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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  

1.1 წინამდებარე “აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი“ (შემდგომში - წესი) 

არეგულირებს შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში 

„ალტერბრიჯი“ (შემდგომში - სასწავლო უნივერსიტეტი) აკადემიური თანამდებობების 

დასაკავებლად პირის/პირების შერჩევის მიზნით გამოცხადებული ღია კონკურსის (შემდგომში 

- კონკურსი) ჩატარების წესს და პირობებს, ამ პროცესის თანმდევ საკითხებს. 

1.2. ამ წესის მიზანია უზრუნველყოს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის 

ჩატარება გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების 

დაცვით.  

1.3.  სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიურ პერსონალს ირჩევს საკონკურსო კომისია.  

1.4. ამ წესის სამართლებრივი საფუძველია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტები.  

 

მუხლი 2. აკადემიური თანამდებობები  

2.1. სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისაგან და 

ასისტენტებისგან. 

2.2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნება პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და 

ასისტენტ-პროფესორი. 

2.3.  პროფესორი არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

თანამდებობის პირი, რომელიც უძღვება სასწავლო პროცესს და ხელმძღვანელობს 

სტუდენტების სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას. 

2.4. ასოცირებული პროფესორი არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

აკადემიური თანამდებობის პირი, რომელიც მონაწილეობს სასწავლო პროცესში და 

ხელმძღვანელობს სტუდენტების სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას. 

2.5. ასისტენტ-პროფესორი – არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

თანამდებობის პირი, რომელიც თავისი კომპეტენციის შესაბამისად მონაწილეობს სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევით მეცადინეობებში. 

2.6. ასისტენტი - არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

თანამდებობის პირი, რომელიც პროფესორის ხელმძღვანელობით ახორციელებს სასემინარო და 

კვლევით აქტივობებს, შესაბამისი პროფესორის მიერ განსახორციელებელ სასწავლო 

კურსის/პროცესის ფარგლებში. 

 

მუხლი 3. საკონკურსო კომისია 

3.1. აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსების ჩატარებას უზრუნველყოფს 

დროებითი კოლეგიური ორგანო - საკონკურსო კომისია.  

3.2. საკონკურსო კომისია განიხილავს და აფასებს კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილ 

დოკუმენტაციას კანდიდატების აკადემიურ თანამდებობასთან შესაბამისობის დადასტურების 

მიზნით, ასევე ატარებს გასაუბრებას შერჩეულ კანდიდატებთან. 
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3.3. საკონკურსო კომისიის წევრი შეიძლება იყოს სასწავლო უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალი   ან მოწვეული  პირი. 

3.4. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება რექტორის სამართლებრივი აქტით. 

3.5. საკონკურსო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს იმავე კონკურსში მონაწილე კანდიდატი. 

3.6. საკონკურსო კომისია კონკურსს ატარებს მოქმედი კანონმდებლობის, ამ აქტისა და 

დადგენილი საკონკურსო პირობების შესაბამისად. 

3.7. საკონკურსო კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო კომისიის სხდომაზე და 

ფორმდება სხდომის ოქმის ფორმით. 

3.8. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას, მათ შორის კომისიის თავმჯდომარეს, ბრძანებით 

ამტკიცებს რექტორი. კომისია შედგება არანაკლებ 3 წევრისგან ან განისაზღვრება 

გამოცხადებული პროგრამული მიმართულების რაოდენობის მიხედვით.  

3.9. კომისიის სხდომას მოიწვევს და უძღვება კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის 

შემთხვევაში (მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში), მის ფუნქციებს 

კომისიის თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს კომისიის ერთ-ერთი წევრი.  

3.10. კომისიის პირველი სხდომა მოიწვევა კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა 

განცხადებების/საბუთების მიღების დასრულებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს.  

3.11. კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის სიითი შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტი. კომისიის სხდომებზე გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის სხდომაზე დამსწრე 

წევრთა უმრავლესობით. კომისიის წევრი არ სარგებლობს კენჭისყრისას ხმის მიცემისაგან 

თავის შეკავების უფლებით. კომისიის წევრების ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში 

გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.  

3.12. კომისიის პირველ სხდომაზე აირჩევა კომისიის სხდომის/სხდომების მდივანი, დამსწრე 

წევრთა ხმათა უმრავლესობით, ღია კენჭისყრით. კომისიის მდივანი აწარმოებს კომისიის 

სხდომის ოქმებს.  

3.13. კომისიის მუშაობის ის პროცედურები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული 

წინამდებარე წესით, შესაძლებელია საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობაში დადგინდეს უშუალოდ კომისიის მიერ საოქმო გადაწყვეტილების სახით.  

 

მუხლი 4. აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის პირობები 

4.1. სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორად, 4 (ოთხი) წლის ვადით, შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. პროფესორის 

თანამდებობის დასაკავებლად საჭიროა არანაკლებ 6 (ექვსი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური 

მუშაობის გამოცდილება. 

4.2. სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად, 4 (ოთხი) წლის ვადით, შეიძლება 

არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად საჭიროა არანაკლებ 3 (სამი) წლის 

სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება. 
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4.3. სასწავლო  უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორად, 3 (სამი) წლის ვადით, შეიძლება 

არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. 

4.4. სასწავლო  უნივერსიტეტის ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორანტი 3 (სამი) წლის ვადით.  

4.5. პროფესორის, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის ასევე ასისტენტის  

თანამდებობაზე შეიძლება ასევე აირჩეს პირი, რომელსაც აქვს პროფესიული ნიშნით შესაბამისი 

კვალიფიკაცია, რაც უნდა დადასტურდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური 

მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით.  

4.6. პროფესიული ნიშნით პროფესორის თანამდებობაზე  შეიძლება არჩეულ იქნას არანაკლებ 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომლის კომპეტენცია 

დასტურდება შესაბამის დარგში მუშაობის გამოცდილებით, პუბლიკაციებით და/ან 

სპეციალური მომზადებით.  

 

მუხლი 5. კონკურსის გამოცხადება  

5.1. პროფესორის, ასოცირებული და ასისტენტ–პროფესორის, ასევე ასისტენტის თანამდებობის 

დასაკავებლად კონკურსი ცხადდება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით.  

5.2. კონკურსის ჩატარების თარიღი და პირობები ქვეყნდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე და მაღალრეიტინგულ სპეციალურ ინტერნეტ ვებ-გვერდზე ან საქართველოს 

ტერიტორიაზე გავრცელებულ  ბეჭდვით ორგანოში, საბუთების მიღებამდე არანაკლებ 01 

(ერთი) თვით ადრე. ზუსტი ვადა განისაზღვრება  სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 

ბრძანებით.  

5.3. კონკურსის ჩატარების სხვა აუცილებელი ვადები დგინდება  სასწავლო უნივერსიტეტის 

რექტორის ბრძანებით. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული საკონკურსო ვადა სრულდება  

სასწავლო უნივერსიტეტისათვის არასამუშაო ან საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ უქმე დღეს, კონკრეტული საკონკურსო ვადის დასრულების დღედ ითვლება 

მომდევნო სამუშაო დღე.  

  

მუხლი 6. კონკურსის ორგანიზება 

6.1. კონკურსის ორგანიზებასა და ჩატარებას უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 

6.2 დოკუმენტების მიღებასა და კანდიდატთა რეგისტრაციას, ასევე სხდომის ოქმების 

მომზადებას უზრუნველყოფს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის თანამშრომელი 

მდივნის რანგში. 

 

მუხლი 7. კონკურსის ჩატარება, კონკურსანტის შერჩევა და შედეგების შეჯამება 

7.1. კონკურსი ტარდება და კონკურსანტების შერჩევა ხორციელდება წინამდებარე წესის, 

საკონკურსო განცხადებაში მითითებული პირობების შესაბამისად საკონკურსო კომისიის მიერ, 

ერთ ან რამდენიმე ეტაპად. 
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7.2. კონკურსის შედეგები საჯაროდ უნდა გამოცხადეს საკონკურსო განაცხადში მითითებულ 

ვადაში. 

7.3. საკონკურსო კომისია ახორციელებს თითოეულ საკონკურსო თანამდებობაზე 

დარეგისტრირებულ კონკურსანტთა მონაცემების ანალიზს და აჯამებს შედეგებს საკონკურსო 

განაცხადით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.  

7.4. აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსანტთა არჩევა ხდება მათი კვალიფიკაციისა და 

გამოცდილების შესაბამისობის მიხედვით საკონკურსო მოთხოვნებთან. თანაბარი 

კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე კანდიდატებს შორის არჩევანისას  მნიშვნელობა 

ენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამით (პროგრამებთან) გათვალისწინებული სპეციალობიდან 

გამომდინარე განსაკუთრებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობას, ასევე კონკურსანტთა სხვა 

აქტივობებს, მიღწევებსა და დამსახურებს. 

 

მუხლი 8. კონკურსანტის შეფასების ძირითადი და დამატებითი კრიტერიუმები 

8.1.  კონკურსანტის შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია: 

ა) აკადემიური ხარისხი (ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება პროფესიული ნიშნით ასარჩევ 

კანდიდატზე). 

ბ) სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6  წლის გამოცდილება  პროფესორის 

აკადემიური თანამდებობის შემთხვევაში, არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება ასოცირებული 

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის შემთხვევაში. პროფესიული ნიშნით ასარჩევ 

კანდიდატს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი მიმართულებით ფართო პრაქტიკული გამოცდილება.  

8.2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა,  კონკურსანტის 

შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები დგინდება შესაბამისი საკონკურსო განაცხადით. 

დამატებითი კრიტერიუმების დადგენისას ყურადღება ექცევა კონკურსანტის შემდეგ 

მახასიათებლებს: 

აკადემიური ნიშნით 

ა)სასწავლო კურსის სილაბუსი / სილაბუსები, რომლებიც ფასდება შინაარსის, სწავლის 

შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით - 10 ქულა: 

• ხედვის ეფექტურობა: მაღალი - კარგი - 2 ქულა, საშუალო - 1 ქულა, დაბალი - 0 ქულა; 

• საგნის ლოგიკური დაგეგმვა, თემების აქტუალობა, შესაბამისობა საგნის მიზანთან და სწავლის 

შედეგებთან: კარგი - 2 ქულა, საშუალო - 1 ქულა, დაბალი - 0 ქულა;  

• სწავლების თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინება: კარგი - 2 ქულა, საშუალო - 1 ქულა, 

დაბალი - 0 ქულა;  

• შეფასების მეთოდების შესაბამისობა მისაღწევ შედეგთან: კარგი - 2 ქულა, საშუალო - 1 ქულა, 

დაბალი - 0 ქულა.  

• უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენება: კარგი - 2 ქულა, საშუალო - 1 ქულა, დაბალი 

- 0 ქულა.  
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ბ) სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიები (უპირატესობა მიენიჭება 

საერთაშორისო რეფერირებად ინდექსირებად სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებულ 

პუბლიკაციებს) - 10 ქულა: 

• საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია უცხო 

ენაზე - 6 ქულა 

• სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია საქართველოში - 4 ქულა 

გ)სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა (უპირატესობა მიენიჭება 

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობას) - 10 ქულა: 

• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - 4 ქულა 

• ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - 3 ქულა 

• რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - 3 ქულა 

 დ)გამოცემული მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები - 10 ქულა: 

• უცხოეთში გამოცემული მონოგრაფია - 5 ქულა  

• საქართველოში გამოცემული სახელმღვანელო - 5 ქულა 

ე) სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები, კვლევით პროექტებში მონაწილეობა - 10 ქულა: 

• სამეცნიერო გრანტები - 2 ქულა: 

• სამეცნიერო სტიპენდიები - 2 ქულა: 

• დასრულებულ და დაფინანსებულ კვლევით პროექტებში მონაწილეობა - 6 ქულა: 

ვ)პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა - 10 ქულა: 

• საერთაშორისო ტრენინგებში მონაწილეობა - 5 ქულა 

• ადგილობრივ ტრენინგებში მონაწილეობა - 5 ქულა 

ზ) უცხო ენის ცოდნა - 10 ქულა; 

პროფესიულ დონეზე:  

C1 - 6 ქულა; 

B2 - 4 ქულა. 

დამატებითი კრიტერიუმები:  

თ) სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა - 5 ქულა; 

ი) სამეცნიერო გამოცემის რედაქტორობა ან სარედაქციო კოლეგიის წევრობა - 5 ქულა; 

კ) უცხოეთში წაკითხული ლექციები - 5 ქულა; 

ლ) მიღებული ჯილდოები, სტიპენდიები და სხვა - 5 ქულა. 

 

 პროფესიული ნიშნით: 

ა) შესაბამის დარგში მუშობის გამოცდილება (პროფესორი - არანაკლებ - 8 წელი, ასოცირებული 

პროფესორი - არანაკლებ 6 წელი, ასისტენტ-პროფესორი - არანაკლებ 4 წელი, ასისტენტი - 

არანაკლებ - 2 წელი); 

ბ) შესაბამისი მიმართულებით ტრენინგების გამოცდილება (პროფესორი - არანაკლებ - 7 წელი, 

ასოცირებული პროფესორი - არანაკლებ 5 წელი, ასისტენტ-პროფესორი - არანაკლებ 3 წელი, 

ასისტენტი - არანაკლებ - 2 წელი); 
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გ) სპეციალური მომზადება ან პუბლიკაციები (პროფესორი - არანაკლებ - 3 პუბლიკაცია, 

ასოცირებული პროფესორი - არანაკლებ 2 პუბლიკაცია, ასისტენტ-პროფესორი - არანაკლებ 1 

პუბლიკაცია, ასისტენტისთვის არ არის სავალდებულო); 

დ) უცხო ენის ცოდნა; 

8.3. აპლიკანტმა აკადემიური ნიშნით პროფესორის ვაკანტურ ადგილზე 100 ქულიდან მინიმუმ 

უნდა დააგროვოს 70 ქულა, ასოცირებულმა პროფესორმა -  50 ქულა, ასისტენტ-პროფესორმა - 

30 ქულა, ასისტენტმა - 15 ქულა. 

8.4. აპლიკანტმა პროფესიული ნიშნით პროფესორის ვაკანტურ თანამდებობაზე 40 ქულიდან 

უნდა დააგროვოს მინიმუმ 30 ქულა, ასოცირებულმა პროფესორმა -  25 ქულა, ასისტენტ-

პროფესორმა - 20 ქულა, ასისტენტმა - 15 ქულა. 

 

მუხლი 9. კონკურსანტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა 

9.1 კონკურსანტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი: 

ა) განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი N1);  

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

გ) კონურსანტის ანკეტა (დანართი N2); 

დ) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოეთში მიღებული 

კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ); 

ე) პედაგოგიური/სამეცნიერო/პროფესიული საქმიანობის გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

ვ) გამოქვეყნებული შრომების ნუსხა, მათ შორის  სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, 

სტატიები გამოცემული სახით ან ასლები; 

ზ) არსებობის შემთხვევაში - დამატებითი დოკუმენტაცია, დოქტორანტის ხელმძღვანელობის 

დამადასტურებელი ცნობა ან  დაცული დისერტაციისა თუ სამაგისტრო ნაშრომის სატიტულო 

გვერდი, ან/და სადისერტაციო საბჭოს/დეკანის მიერ დამოწმებული ამონაწერი შესაბამისი 

ოქმიდან, სარედაქციო საქმიანობის დამადასტურებლად - შესაბამისი ჟურნალის რომელიმე 

ნომერი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა (შესაძლოა 

წარმოდგენილი იყოს შრომის წიგნაკის ჩანაწერების სახით)  ნებისმიერი სხვა დოკუმენტაცია, 

რაც კონკურსანტს მისცემს საშუალებას დამატებითი კრიტერიუმებით შეფასდეს, მიღებული 

ჯილდოების დამატასტურებელი დოკუმენტები, სერტიფიკატები, სამეცნიერო კონფერენციაში 

მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა. 

 

მუხლი 10. საჩივრებისა და პრეტენზიების მიღება  

10.1. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებები შეიძლება გასაჩივრდეს ამ მუხლით 

დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.  

10.2. საკონკურსო კომისიის მიერ ამ დებულებით დადგენილი წესის დარღვევასთან 

დაკავშირებით განმცხადებელს/კონკურსში მონაწილე კონკურსანტს ან საკონკურსო კომისიის 
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წევრს უფლება აქვს კონკურსის დასრულებიდან 2 დღის განმავლობაში შეიტანოს 

განცხადება/საჩივარი ამავე საკონკურსო კომისიაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ საჩივრები არ 

მიიღება.  

10.3. განცხადება/საჩივარი უნდა შეიცავდეს შემდეგ რეკვიზიტებს:  

ა) შესაბამისი საკონკურსო კომისიის დასახელება;  

ბ) განცხადების/საჩივრის შემომტანი პირის სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო 

ტელეფონი; 

გ) განცხადების/საჩივრის შემომტანი პირის სტატუსი;  

დ) განცხადების/საჩივრის შემომტანი პირის მოთხოვნა;  

ე) გარემოებანი, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა; 

ვ) მოწმეების ვინაობა (იმ შემთხვევაში, თუ არსებობენ მოწმეები, რომლებიც დაადასტურებენ ამ 

ფაქტობრივ გარემოებას) ან/და დართული საბუთების ნუსხა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;  

ზ) განცხადების/საჩივრის შემომტანი პირის ხელმოწერა, თარიღი და დრო. 

10.4. განცხადებას/საჩივარს თან უნდა ერთვოდეს დარღვევის ოქმის ასლი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში.  

10.5. კომისიის სახელზე შემოსულ განცხადებას/საჩივარს რეგისტრაციაში ატარებს შესაბამისი 

საკონკურსო კომისის მდივანი (ადმინისტრაციის პერსონალი), რომელიც ვალდებულია 

განმცხადებელს გადასცეს ცნობა განცხადების/საჩივრის მიღების თარიღისა და დროის 

მითითებით.  

10.6.კომისია ვალდებულია განიხილოს განცხადება/საჩივარი კონკურსის შესახებ 

გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულ დღეს და მიიღოს გადაწყვეტილება მისი 

დაკმაყოფილების, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ან მისი განუხილველად დატოვების 

შესახებ.  

10.7. განცხადების/საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილებას საკონკურსო კომისია 

იღებს იმ შემთხვევაში, თუ მიიჩნევს, რომ ამ წესით დადგენილი ნორმის დარღვევამ არსებითი 

გავლენა იქონია ან შეიძლება იქონიოს კონკურსის შედეგზე.  

10.8. განცხადების/საჩივრის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შესაძლებელია ჩატარდეს 

ხელახალი შემაჯამებელი სხდომა.  

10.9. განცხადების/საჩივრის თაობაზე მიღებული საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება ან/და 

კონკურსის შედეგების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 

სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

  

მუხლი 11. კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება და პერსონალის განწესება. 

11.1 კონკურსის საბოლოო შედეგები ქვეყნდება არაუგვიანეს კონკურსის შესახებ 

გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული დღისა, მისი ჩატარების ადგილზე ან/და  სასწავლო 

უნივერისტეტის  ვებგვერდზე.  

11.2 არჩეული აკადემიური პერსონალის  უფლებამოსილება ძალაშია შესაბამისი შრომითი 

ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან.  
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11.3 ყველა აკადემიური პერსონალი (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-

პროფესორი, ასისტენტის ჩათვლით ავტომატურად ხდება მართვისა და კომუნკაციის სკოლის 

საბჭოს წევრი. 

 

მუხლი 12. მოწვეული აკადემიური პერსონალის შერჩევა 

12.1 მოწვეული აკადემიური პეროსნალის შერჩევის მიმართ გამოიყენება იგივე მექანიზემები, 

რაც საშტატო აკადემიური პერსონალის მიმართ. 

12.2 ცალკეულ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შესაძლოა მოწვეული აკადემიური პერსონალის 

კონკურსის გარეშე შერჩევა. გამარტივებული წესის გამოყენებისას კანდიდატთა შესარჩევი 

კრიტერიუმები უცვლელი რჩება. 

12.3 კანდიდატი შეირჩევა წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და გასაუბრების მეშვეობით. 

გასაუბრებას ატარებს სკოლის დეკანი პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად. გასაუბრებაზე 

შესაძლოა მოწვეულ იქნას ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი. 

12.4 კონკურსის გარეშე მოწვეული აკადემიური პერსონალის შერჩევის პროცესში შესაძლოა 

კანდიდატს მოეთხოვოს საცდელი საჯარო ლექციის ჩატარება. ლექცია ფასდება, სულ მცირე, 

ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლისა და პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ. შეფასების 

პროცესში გაითვალისწინება ლექციაზე დამსწრე სტუდენტთა მოსაზრებებიც. საჯარო ლექციის 

შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნება ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ შემუშავებული 

სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორის ურთიერთდასწრების ფორმა  და შეფასების 

კრიტერიუმები. 

 

მუხლი 13. დასკვნითი დებულება  

13.1. საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე წესით, რეგულირდება 

საქართველოს კანონმდებლობით და სასწავლო უნივერისტეტის სხვა სამართლებრივი 

დოკუმენტების შესაბამისად.  

13.2. წინამდებარე წესი ძალაში შედის ამ წესის დამტკიცების თაობაზე სასწავლო 

უნივერსიტეტის  მიერ გამოცემული ბრძანების ძალაში შესვლის მომენტიდან.  

13.3. წინამდებარე წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება რექტორის 

ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  

 

 

 

 

 

 

 

 


