოზიდვის ყოველწლიური გეგმის 

დამუშავებაში; 

• მონაწილეობა ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში; 

• ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ინვენტარიზაცია; 

• ფაკულტეტის დეპარტამენტებზე მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის 

გადაცემა; 



• კონფერენციებზე და შეხვედრებზე ფურშეტების უზრუნველყოფა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (აკადემიური მოსწრების 

ელექტრონულ სისტემაში მაგისტრატურა/ბაკალავრიატის დამატებით 

კრედიტებზე მიბმისათვის) 

 

მოვალეობები:  

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში ჯგუფების და სტუდენტების 

მიბმა; 

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსებისა და 

პროფესორების  გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ჩამატება; 

• ცხრილების მიბმა ჯგუფზე და ლექტორზე; 

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების სტუდენტების მიბმა ინდივიდუალურ საგნებზე კონკრეტულ 

პროფესორთან; 

• ინფორმაციის  მიწოდება სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• საჭიროების შემთხვევაში  დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ინსტიტუტი) 



 

მოვალეობები: 

• სამეცნიერო ფონდებთან, დონორ ორგანიზაციებთან, და სხვა 

დაწესებულებებთან ურთიერთობა; 

• მოლაპარაკებების წარმოება და მოძიება საგრანტო პროექტების; 

• პროექტის ბიუჯეტის დაგეგმვა; 

• მონაწილეობა კვლევით საქმიანობაში; 

•  ინსტიტუტის სტრატეგიული გეგმის განხორციელებაზე კონტროლი; 

• სამეცნიერო კვლევითი კრებულების მომზადება;  

• გამოყენებითი კვლევების წარმოებისათვის სტუდენტთა შერჩევაში 

მონაწილეობა; 

• საჯარო დისკუსიების, ინტელექტუალური თამაშების, სასწავლო ვიზიტების,  კ

ულტურული და სხვა ტიპის სტუდენტური ღონისძიებების ორგანიზება; 

• საოფისე და ანალიტიკური საქმიანობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება.   სასურველია უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ძირითადი კომპონენტების ცოდნა.  

• საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

კანონმდებლობის,  ასევე საქმიანობის სპეციფიკის ცოდნა. 

• გამოთვლითი ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების ექსპლოატაცია. 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  (Windows , MS office, Internet, XL). 

• გუნდში მუშაობის უნარები. 

• თანამდებობის შესაბამისი ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები:  

• აკადემიური პერსონალის დატვირთვების კოორდინირება და გაანგარიშება;  

• ჩარიცხულ სტუდენტთა ჯგუფებად დაკომპლექტება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების მონიტორინგი;   

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვის მიზნით 

თანამშრომლობა შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან;  

• სტუდენტთა მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში ბაზების შეტანის 

მონიტორინგი  (სისტემა  „დეკანატი“, „viciadmin.gtu.ge”);   

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eflow. emis. ge) ფაკულტეტის 

სტუდენტთა შემადგენლობასთან დაკავშირებული ყველა ბრძანების მომზადება: 



o აკადემიურ შვებულებაში გაშვებისა და აღდგენის;  

o ფინანსური დავალიანების  შემთხვევაში  შესაბამის ბრძანება;  

o სტუდენტებისათვის დამატებითი სემსტრების აღების საჭიროების 

შემთხვევაში   შესაბამის ბრძანება; 

o სხვადასხვა მიზეზით შეწყვეტის ბრძანება; 

• მაგისტრებისათვის ხელმძღვანელებისა და თემების დამტკიცების შიდა 

ბრძანების მომზადება; 

• სტატისტიკური მონაცემების მიწოდება სტუ-ის შესაბამისი სამსახურებისთვის;  

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე;  

• სტუდენტების არჩევანის მიხედვით სწავლების მე-3 წლის ბოლოს პროგრამის 

შიგნით არსებულ მოდულებზე ჯგუფების დაკომპლექტება; 

• სასტიპენდიო ბრძანების პროექტის მომზადება; 

• დამამთავრებელ კურსზე მყოფი სტუდენტების შეფასებების მონიტორინგი  

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია  

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

ექსტრემალურ სიტუაციებშიც მართვის ფუნქციების განხორციელების უნარი; 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ინიციატივის გამოჩენის უნარი. 

 

 



ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

➢ პოზიცია:   მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (დეკანატი) 

 

მოვალეობები:  

• მონაწილეობს ფაკულტეტზე არსებულ სტუდენტთა პირადი საქმეების 

საარქივოდ მომზადებაში; 

• ახორციელებს ფაკულტეტზე მომზადებული ფინანსური ხელშეკრულებების 

წარდგენას ადმინისტრაციასთან, უზრუნველყოფს რექტორის ხელმოწერასა და 

კანცელარიაში გატარებას, რის შემდეგაც აბრუნებს ფაკულტეტზე; 

• უზრუნველყობს ფაკულტეტზე წარმოებული დოკუმენტების (ფიზიკური 

ვერსიის) მოძრაობას ფაკულტეტსა და ადმინისტრაციას შორის;  

• შიდა და გარე მობილობის ვადებში, ფაკულტეტზე მომზადებულ შედარების 

აქტებზე უზრუნველყოფს ხელმოწერებს, როგორც ფაკულტეტზე ასევე 

ადმინისტრაციაში; 

• საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობს ფაკულტეტზე განხორციელებულ 

ნებისმიერ აქტივობაში; 

         

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (აკადემიური 

დეპარტამენტი) 

მოვალეობები:  

 

• მონაწილეობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების, 

აგრეთვე მოწვეული სპეციალისტების საათობრივი გაანგარიშების წარმოებაში 

და დროულად წარადგენა ფაკულტეტისა და სტუ-ს შესაბამის სამსახურთან; 

• დეპარტამენტში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად მიმდინარეობის  და  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად დეპარტამენტში სწავლისა და 

მეცნიერული საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; 

• შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდების სათანადო დონეზე ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• მონაწილეობა  ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურთან 



ერთად სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტაში; 

• დეპარტამენტში საგამოცდო უწყისების რეგისტრაცია და  ფაკულტეტის 

შესაბამის სამსახურში მათი დროულად წარდგენა; 

•  სტუდენტების დახმარება სხვადასხვა პრობლემური საკითხის არსებობის 

შემთხვევაში, ასევე დამატებით აღებულ სასწავლო კურსებზე მათი შესაბამის 

პროფესორებთან  გადანაწილებაში; 

• დეპარტამენტში შემოსული კორესპონდენციების (შემოსული ბრძანებები, 

წერილები, განცხადებები, კითხვებზე პასუხი და სხვა) ადრესატისათვის 

მიწოდება; 

• დეპარტამენტში შესული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალისა  და სტუდენტებისათვის; 

• დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღრიცხვა, აგრეთვე 

ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურთან ერთად მიმდინარე ტექნიკური აღჭურვის 

კოორდინაციას; 

• შუალედური და საბოლოო გამოცდებისათვის ტესტების შესაბამისი 

რაოდენობით დამზადება (გამრავლება); 

• სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის მიზნით  სასწავლო 

აუდიტორიების მომზადება(დაფა, ცარცი, სხვა ტექნიკური საშუალებები). 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (პროფესორ ზურაბ ჩხაიძის 

სახელობის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სასწავლო და სამეცნიერო 

ლაბორატორია) 

          

 მოვალეობები: 

• სასწავლო პროცესში გამოყენებული ყველა საბანკო სისტემების განვითარება - 

კონფიგურირება, ცვლილებების შეტანა, მართვა და მონიტორინგი (ODB, MIS, 

PlastCard, Swift, Docsvision და ა.შ.); 

• დეპარტამენტის საიტის მომსახურება, ზედამხედველობა ლაბორატორიაში 

არსებულ მოწყობილობებზე და პროგრამული უზრუნველყოფის სწორ 

ექსპლოატაციაზე. 

• ლაბორატორიის სასწავლო მეთოდური მასალის, ცოდნის შემოწმების და 



ტესტირების ორგანიზება; 

•  სასწავლო პროცესის წარმართვა  ტესტირებას სისტემა „Moodle“-ში; 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობით. ბანკში 

მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება. შესაბამისი დარგობრივი 

ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

გამოთვლითი ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების ექსპლოატაცია. 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (სერვერის ტექნიკური და პროგრამული 

საშუალებების  OS VMware,  საბანკო პროგრამების ODB, MIS, PlastCard, Swift, 

Docsvision და ა.შ.  ასევე Windows , MS office, Internet, Moodle). 

თანამდებობის შესაბამისი კომუნიკაბელურობა. 

თანამდებობის შესაბამისი ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საჯარო მართვისა და 

ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კვლევის ლაბორატორია)   

 

მოვალეობები: 

• ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების ლაბორატორიის 

სპეციფიკით დასამუშავებელ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ტექნიკური 

დახმარება;  

• ლაბორატორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკის მუშაობის უზრუნველყოფა; 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე კვლევების ტექნიკურად 

უზრუნველყოფა;  

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე ტრეინინგებისა და 

პრაქტიკული მეცადინეობების ტექნიკურად უზრუნველყოფა;  

• ლაბორატორიის საქმიანობის ამსახველი ვიდეო და ფოტოგადაღებები;  

• ლაბორატორიაში არსებული მოწყობილობების სწორი ექსპლოატაციის 

ზედამხედველობა.   

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება.  მუშაობის არა ნაკლებ 2 წლის სტაჟი. სასურველია უცხო 

ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ძირითადი კომპონენტების ცოდნა.  



საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

კანონმდებლობის,  ასევე საქმიანობის სპეციფიკის ცოდნა. 

გამოთვლითი ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების ექსპლოატაცია. 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  (Windows , MS office, Internet, XL). 

გუნდში მუშაობის უნარები. 

თანამდებობის შესაბამისი ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია: მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანის თანაშემწე)  

 

მოვალეობები:  

• ფაკულტეტზე საქმის წარმოება (სამსახურეობრივი ბარათები, შიდა 

საფაკულტეტო ბრძანებები, სხვადასხვა სამსახურის მიერ მოთხოვნილი 

დოკუმენტის ტექნიკურად შესრულება და ა. შ.); 

• დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eflow)  დოკუმენტის გაგზავნა  ადრესატთან, 

ასევე ეფლოუში შემოსული კორესპონდენციის გადამისამართება 

დანიშნულებისამებრ; 

• საჭირო ინფორმაციის ინტერნეტით მოძიება, დამუშავება და წარმოდგენისათვის 

საჭირო სხვადასხვა ოპერაციების განხორციელება;  

• ბაკალავრიატში, მაგისტრატურაში ჩაბარების, შიდა და გარე მობილობის 

მსურველთა მომსახურება, ინფორმაციის მიწოდება; 

• ბაკალავრიატში და მაგისტრატურაში მობილობით და აღდგენის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისათვის შედარების აქტების მომზადება;  

• სტატისტიკური მონაცემების  სტუ-ის შესაბამისი სამსახურებისთვის მიწოდება; 

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება.  

 

კვალიფიკაცია: 

 უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება,  სასურველია      

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

 კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დოქტორანტურა) 



 

 მოვალეობები:  

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის შესაბამის 

საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა;   

• დოქტორანტურაში ჩაბარების მსურველთა, დოქტორანტურაში შიდა და გარე 

მობილობის მსურველთა მომსახურება, საბუთების მიღება, ინფორმაციის 

მიწოდება; 

• დოქტორანტურაში მობილობით და აღდგენის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტებისათვის  შედარების აქტების მომზადება;  

• ყოველი სემესტრის დაწყებისას შიდა და გარე მობილობით გადმოსულ და 

აღდგენილ სტუდენტებთან   სასწავლო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სტუდენტებისთვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების შემთხვევაში 

შესაბამისი ფინანსური და სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმება; 

• სტუდენტთა პირად საქმეების წარმოება; 

• ახალ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ჩარიცხულ დოქტორანტთა 

პირადი საქმის ატვირთვა ელექტრონულად; 

• უწყისების მიღება-ჩაბარება,  სტუდენტთა ნიშნების შეტანა;  

• ცხრილის მიხედვით უწყისების და ასევე დამატებითი საგნების უწყისების 

მომზადება ელექტრონულ ბაზაში Viciadmin.gtu.ge; 

• თითოეული სტუდენტის (როგორც ჩარიცხული ასევე მობილობით გადმოსული) 

პირადი მონაცემების შეტანა მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების 

საფუძველზე და პასუხისმგებელობა ამ დოკუმენტების მიღება ჩაბარებაზე; 

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (Eflow.emis.ge) ბრძანებების 

მომზადება და გაგზავნა შესაბამის სამსახურებში. ასევე ცნობის  (ფორმა 26) 

მომზადება და მიწოდება უნივერსიტეტის სამხედრო სამობილიზაციო 

სამსახურისთვის; 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემაში (ums) ცნობის 

მომზადება სტუდენტის სტატუსის შესახებ და ასევე  უწყისის კორექტირებაზე 

გაშვება; 

• სტატისტიკურ მონაცემების მიწოდება სტუ-ს შესაბამის სამსახურებისთვის; 

• დისერტაციის დაცვის საბჭოს სხდომის ოქმების მომზადება და შენახვა; 

•  კურსდამთავრებულთა საბუთების მონიტორინგი და შესაბაბამის ბრძანების 

მომზადება; 

• დოქტორის დიპლომის დანართების (ქართულ–ინგლისური) მომზადება; 

   

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

  



უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet);  კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბაკალავრიატის კურატორი) 

 

 მოვალეობები:  

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემაში და ასევე სისტემა 

“დეკანატში” ინფორმაციის შეტანისა და გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფის  მონიტორინგი; 

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

თანამშრომლობა შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან;   

• ბაკალავრიატში ჩაბარების, შიდა და გარე მობილობის მსურველთა მომსახურება, 

ინფორმაციის მიწოდებას; 

• ბაკალავრიატში მობილობით და აღდგენის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტებისათვის შედარების აქტების მომზადება;  

• ყოველი სემესტრის დაწყებისას შიდა და გარე მობილობით გადმოსულ 

სტუდენტებთან  სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება, ასევე - 

ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულ სტუდენტებთან; 

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსებისა და 

პროფესორების გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ჩამატება, ცხრილების 

მიბმა ჯგუფზე და ლექტორზე; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანების მომზადება;  

• დამატებით სემესტრზე მყოფი სტუდენტების უწყისების მიღება-ჩაბარება და 

ნიშნების შეტანა ბაზაში, ასევე ხელახალი კურსის გამვლელთა უწყისების 

ჩაბარება, ნიშნების შეტანა და უწყისების მონიტორინგი; 

• სტიპენდიანტთა სიების მომზადება და სწავლების დეპარტამენტის და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტისთვის გადაცემა; 

• სტატისტიკურ მონაცემების  სტუ-ს შესაბამის სამსახურებისთვის გადაცემა; 

• სტუ-ის საგამოცდო ცენტრის და ასევე ელექტრონული სწავლების 

პლატფორმისთვის (testing.gtu.ge; elearning.gtu.ge) შესაბამისი სიების და 

დამატებით აღებულ საგნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება. ასევე 

თანამშრომლობა მათთან საგამოცდო ცხრილების მომზადების პროცესში; 

• სისტემა ,,დეკანატიდან“ სტუდენტთა ბაზების (პირადი ინფორმაცია) 

viciadmin.gtu.ge-ში გადატანა, ამავე ბაზაში ცხრილის მიხედვით უწყისების 

მომზადება;   

• საგამოცდო პერიოდებში სტუდენტების ინფორმირებულობა ონლაინ 



გამოცდებთან დაკავშირებით და  მათი მონიტორინგი; 

• გაცვლით პროგრამებში მონაწილე და უცხოეთში სახვადასხვა მიზეზით 

წამსვლელი სტუდენტებისთვის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

eflow.emis.ge საშუალებით  აკადემიური ცნობების მომზადება; 

• ფაკულტეტზე სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად  სხვადასხვა საქმეების 

შესრულებაში მონაწილეობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

 უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია:   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანატი)  

 

 მოვალეობები: 

• სტუდენტების მომსახურება მოთხოვნის შესაბამისად;  

• სტუდენტთა პირველადი რეგისტრაციის განხორციელება გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ბრძანების შესაბამისად ჩარიცხულ პირველკურსელებთან; 

• ახალ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით  ჩარიცხულ პირველ კურსელთა 

პირადი საქმის ატვირთვა ელექტრონულად; 

• სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე;  

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 

• ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის  დაწყებისას სტუდენტებისთვის სასწავლო 

ხელშეკრულებების გაფორმება,  პირადი საქმეების გადანაწილება 

სპეციალობების და ჯგუფების მიხედვით და შესაბამის ბაინდერებში ჩალაგება; 

• სტუდენტებისათვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების შემთხვევაში  

შესაბამისი ფინანსური ხელშეკრულების გაფორმება; 

• სასწავლო პროცესების მართვას სისტემა “დეკანატში” მონაცემების შეტანა;  

• უწყისების მიღება–ჩაბარება, სტუდენტთა ნიშნების ბაზაში შეტანა, შემდეგ 

უწყისების ჯგუფების მიხედვით გადანაწილება; 

• თითოეული სტუდენტის,როგორც ჩარიცხული ასევე მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების პირადი  მონაცემების შეტანა მათ მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტების საფუძველზე და პასუხისმგებელობა ამ დოკუმენტების მიღება–



ჩაბარებაზე; 

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eflow.emis.ge) ვაჟ სტუდენტებზე 

სამხედრო ცნობების (ფორმა 26)  გამზადება და  უნივერსიტეტის სამხედრო 

სამობილიზაციო სამსახურისთვის გადაგზავნა; 

• სისტემა დეკანატიდან სტუდენტთა ბაზების (ქულები,ბრძანებები,პირადი 

ინფორმაცია) გადატანა viciadmin.gtu.ge-ზე; 

• საჭიროების შემთხვევაში დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ 

გადაუდებელ და სასწრაფო საქმეში მონაწილეობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება;კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet);კომუნიკაბელურობა;ორგანიზებულობა და 

პასუხისმგებლობა;ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და 

შეზღუდულ ვადაში მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია : მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (PR) 

            

მოვალეობები: 

• კვლევები – ინფორმაციის შეგროვება საზოგადოებრივ აზრზე, ტენდენციაზე, 

წარმოშობილ პრობლემებზე, განსაკუთრებული ინტერესის მქონე ჯგუფებზე ან 

სხვა საკითხებზე. 

•  კვლევის პროგრამის დაგეგმვა, გამოკითხვების ჩატარება. 

• კონსულტაციები - რეკომენდაციების მიცემა სოციალურ და ნორმატიულ 

საკითხებზე, ასევე კონსულტაციბის გაცემა კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. 

მუშაობა იმ პირებთნ, ვინც იღებს პასუხისმგებლობას უმნიშვნელოვანესი 

საკითხების გადაწყვეტაში, სტრატეგიის შემუშავებასა და ამ პრობლემებზე 

დროული რეაგირების მიზნით. 

• კონტაქტი – დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქციის შესრულება მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებთან, ადგილობრივ საზოგადოებასთან და სხვა შიდა 

და გარე ჯგუფებთან. 

•  შუამავლის ფუნქციის შესრულება ორგანიზაციასა და მის უმნიშვნელოვანეს 

პარტნიორებს  შორის: მოლაპარაკებების წარმოება და შეთანხმების მიღწევა.  

• ურთიერთობა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებთან. 

• ინფორმაციის მოპოვება და ვებ გვერდზე განთავსება. 

 



კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება,  უცხო ენა ( ინგლისური და რუსული) 

 

 უნარ-ჩვევები: 

• კოპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Mac, Ms office); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი  (დეკანატი მაგისტრატურა) 

 

 მოვალეობები:  

• ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ ყველა საკითხზე; 

• მაგისტრატურის სტუდენტთა პირველადი რეგისტრაცია გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის  ბრძანების შესაბამისად (აკეთებს შესაბამის სიებს და 

უგზავნის ტესტირების ცენტრს შიდა სასპეციალიზაციო გამოცდის 

ჩასატარებლად; შიდა სასპეციალიზაციო  გამოცდის შედეგების მიღების შემდეგ 

აკეთებს ქულების რანჟირებას); 

• ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩრიცხულ სტუდენტთა,  სასწავლო 

ხელშეკრულების (2 ეგზემპლარი), ფინანსური ხელშეკრულების (2 ეგზემპლარი), 

სტუდენტის ბარათის გაფორმება; 

• ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების  პირველადი რეგისტრაცია, სასწავლო ხელშეკრულების (2 

ეგზემპლარი), ფინანსური ხელშეკრულების (2 ეგზემპლარი), სტუდენტის 

ბარათის გაფორმებას; 

• ახალ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით  ჩარიცხულ მაგისტრანტთა 

პირადი საქმის ატვირთვა ელექტრონულად; 

• ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის  დაწყებისას  სასწავლო ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება ;  

• სტუდენტებისთვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების შემთხვევაში 

შესაბამისი ფინანსური და სასწავლო ხელშეკრულების გაფორმება; 

• უწყისების მიღება-ჩაბარება,  სტუდენტთა ნიშნების შეტანა, ჯგუფების მიხედვით 

გადანაწილება;  

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „დეკანატში“ 

ბაზების შეტანა; 

• საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

თანამშრომლობს შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურთან; 



• ონლაინ სწავლების პროცესში (Elearning.gtu.ge)  მონიტორინგის განხორციელება 

და ასევე საგამოცდო პერიოდში  სტუდენტების ინფორმირებულობა; 

• ცხრილის მიხედვით უწყისების, ასევე  დამატებითი საგნების უწყისების 

მომზადება ელექტრონულ ბაზაში Viciadmin.gtu.ge; 

• თითოეული სტუდენტის, როგორც ჩარიცხული ასევე მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების პირადი მონაცემების შეტანა მათ მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტების საფუძველზე და პასუხისმგებელია ამ დოკუმენტების მიღება 

ჩაბარებაზე; 

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (Eflow.emis.ge)  ცნობის  (ფორმა 

26) მომზადება და  უნივერსიტეტის სამხედრო სამობილიზაციო 

სამსახურისთვის გადაგზავნა, ასევე ამზადებს და აგზავნის  უცხოეთში წასაღებ 

აკადემიურ და სხვა ცნობებს; 

• სასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებულ სისტემაში (ums) ცნობის 

მომზადება სტუდენტის სტატუსის შესახებ და ასევე  უწყისის კორექტირებაზე 

გაშვება; 

• სისტემა „დეკანატი“ ბაზებში სტუდენტების ინფორმაციის  შეტანა; 

• სამაგისტრო დაცვის საგამოცდო კომისიის  სხდომის  ოქმების მომზადება და 

შენახვა; 

 

  კვალიფიკაცია: 

      უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება,  

სასურველია   უცხოური ენის ცოდნა. 

  

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია:  მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი (დეკანის მდივანი) 

 

მოვალეობები:  

• სტუდენტთა, მშობელთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

•  სათათბიროს წევრებთან, აკადემიური საბჭოს წევრებთან, დეპარტამენტის 

უფროსებთან და სხვა თანამშრომლებთან საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება; 

• ფაკულტეტის სათათბიროს სხდომის ოქმების წარმოება; 

• სტუდენტებთან შეხვედრების ორგანიზება;  



• სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის სერვისის 

თანამშრომელთა უზრუნველყოფა შესაბამისი განცხადების ფორმებით 

აპლიკანტი სტუდენტებისათვის;   

• სატელეფონო კომუნიკაცია საქალაქო და შიდა ტელეფონებზე;  

• დეკანისაგან მიღებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია  უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური) 

 

 მოვალეობები:  

• ფაკულტეტზე სამეურნეო საქმიანობის და მასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაწყვეტა; 

• სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული 

პრობლემების მოგვარება;  

• ფაკულტეტის ფართის დასუფთავების პროცესის,  დამლაგებელთა პრობლემების  

მოგვარება; 

• ფაკულტეტზე დაზიანებული ინვენტარის (მერხები, ფანჯრები, ნათურები, 

ონკანები, ელექტრო გაყვანილობა და სხვა) შეკეთების უზრუნველყოფა, 

კონტროლი დაზიანებული ინვენტარის შეკეთებაზე; 

• სტუდენტური თვითმმართველობის ღონისძიებების ტექნიკური მხარდაჭერა; 

• სარემონტო სამუშაოების ეტაპზე დეფექტური აქტების მომზადება და 

კონტროლი შესრულებულ სამუშაოებზე; 

• სამეცნიერო საქმიანობის მსვლელობის პერიოდში ღონისძიებების ტექნიკური 

მხარდაჭერა და ტექნიკური საკითხების მოგვარება (ბანერები, ბუკლეტები, 

სერთიფიკატების დამზადება); 

• სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილე სტუმრების ტრანსპორტირების და 

დაბინავების საკითხების მოგვარება; 

• მონაწილეობა ფაკულტეტზე არსებული ინვენტარის აღრიცხვიანობის - 

ინვენტარიზაციის პროცესში; 

• სახანძრო ინვენტარის მოწესრიგება და კონტროლი ინვენტარის მოვლა-

პატრონობაზე. 



 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია:   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (დეკანატი რუსულენოვანი 

ჯგუფებისთვის) 

   

 მოვალეობები: 

• ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისთვის  სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ ყველა საკითხზე;  

• სტუდენტთა პირველადი რეგისტრაცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის 

ბრძანების შესაბამისად  ჩარიცხულ პირველ კურსელებთან (სასწავლო 

ხელშეკრულების 2 ეგზემპლარი, ფინანსურიხელშეკრულების 2 ეგზემპლარი, 

სტუდენტისბარათისგაფორმება); 

• უცხო ქვეყნის მოქალაქეების პირველადი რეგისტრაცია (სასწავლო 

ხელშეკრულების 2 ეგზემპლარი, ფინანსური ხელშეკრულების 2 ეგზემპლარი – 

ქართულ და რუსულ ენებზე, სტუდენტის ბარათის გაფორმება; წარმოდგენილი 

დოკუმენტების მიღება–ჩაბარება).  

• რუსულენოვან სექტორზე  მობილობით გადმოსული სტუდენტებთან სასწავლო 

და საფინანსო ხელშეკრულების (ქართულენოვანი რუსულენოვანი) გაფორმება; 

წარმოდგენილი დოკუმენტების მიღება–ჩაბარება.  

• რუსულენოვან სექტორზე დამატებითსემესტრიანი სტუდენტების სასწავლო და 

საფინანსო ხელშეკრელების გაფორმება; 

• ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის დაწყებისას სასწავლო ხელშეკრულებების 

გაფორმება (რუსულენოვანი),  

• სტუდენტებისათვის დამატებითი კრედიტების აღების საჭიროების შემთხვევაში 

შესაბამისი სასწავლო და ფინანსური (ქართულენოვანი, რუსულენოვანი) 

ხელშეკრულების გაფორმება.  

• შესაბამის ბაზებში ჯგუფის უწყისების მიბმა; 

• სასწავლო ცხრილის მიხედვით უწყისების გადამოწმება; 

• უწყისებში სტუდენტთა სიების გადამოწმება; 

• დამატებითკრედიტიანი სტუდენტების შესაბამის ბაზებში მიბმა 

• სისტემა „დეკანატში“ სტუდენტთა მონაცემების შეტანა. 



• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 

• პირადი საქმეების გადანაწილებას სპეციალობების და ჯგუფების მიხედვით და 

შესაბამის ბაინდერებში ჩალაგება; 

• რუსულენოვანი სექტორის სტუდენტების  ბრძანების ამონაწერების (ჩარიცხვის, 

კურსიდან კურსე გადაყვანის, შეჩერების, შეწყვეტის) მომზადება;   

• თითოეული სტუდენტის პირად საქმეში ბრძანების ამონაწერის, განცხადების 

ასლის ან/და ნებისმიერი სხვა საჭირო დოკუმენტის ჩალაგება. 

• სკოლის ატესტატის აღრიცხვა და არქივისთვის გადასაცემად მომზადება. 

• უწყისების მიღება-ჩაბარება, სტუდენტთა ნიშნების შესაბამის ბაზებში შეტანა; 

უწყისების ჯგუფების მიხედვით გადანაწილება;  

• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში (eflow. Emis. ge) მუშაობა:  

სამხედრო ცნობების (ფორმა 26) მომზადება და სამხედრო სამობილიზაციო 

სამსახურუსათვის მიწოდება; უცხოეთში წასაღებად აკადემიური და სხვა სახის  

ცნობის მომზადება და გაგზავნა. 

• მართვის ავტომატიზირებულ სისტემაში (ums) სტუდენტის სტატუსის შესახებ 

ცნობის მომზადება; ასევე უწყისის კორექტირებაზე გაშვება. 

• სისტემა „დეკანატიდან“  სტუდენტთა მონაცემების  viciadmin.gtu.ge–ზე 

გადატანა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია 

უცხოური ენის ცოდნა (სავალდებულოა რუსული ენის ცოდნა). 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება;კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet);კომუნიკაბელურობა;ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი. 

 

➢ პოზიცია:   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კურსდამთავრებულთა 

მომსახურება) 

 

მოვალეობები:  

• კურსდამთავრებულთა მომსახურება და მათი მოთხოვნის შესაბამისი 

დოკუმენტაციის გაცემა; 

• კურსდამთავრებულთა საბუთების მონიტორინგი და მომზადება 

საკვალიფიკაციო კომისიებისათვის;  

• კურსდამთავრებულთა ბრძანების პროექტების და დიპლომის ასლების 

მომზადება;  



• საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომის ოქმების მომზადება და შენახვა;  

• დიპლომის დანართების (ქართულ–ინგლისური) მომზადება;  

• თანამშრომლობა სტუ-ის შესაბამის სამსახურებთან  და მათთვის სხვადასხვა 

სტატისტიკური მონაცემების მიწოდება; 

• ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა პირადი საქმეების 

დაარქივება და სტუ-ს არქივში ჩაბარება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სფეროში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, 

სავალდებულოა უცხოური ენების ცოდნა (ინგლისური, რუსული). 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა;  

შეზღუდულ ვადაში მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სტუდენტთა მომსახურებისა 

და კარიერული მხარდაჭერის სერვისი) 

 

 მოვალეობები:  

• კონსულტაციას უწევს და ეხმარება  სტუდენტებს  სასურველი განცხადების 

დაწერაში:  

✓ სტუდენტის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ სტუდენტის სტატუსის შეჩერებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ სასწავლო სემესტრის დამატებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ შიდა მობილობის წესით იძულებით საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობის საფუძველზე შეფასების 

უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ საპატიო მიზეზის (ავადმყოფობის ან სხვა) საფუძველზე შეფასების უწყისის 

კორექტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ გამოცდაზე დაგვიანების მიზეზებთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

✓ სტუდენტთა ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 

 

• უზრუნველყოფს ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტებთან სატელეფონო 

კომუნიკაციას;  

• უზრუნველყოფს ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტთა მონაცემების 

დამუშავებას და სტატუსის შეჩერების ბრძანების პროექტის მომზადებაზე 



უფლებამოსილი პირისთვის გადაგზავნას; 

• უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ მომზადებული განცხადებების ადრესატთან 

გაგზავნას (ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის EFLOW-ს მეშვეობით); 

• უზრუნველყოფს ფაკულტეტის სტუდენტების ფინანსურ მდგომარეობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს პროგრამის მეშვეობით ( VICIADMIN.GTU.GE); 

• ასრულებს ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის სხვადასხვა დავალებებს. 

 

კვალიფიკაცია: 

 უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 

მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია:  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური) 

 მოვალეობები: 

• ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების გაცნობის 

მიზნით  შესაბამისი საკონსულტაციო სამუშაოების ორგანიზებაში მონაწილეობა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციაზე წარდგენის მიზნით 

თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

• დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით უნივერსიტეტში არსებული 

ელექტრონულ პორტალზე საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსების  

მონაცემთა ბაზის შექმნა და განახლება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო კურსების შეასაბამისობის 

ტექნიკური უზრუნველყოფა სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

არსებულ რეგულაციებთან;  

• მობილობის კანდიდატების და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის 

მსურველთათვის   გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ  დასკვნების მომზადება  

• პროგრამების შემდგომი სრულყოფისა და ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების მიზნით დარგის სპეციალისტების მოსაზრებების და 

რეკომენდაციების შესწავლაში მონაწილეობის მიღება 

• ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული  პერსონალისთვის ბოლონი-

ის პროცესთან  განათლების სფეროში მოქმედ  რეგულაციებთან და 



სტანდარებთან  საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებაში 

მონაწილეობა 

• სამსახურის  ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

პოზიცია:  პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი (დეკანატი) 

 

მოვალეობები:  

• თითოეულ სტუდენტთან დაკავშირებული ბრძანებების (სტატუსის შეჩერების, 

შეწყვეტის, ჩარიცხვის, მობილობის, კურსიდან კურსზე გადაყვანის) 

ამონაწერების მომზადება; 

• უნივერსიტეტიდან გადასული სტუდენტებისთვის პირად საქმეში არსებული 

ყველა დოკუმენტის მომზადება; 

• უწყისის კორექტირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება 

და შესაბამისი სამსახურებისთვის გადაგზავნა შესასრულებლად; 

• მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში (UMS) სტუდენტის სტატუსის შესახებ 

ცნობების მომზადება; 

• თითოეული სტუდენტის პირადი საქმეების მოწესრიგებაზე პასუხისმგებლობა, 

ასევე მათ მიერ ფაკულტეტზე შემოსული განცხადებების და ამ განცხადებების 

საფუძველზე დაწერილი ბრძანებების დახარისხება და შესაბამის საქაღალდეებში 

ჩალაგება; 

• საჭიროების შემთხვევაში  დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა;  

         

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა 

 

უნარ-ჩვევები: 

კომპიუტერული ტექნიკის  გამოყენება; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Ms 

office,  Internet); კომუნიკაბელურობა; ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

ექსტრემალურ სიტუაციებში, სტრესულ გარემოში და შეზღუდულ ვადაში 



მუშაობის უნარი.  

 

➢ პოზიცია: პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მენეჯერის სამსახური)  

 

 მოვალეობები:  

• შრომის ბაზრის კვლევა და შესაბამისად ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა; 

• ფაკულტეტის მენეჯერის უშუალო ხელმძღვანელობით მონაწილეობა 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მოზიდვის ყოველწლიური გეგმის 

დამუშავებაში; 

• მონაწილეობა ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში; 

• ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ინვენტარიზაცია; 

• ფაკულტეტის დეპარტამენტებზე მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის 

გადაცემა; 

• კონფერენციებზე და შეხვედრებზე ფურშეტების უზრუნველყოფა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, სასურველია უცხოური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (აკადემიური მოსწრების 

ელექტრონულ სისტემაში მაგისტრატურა/ბაკალავრიატის დამატებით 

კრედიტებზე მიბმისათვის) 

 

მოვალეობები:  

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში ჯგუფების და სტუდენტების 

მიბმა; 

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში სასწავლო კურსებისა და 

პროფესორების  გადამოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ჩამატება; 

• ცხრილების მიბმა ჯგუფზე და ლექტორზე; 

• აკადემიური მოსწრების ელექტრონულ სისტემაში საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების სტუდენტების მიბმა ინდივიდუალურ საგნებზე კონკრეტულ 

პროფესორთან; 

• ინფორმაციის  მიწოდება სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 



• საჭიროების შემთხვევაში  დეკანატში განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაში 

მონაწილეობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება, 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows, Ms office,  Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

 

➢ პოზიცია:  პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (ინსტიტუტი) 

 

მოვალეობები: 

• სამეცნიერო ფონდებთან, დონორ ორგანიზაციებთან, და სხვა 

დაწესებულებებთან ურთიერთობა; 

• მოლაპარაკებების წარმოება და მოძიება საგრანტო პროექტების; 

• პროექტის ბიუჯეტის დაგეგმვა; 

• მონაწილეობა კვლევით საქმიანობაში; 

•  ინსტიტუტის სტრატეგიული გეგმის განხორციელებაზე კონტროლი; 

• სამეცნიერო კვლევითი კრებულების მომზადება;  

• გამოყენებითი კვლევების წარმოებისათვის სტუდენტთა შერჩევაში 

მონაწილეობა; 

• საჯარო დისკუსიების, ინტელექტუალური თამაშების, სასწავლო ვიზიტების,  კ

ულტურული და სხვა ტიპის სტუდენტური ღონისძიებების ორგანიზება; 

• საოფისე და ანალიტიკური საქმიანობა. 

 

კვალიფიკაცია: 

• უმაღლესი განათლება.   სასურველია უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ძირითადი კომპონენტების ცოდნა.  

• საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

კანონმდებლობის,  ასევე საქმიანობის სპეციფიკის ცოდნა. 

• გამოთვლითი ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების ექსპლოატაცია. 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  (Windows , MS office, Internet, XL). 

• გუნდში მუშაობის უნარები. 

• თანამდებობის შესაბამისი ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 



 

➢ პოზიცია: პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (საჯარო მართვისა და 

ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კვლევის ლაბორატორია)   

 

მოვალეობები: 

• ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების ლაბორატორიის 

სპეციფიკით დასამუშავებელ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში დახმარება.  

• ლაბორატორიის პერსპექტიული, კალენდარული და სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის გეგმის შესაბამისად  კვლევის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკითხებზე წარმოება.   

• ტრეინინგებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკითხებზე.  

• ლაბორატორიაში არსებული მოწყობილობების და პროგრამული 

უზრუნველყოფის სწორი ექსპლოატაციის ზედამხედველობა.   

• ლაბორატორიის სასწავლო მეთოდური მასალის, ცოდნის შემოწმება და  

ტესტირების ჩატარება; 

 

კვალიფიკაცია: 

უმაღლესი განათლება. პრაქტიკული მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლის სტაჟი. 

სასურველია უცხო ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ძირითადი კომპონენტების ცოდნა.  

საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

კანონმდებლობის,  ასევე საქმიანობის სპეციფიკის ცოდნა. 

გამოთვლითი ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების ექსპლოატაცია. 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  (Windows , MS office, Internet, XL). 

გუნდში მუშაობის უნარები. 

თანამდებობის შესაბამისი ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• I კურსელ სტუდენთა პირადი საქმის მოწესრიგება; 

• საბუთების დახარისხება; 

• სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სასწავლო ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და სასწავლო ბაზაში 

მუშაობა; 

• ყველა ჯგუფის პასპორტის ამობეჭდვა და გადამოწმება არსებულ უწყისებთან; 

• ჩარიცხვის,  შეწყვეტის, შეჩერება, აღდგენის ბრძანებების ასლების, ფინანსური 

და სასწავლო ხელშეკრულებების, ასევე ნიშნების ფურცლების ჩადება პირად 

საქმეში; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანებების ასლის  მომზადება და პირად 

საქმეში ასახვა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში სტუდენტთა 

ანკეტების  მოწესრიგება. 

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაციის 

სტუდენტებისათვის მიწოდება; პროცესის უზრუნველყოფა; 

• მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების შესაბამისი ანკეტების შევსება; 



• შიდა და გარე მობილობით გადმოსული  სტუდენტების პირადი საქმეების 

მოწესრიგება (სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულების გაფორმება). 

• შიდა და გარე მობილობით გადასული სტუდენტების საბუთების მოწესრიგება 

და ამორიცხვის ბრძანების საფუძველზე პირადი საქმის გადაცემა; 

• ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადამსვლელი 

სტუდენტების განცხადებების მიღება.  

• სემესტრის განმავლობაში ბაკალავრებისათვის ცნობების გაცემა (სამხედრო 

კომისარიატისათვის, ცნობა სტატუსის შესახებ და სხვ.); 

• აკადემიური და სასწავლო ინსტუქციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულება დეკანის დავალებით. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება 

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Word; Excel; 

Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

 



 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• II კურსელ სტუდენთა პირადი საქმის მოწესრიგება; 

• საბუთების დახარისხება; 

• სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სასწავლო ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და სასწავლო ბაზაში 

მუშაობა; 

• ყველა ჯგუფის პასპორტის ამობეჭდვა და გადამოწმება არსებულ უწყისებთან; 

• ჩარიცხვის,  შეწყვეტის, შეჩერება, აღდგენის ბრძანებების ასლების, ფინანსური 

და სასწავლო ხელშეკრულებების, ასევე ნიშნების ფურცლების ჩადება პირად 

საქმეში; 

• სტუდენტის დამატებით სემესტრზე  შესაბამისი ფინანსური და სასწავლო 

ხელშეკრულების გაფორმება; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანებების ასლის  მომზადება და პირად 

საქმეში ასახვა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში სტუდენტთა 

ანკეტების  მოწესრიგება. 

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაციის 

სტუდენტებისათვის მიწოდება; პროცესის უზრუნველყოფა; 



• მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების შესაბამისი ანკეტების შევსება; 

• შიდა და გარე მობილობით გადმოსული  სტუდენტების პირადი საქმეების 

მოწესრიგება (სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულების გაფორმება). 

• შიდა და გარე მობილობით გადასული სტუდენტების საბუთების მოწესრიგება 

და ამორიცხვის ბრძანების საფუძველზე პირადი საქმის გადაცემა; 

• ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადამსვლელი 

სტუდენტების განცხადებების მიღება.  

• სემესტრის განმავლობაში ბაკალავრებისათვის ცნობების გაცემა (სამხედრო 

კომისარიატისათვის, ცნობა სტატუსის შესახებ და სხვ.); 

• აკადემიური და სასწავლო ინსტუქციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულება დეკანის დავალებით. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება 

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Word; Excel; 

Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• III კურსელ სტუდენთა პირადი საქმის მოწესრიგება; 

• საბუთების დახარისხება; 

• სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სასწავლო ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და სასწავლო ბაზაში 

მუშაობა; 

• ყველა ჯგუფის პასპორტის ამობეჭდვა და გადამოწმება არსებულ უწყისებთან; 

• ჩარიცხვის,  შეწყვეტის, შეჩერება, აღდგენის ბრძანებების ასლების, ფინანსური 

და სასწავლო ხელშეკრულებების, ასევე ნიშნების ფურცლების ჩადება პირად 

საქმეში; 

• სტუდენტის დამატებით სემესტრზე  შესაბამისი ფინანსური და სასწავლო 

ხელშეკრულების გაფორმება; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანებების ასლის  მომზადება და პირად 

საქმეში ასახვა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში სტუდენტთა 

ანკეტების  მოწესრიგება. 

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაციის 

სტუდენტებისათვის მიწოდება; პროცესის უზრუნველყოფა; 

• მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების შესაბამისი ანკეტების შევსება; 



• შიდა და გარე მობილობით გადმოსული  სტუდენტების პირადი საქმეების 

მოწესრიგება (სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულების გაფორმება). 

• შიდა და გარე მობილობით გადასული სტუდენტების საბუთების მოწესრიგება 

და ამორიცხვის ბრძანების საფუძველზე პირადი საქმის გადაცემა; 

• ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადამსვლელი 

სტუდენტების განცხადებების მიღება.  

• სემესტრის განმავლობაში ბაკალავრებისათვის ცნობების გაცემა (სამხედრო 

კომისარიატისათვის, ცნობა სტატუსის შესახებ და სხვ.); 

• აკადემიური და სასწავლო ინსტუქციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულება დეკანის დავალებით. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება 

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Word; Excel; 

Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• IV კურსელ სტუდენთა პირადი საქმის მოწესრიგება; 

• საბუთების დახარისხება; 

• სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• სასწავლო ცნობების გაცემა; 

• სტუდენტებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება და სასწავლო ბაზაში 

მუშაობა; 

• ყველა ჯგუფის პასპორტის ამობეჭდვა და გადამოწმება არსებულ უწყისებთან; 

• ჩარიცხვის,  შეწყვეტის, შეჩერება, აღდგენის ბრძანებების ასლების, ფინანსური 

და სასწავლო ხელშეკრულებების, ასევე ნიშნების ფურცლების ჩადება პირად 

საქმეში; 

• სტუდენტის დამატებით სემესტრზე  შესაბამისი ფინანსური და სასწავლო 

ხელშეკრულების გაფორმება; 

• კურსიდან კურსზე გადაყვანის ბრძანებების ასლის  მომზადება და პირად 

საქმეში ასახვა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში სტუდენტთა 

ანკეტების  მოწესრიგება. 

• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაციის 

სტუდენტებისათვის მიწოდება; პროცესის უზრუნველყოფა; 

• მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების შესაბამისი ანკეტების შევსება; 



• შიდა და გარე მობილობით გადმოსული  სტუდენტების პირადი საქმეების 

მოწესრიგება (სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულების გაფორმება). 

• შიდა და გარე მობილობით გადასული სტუდენტების საბუთების მოწესრიგება 

და ამორიცხვის ბრძანების საფუძველზე პირადი საქმის გადაცემა; 

• შემოვლის ბარათის გაცემა 

• ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადამსვლელი 

სტუდენტების განცხადებების მიღება.  

• სემესტრის განმავლობაში ბაკალავრებისათვის ცნობების გაცემა (სამხედრო 

კომისარიატისათვის, ცნობა სტატუსის შესახებ და სხვ.); 

• კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების დანართების მომზადება. 

• აკადემიური და სასწავლო ინსტუქციით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულება დეკანის დავალებით. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება 

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Word; Excel; 

Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

პოზიცია: II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანი 

 

 

მოვალეობები: 

• ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში მიღებული ლიტერატურის დამუშავება 

ელექტრონული კატალოგის KOHA-ს სტანდარტებით (შტრიხ-კოდის 

მინიჭება). 

• სტუდენტებზე, მაგისტრებზე და პროფესორ მასწავლებლებზე 

საუნივერსიტეტო საბიბლიოთეკო აბონემენტის გახსნა და შევსება შესაბამისი 

მონაცემებით. 

• ცენტრალური ბიბლიოთეკის ფონდიდან ფაკულტეტის სპეციფიკით 

გათვალისწინებული ლიტერატურის გადმოცემის უზრუნველყოფა. 

• ფაკულტეტისთვის აუცილებელი და საჭირო საბიბლიოთეკო ერთეულებისა 

და პერიოდული გამოცემების დადგენა ფონდის შემდგომი შევსებისათვის. 

• საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საერთო კატალოგიდან შესაბამისი მინი 

კატალოგის შედგენა-განახლება. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება:  უმაღლესი განათლება 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• პირველკურსელი სტუდენტების მაგისტრანტების რეგისტრაცია გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ბრძანების შესაბამისად; 



• მეორე და დამატებითი კურსის სტუდენტებისათვის ყოველწლიური სასწავლო 

და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება; 

• მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება და მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების 

გაფორმება; 

• სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფისა და დაცვისათვის 

შესაბამის საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობა; 

• სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემა „vici“ სტუდენტთა 

მონაცემების შეტანა და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოება და სემესტრულად მათი განახლება; 

• სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ინფორმირება სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• სტუდენტებისთვის ჩარიცხვისა და სტატუსის შეჩერების ბრძანების 

ამონაწერების გაკეთება და პირად საქმეში ასახვის უზრუნველყოფა; 

• კურსდამთავრებულთათვის დიპლომის დანართების მომზადება; 

• კურსდამთავრებულთათვის შემოვლის ბარათის გაცემა; 

• კოლოქვიუმების, პროსპექტუსების, სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ოქმების 

მონიტორინგი;  

• სამაგისტრო ნაშრომების შეფასების ფორმების დამზადება. 

• სემესტრის განმავლობაში მაგისტრანტებისათვის ცნობების გაცემა (სამხედრო 

კომისარიატისათვის, ცნობა სტატუსის შესახებ და სხვ.); 

• აკადემიური პროტოკოლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება 

დეკანის დავალებით. 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება 

უცხო ენები: ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 



უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• დოქტორანტურაში ჩასარიცხად გამოცხადებულ  კონკურსში აპლიკანტების 

საბუთების მიღება - წარმოება; 

• აპლიკანტების გასაუბრებისთვის ფაკულტეტზე საერთო საუნივერსიტეტო 

ბრძანების შესაბამისად ტექნიკური საკითხების მომზადება; 

• ფაკულტეტის დეპარტამენტების უფროსების შუამდგომლობით რეკომენდაცია 

გაწეული აპლიკანტების ჩასარიცხად მოხსენებითი ბარათის მომზადება 

სასწავლო დეპარტამენტისათვის; 



• ჩარიცხვისა და ხელმძღვანელების დამტკიცების ბრძანების მიხედით 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად ელექტრონულ 

უწყისში  (ბაზაში) სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების ასახვა; 

• ახლადშექმნილი აკადემიური ჯგუფებისთვის აკადემიური საათობრივი 

გაანგარიშების გაკეთება; 

• ყველა მომდევნო მოხსენებითი ბარათების მომზადება უნივერსიტეტის  

სასწავლო დეპარტამენტისთვის ( ხელმძღვანელის დამტკიცებაზე , თემების 

დამტკიცებაზე და ა. შ.); 

• სემესტრის განმავლობაში დოქტორანტებისათვის ცნობების გაცემა (სამხედრო 

კომისარიატისათვის, ცნობა სტატუსის შესახებ და სხვ.); 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება 

უცხო ენები: ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• დოქტორანტების პირადი საქმეების მოწესრიგება დებულების შესაბამისად: 

• ამონაწერის მომზადება ჩარიცხვის ბრძანების, ხელმძღვანელის დამტკიცების  

ბრძანების, თემის დამტკიცების ბრძანების, კურსიდან კურსზე გადაყვანის 

ბრძანების, ფინანსური და სასწავლო ხელშეკრულებების გაფორმება, 

სტატუსის შეჩერების ბრძანების ამონაწერის მომზადება ( ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) , ასევე სტატუსის აღდგენის ბრძანების ამონაწერი. 

• გამოცდების პერიოდში სემინარებისა და კოლოკვიუმების დაცვისათვის 

კომისიების შექმნისათვის  შიდა ბრძანების მომზადება დეპარტანტების 

უფროსების შუამდგომლობების საფუძველზე; 

• ფინალური გამოცდების დასასრულს უწყისებისა და კვლევითი 

კომპონენტების დოკუმენტური მასალების მიღება - ჩაბარება; 

• სემესტრის განმავლობაში დეპარტამენტებთან მუდმივი კომუნიკაცია 

სტატუსშეჩერებული და აღდგენილი დოქტორანტებზე ინფორმაციის 

მიწოდება, რათა ცვლილებები იქნეს შეტანილი პედაგოგების აკადემიურ 

დატვირთვებში; 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება 

უცხო ენები: ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

 



უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილება 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• სასწავლო წლის გრაფიკის მიხედვით დოქტორანტის დისერტაციის წინასწარი 

დაცვისთვის დოკუმენტაციის მომზადება და წლის ბოლოს დისერტაციის 

დაცვისთვის მომზადება; 

• წლის განმავლობაში სადისერტაციო საბჭოზე გასატანი საკითხების მომზადება 

დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების მიხედვით; 

• სადისერტაციო საბჭოს ოქმების გაკეთება; 

• სასწავლო დეპარტამენტში წარსადგენი  მოხსენებითი ბარათისთვის საბჭოს 

ოქმების ამონაწერის მომზადება; 



• აკადემიური პროტოკოლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება 

დეკანის დავალებით. 

 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება 

უცხო ენები: ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (სასურველია); 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

სასწავლო (აკადემიური) დეპარტამენტი 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 9 შტატი 

ხელმძღვანელი: სასწავლო (აკადემიური) დეპარტამენტის უფროსი 

 



მოვალეობები: 

• აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლების, აგრეთვე მოწვეული 

სპეციალისტების საათობრივი დატვირთვის მონიტორინგი და შესაბამისი 

სამსახურისათვის დროულად წარდგენა; 

• დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის დეპარტამენტში სწავლისა და 

სამეცნიერო საქმიანობაში ხელშეწობა; 

• ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურთან ერთად სასწავლო 

პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობა; 

• დეპარტამენტში სასწავლო პროცესისათვის მიმდინარეობის ხელშეწყობა, 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დავალებით სწავლის სათანადო პირობების 

შექმნა; 

• დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდების სათანადოდ ჩატარებისთვის ხელშეწყობა; 

• შუალედური და საგამოცდო ნაშრომების მიღება-შენახვა; 

• დეპარტამენტში საგამოცდო უწყისების რეგისტრაციისათვის კორდინაციის 

გაწევა და ფაკულტეტის შესაბამის სამსახურში მათი თავისდროული ჩაბარების 

უზრუნველყოფა; 

• დეპარტამენტში კორესპონდენციების (შემოსული ბრძანებების, წერილების, 

განცხადებები, კითხვებზე პასუხი და სხვა) ადრესატისათვის მიწოდება;  

• სასწავლო პროცესის ჩატარების განრიგის უზრუნველყოფა; 

• დეპარტამენტში შემოსული ინფორმაციის აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 

• დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღრიცხვა, აგრეთვე 

ფაკულ-ტეტის შესაბამის სამსახურთან ერთად მიმდინარე აღჭურვის 

კოორდინაცია; 

• სასწავლო პროცესის ნორმალურად წარმართვის მიზნით სასწავლო 

აუდიტორიების (დაფა, ცარცი, სხვა ტექნიკური საშუალება) მომზადება; 



• მიმდინარე ცვლილებების ასახვა, როგორც აკადემიურ ასევე საათობრივ 

დატვირთვებში; 

• აკადემიური პროტოკოლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება 

დეკანის დავალებით. 

• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური დატვირთვის მოზადება; 

• საათობრივი ანაზღაურების უწყისების მოზადება; 

• მიმდინარე ცვბლილებების განხორციელება როგორც აკადემიურ, ასევე 

საათობრივ დატვირთვაში; 

• სასაწავლო წლის ბოლოს საათობრივი ბალანსის ჩაბარება სასწავლო 

განყოფილებაში; 

• მაგისტრების გადანაწილების და ხელმძღვანელების  მათი აკადემიური 

დატვირთვის შესაბამისად დანიშვნა; დანიშვნის დოკუმენტაციის მომზადება; 

• ცხრილის მონაცემების მომზადება; 

• ცხრილისა და აკადემოური დატვირთვის შესაბამისობაში მოყვანა; 

• ფაკულტეტის საბჭოსა და სათათბიროს გადაწყვეტილებების შესრულება; 

• დეპარტამენტის სხდომის ოქმების მომზადება; 

• ელექტრონული უწყისების ამობეჭდვა და რეგისტრაცია; 

• მართვის ინფორმაციულ-ანალიტიკურ ავტორიზებულ სისტემაში მუშაობა. 

(ums.gtu.ge)  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება 

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული (სასურველია).   



უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Word; Excel; 

Internet); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• სტუდენთა მობილობის პროცესში მონაწილეობის მიღება, მათთვის შესაბამისი 

დოკუმენტაციის მომზადება. 

• ფაკულტეტზე მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ფორმაში 

აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტური პერიოდული გამოკითხვების 

წარმოება და ანალიზი;   



• სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ მოპოვებული 

კრედიტების აღიარება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება. 

• აკადემიური პროტოკოლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება 

სამსახურის უფროსის დავალებით. 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება.  

უცხო ენები: სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი:  1 შტატი 

ხელმძღვანელი: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

 

მოვალეობები: 

• ავტორიზაცია/აკრედიტაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 

• უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების 

შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტთა შესახებ სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური ინფორმაციის 

მომზადება და ანალიზი; შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების პროცესში შესაბამისი 

ტექნიკური სამუშაოების ჩატარება; 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება: უმაღლესი განათლება  

უცხო ენები: სასურველია რუსული/ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

უნარ-ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 



• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

მენეჯერის სამსახური 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: მენეჯერი 

 

მოვალეობები: 

• მონაწილეობის მიღება ფაკულტეტის ბიუჯეტის დაგეგვმის პროცესთან 

დაკავშირებულ სამუშაოებში. 

• ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გეგმის შემუშავებაში 

მონაწილეობა. 

• შემოსავლების და ხარჯვითი ნაწილის მიმდინარეობაზე მუდმივი მონიტორინგი. 

• სასწავლო პროგრამების ფინანსურ მდგრადობის საკითხების მუდმივი 

მონიტორინგი. 

• აკადემიური საათების გაანგარიშება-განაწილების მოთხოვნა აკადემიური 

დეპარტამენტებისათვის შესაბამისი ანაზღაურების გამოთვლისათვის. 

• შტატების აღრიცხვიანობა და მათ თანაფარდობაზე კონტროლი. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება (სასურველია საჯარო სექტორში); 

• უმაღლესი განათლება 

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა. 



უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet Word; Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პრობლემების დანახვისას, ანალიზისა და მისი გადაჭრის გზების მოძიების 

უნარი; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

მენეჯერის სამსახური 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: მენეჯერი 

 

მოვალეობები: 

• სტუდენტების  განცხადებების მიღება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით; 

• ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 

დოქტორანტურა) ელექტრონულ უწყისებში მუდმივი მონიტორინგი. 

• მართვის ინფორმაციულ-ანალიტიკურ ავტორიზებულ სისტემაში მუშაობა. 

(ums.gtu.ge)  

• დოკუმენტების მიმოცვლის ელექტრონულ სისტემაში მუშაობა (eFlow) 

• აკადემიური პროტოკოლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება, 

მენეჯერის დავალებით. 



• საფინანსო ხელშეკრულებების შემოწმება; 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება (სასურველია საჯარო სექტორში); 

• უმაღლესი განათლება 

• ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა. 

 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet Word; Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• პრობლემების დანახვისას, ანალიზისა და მისი გადაჭრის გზების მოძიების 

უნარი; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი; 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 

 

თანამდებობრივი ინსტრუქცია  

დეკანის თანაშემწე 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანი 

 



მოვალეობები: 

• ზემდგომი ორგანოების დადგენილებების, განკარგულებების, 

ბრძანებულებების (ასლები) აღრიცხვა; 

• სტუ-ს საერთო ხასიათის ბრძანებების (ასლები) აღრცხვა; 

• ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმების (ასლები) აღრიცხვა-მონიტორინგი; 

• ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებების და ოქმებიდან ამონაწერების 

აღრიცხვა-მონიტორინგი 

• დოკუმენტების მიმოცვლის ელექტრონულ სისტემაში მუშაობა (eFlow) 

• აკადემიური პროტოკოლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება 

დეკანის დავალებით. 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება:  უმაღლესი განათლება 

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

• კომუნიკაბელურობა; 

 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია  

დეკანის თანაშემწე 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანი 

 

მოვალეობები: 

• დოკუმენტების მიმოცვლის ელექტრონულ სისტემაში მუშაობა (eFlow) 

• ხელმძღვანელის კომპეტენციაში შემავალი ყველა დოკუმენტის აღრიცხვა 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება:  უმაღლესი განათლება  

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული. 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

 



თანამდებობრივი ინსტრუქცია  

დეკანის მოადგილის თანაშემწე 

 

პოზიცია: III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამუშაო სტატუსი: 1 შტატი 

ხელმძღვანელი: დეკანის მოადგილე 

 

მოვალეობები: 

• დოკუმენტების მიმოცვლის ელექტრონულ სისტემაში მუშაობა (eFlow) 

• დეკანის მოადგილის დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულება 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

განათლება:  უმაღლესი განათლება  

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული. 

 

 

უნარ ჩვევები: 

• კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება; 

• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (Windows; Ms. office, Internet; Word; 

Excel); 

• კომუნიკაბელურობა; 

• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობა; 

• სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. 

• საკითხის მიმართ პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი; 

• ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 


