
საკონკურსო პირობები 
 

 

კონკურსის ძირითადი პირობები: 

 
1. პროფესორის თანამდებობაზე 5 წლის ვადით შეიძლება აირჩეს დოქტორის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო- 

პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება. 

2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 4 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც 

აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 

 

3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის 

ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი 3 წლის ვადით. 

4. უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე არ შეიძლება არჩეულ იქნეს 65 

წელს მიღწეული პირი, ხოლო აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირი, 

რომელმაც მიაღწია 65 წელს, აკადემიური თანამდებობიდან 

გათავისუფლდება აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადის გასვლის 

შემდეგ. 

5. გამონაკლისის სახით უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება 
 

არჩეულ იქნეს 65 წლის ასაკს გადაცილებული პირი, თუ იგი აკმაყოფილებს 

აკადემიურ კონკურსში მონაწილე კანდიდატისადმი დადგენილ მოთხოვნებს. 

აკადემიური თანამდებობის დაკავება ხორციელდება  კანონმდებლობითა  

და  უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით. 

6. საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის 

კვალიფიკაციის და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო 

თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის 

შესაბამისი პედაგოგიური, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა, სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები და დამსახურება; 



ასევე საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) 

ჩატარებული გასაუბრება-ინტერვიუს და (კომისიის გადაწყვეტილებით ან 

კონკურსანტის მოთხოვნით) საჯარო ლექციის შედეგები. 

 

 
 
 
 
 
 

კონკურსში მონაწილეთა შეზღუდვა 
 

 

კონკურსანტის აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხის (ან დოქტორანტის) მიმართულება 

ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს დასაკავებელი აკადემიური თანამდებობის 

მიმართულებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანდიდატის დოკუმენტაცია არ 

განიხილება. 

აკადემიურ თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში დაიშვება მხოლოდ ის 

კონკურსანტი, ვისაც შეუძლია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 

დაუთმოს სამუშაო კვირის მინიმუმ სამი დღე და აკადემიური თანამდებობის 

დაკავების შემთხვევაში უნივერსიტეტთან გააფორმებს აფილირების 

ხელშეკრულებას.  

 

     საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება კანდიდატის მიერ 

გამოქვეყნებული ის სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომები, რომელიც 

ზუსტად ემთხვევა დასაკავებელი აკადემიური თანამდებობის მიმართულებას ბოლო 

10 წლის განმავლობაში. 

     აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი 

ნაშრომები, როგორც აუცილებელი პროცედურა, მოწმდება პლაგიატზე 

უნივერსიტეტში შექმნილი პლაგიატის კომისიის მიერ. პლაგიატის დადასტურების 

შემთხვევაში კონკურსანტის კანდიდატურა საკონკურსო კომისიის მიერ არ 

განიხილება. 

 

 

 

 



 

კონკურსის ჩატარების წესი 
 

 

1.კონკურსი ჩატარდება “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. 

 

 

2. კონკურსი  ცხადდება  2018 წლის  14 დეკემბერს. დოკუმენტაციის  

წარმოდგენის ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 14 იანვრიდან 25 იანვრის ჩათვლით 

ჩათვლით. კონკურსი ჩატარდება საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ 

ერთი და არაუგვიანეს ორი  თვის ვადაში. 


