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დანართი №2

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს არჩევის წესი და კვოტები

1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს შესაბამისი
პროგრამული მიმართულების სრული, ასოცირებული და ასისტენტ
პროფესორი.

2. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები
აირჩევიან შესაბამისი პროგრამული მიმართულების პროფესორთა კრებაზე
ღია კენჭისყრით. პროფესორთა კრება ირჩევს თავმჯდომარესა და მდივანს. 
კენჭისყრის შედეგები ჯამდება სათანადო ოქმით. კანდიდატების
დასახელება ხდება კრებაზე. პროგრამული მიმართულების თითოეულ
წევრს შეუძლია საკუთარი კანდიდატურის, ასევე სხვა კანდიდატურების
დასახელება. ყოველ კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად. უკეთესი
შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს
წევრი. თანაბარი ხმების მიღების შემთხვევაში ტარდება განმეორებითი
კენჭისყრა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, პროგრამული მიმართულების
პროფესორს უფლება აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს ინტერნეტ
(ონლაინ) კომუნიკაციის მეშვეობით.

3. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის
უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობისათვის
დადგენილი ვადის შესაბამისად. აკადემიური თანამდებობისათვის
დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე ადრე
დატოვების შემთხვევაში (დეკანის შემთხვევაში დეკანის
უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის
საბჭოს წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოს ვაკანტური ადგილის
დასაკავებლად იმართება განმეორებითი არჩევნები ამ ბრძანებით
განსაზღვრული პროცედურების დაცვით.

4. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის
წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში
ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. 

5. იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება 35 
წევრით, მათ შორის: დეკანი; სტუდენტთა თვითმმართველობის
წარმომადგენელი - 7 წევრი; პროგრამული მიმართულებებიდან არჩეული 27
აკადემიური პერსონალი, მათ შორის: სამართლის ისტორიის
მიმართულებით - 4, კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით - 4, 
ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით - 4, საერთაშორისო
სამართლის მიმართულებით - 4, კერძო სამართლის მიმართულებით - 4, 
სამართლის მეთოდების მიმართულებით - 3, სისხლის სამართლის
მიმართულებით - 4.



დანართი №1



თსუ ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევის წესი და კვოტები

1. ფაკულტეტის საბჭოში აირჩევა აკადემიური პერსონალი ფაკულტეტზე  არსებული სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულებიდან  (სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტებიდან) და სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლები. სტუდენტები შეადგენენ საბჭოში არჩეული აკადემიური პერსონალის ¼–ს. დამრგვალება ხდება სტუდენტთა სასარგებლოდ.

2. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალი აირჩევა ფაკულტეტებზე არსებული სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტებში პროფესორების რაოდენობის გათვალისწინებით. 

3. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორი. 

4. ფაკულტეტის საბჭოში ყველა სასაწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტს ჰყავს თითო წარმომადგენელი, ხოლო იმ ინსტიტუტებს, რომლებშიც 10-ზე მეტი პროფესორია გაერთიანებული,  ერთი წევრით მეტი.

5. ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნების ჩასატარებლად ფაკულტეტზე დეკანის მიერ იქმნება საარჩევნო კომისია.

6. საარჩევნო კომისიის წევრს არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, როგორც ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატს. საარჩევნო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანმადებობის პირი.

7. ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნების თარიღის დანიშვნიდან ერთი კვირის განმავლობაში საბჭოს წევრობის მსურველი აკადემიური პეროსონალი განცხადებით მიმართავს  ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიას მისი საბჭოს წევრობის კანდიდატად დარეგისტრირების თხოვნით.

8. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები აირჩევიან შესაბამისი სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორთა კრებაზე ღია კენჭისყრით. 

9. ყოველ კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად.  აკადემიურ პერსონალს შეუძლია ხმა მისცეს არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატს; უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. თანაბარი ხმების მიღების შემთხვევაში ტარდება განმეორებითი კენჭისყრა.

10. კენჭისყრის შედეგები ჯამდება სათანადო ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ სარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები.

11. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის შესაბამისად. 

12. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის შესაბამისად. აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის  ვადაზე ადრე დატოვების შემთხვევაში (დეკანის შემთხვევაში დეკანის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოს ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად იმართება განმეორებითი არჩევნები ამ საბჭოს წევრთა არჩევნების ზემოთ წარმოდგენილი პროცედურების დაცვით.

13. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. 

14. წინამდებარე წესის მიხედვით, ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს  წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება 37 წევრით.    



















თსუ ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა კვოტები

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტების მიხედვით

		სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტების დასახელება



		წევრთა რაოდენობა საბჭოში



		ქართული ენის ს.ს ინსტიტუტი

		2



		ქართული ლიტერატურის ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

		2



		თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ს.ს ინსტიტუტი

		1



		თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდენობის ს.ს ინსტიტუტი

		1



		კავკასიოლოგიის ს.ს ინსტიტუტი

		1



		არქეოლოგიის ს.ს ინსტიტუტი

		1



		ეთნოლოგიის ს.ს ინსტიტუტი

		1



		აღმოსავლეთმცოდნეობის  ს.ს ინსტიტუტი

		2



		კულტურის კვლევების   ს.ს ინსტიტუტი

		1



		ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ს.ს ინსტიტუტი 

		1



		ვიზუალური ხელოვნების  ს.ს ინსტიტუტი

		1



		პედაგოგიკის ს.ს ინსტიტუტი

		1



		თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების ს.ს ინსტიტუტი

		1



		კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ს.ს ინსტიტუტი

		2



		დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ს.ს ინსტიტუტი

		2



		ფილოსოფიის ს.ს ინსტიტუტი

		2



		ამერიკისმცოდნეობის ს.ს ინსტიტუტი

		1



		რუსისტიკის ს.ს ინსტიტუტი ს.ს ინსტიტუტი

		1



		საქართველოს ისტორიის     ს.ს ინსტიტუტი

		2



		მსოფლიო ისტორიის  ისტორიის     ს.ს ინსტიტუტი

		2



		დეკანი

		1



		სტუდენტი

		8



		ჯამი

		37







დანართი №2

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს არჩევის წესი და კვოტები

1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს შესაბამისი პროგრამული მიმართულების სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორი.

2. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები აირჩევიან შესაბამისი პროგრამული მიმართულების პროფესორთა კრებაზე ღია კენჭისყრით. პროფესორთა კრება ირჩევს  თავმჯდომარესა და მდივანს. კენჭისყრის შედეგები ჯამდება სათანადო ოქმით. კანდიდატების დასახელება ხდება კრებაზე. პროგრამული მიმართულების თითოეულ წევრს შეუძლია საკუთარი კანდიდატურის, ასევე სხვა კანდიდატურების დასახელება. ყოველ კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად. უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. თანაბარი ხმების მიღების შემთხვევაში ტარდება განმეორებითი კენჭისყრა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, პროგრამული მიმართულების პროფესორს უფლება აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს ინტერნეტ (ონლაინ) კომუნიკაციის მეშვეობით.

3. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის შესაბამისად. აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე ადრე დატოვების შემთხვევაში (დეკანის შემთხვევაში დეკანის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოს ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად იმართება განმეორებითი არჩევნები ამ ბრძანებით განსაზღვრული პროცედურების დაცვით. 

4. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. 

5. იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება  35 წევრით, მათ შორის: დეკანი; სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი - 7 წევრი; პროგრამული მიმართულებებიდან არჩეული 27 აკადემიური პერსონალი, მათ შორის: სამართლის ისტორიის მიმართულებით - 4, კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით - 4, ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით - 4, საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით - 4, კერძო სამართლის მიმართულებით - 4, სამართლის მეთოდების მიმართულებით - 3, სისხლის სამართლის მიმართულებით - 4.



დანართი №3



ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის არჩევის წესი და კვოტები



1. ფაკულტეტის საბჭოს არჩევის წესი

1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი. ფაკულტეტის საბჭო შედგება 39 წევრისგან. 

2. ფაკულტეტის ერთიდაიმავე ქვემიმართულებიდან არ შეიძლება არჩეული იქნეს ფაკულტეტის საბჭოს ერთზე მეტი წევრი.

2. კვოტა ფაკულტეტის საბჭოში.

1. თითოეული დეპარტამენტისთვის და ინტერდისციპლინური ქვემიმართულებისთვის  განისაზღვრება კვოტა – წევრთა რაოდენობა ფაკულტეტის საბჭოში;

2. კვოტის გაანგარიშება ხდება შემდეგი წესის მიხედვით: პროფილის შესაბამისად სრული პროფესორების რაოდენობას გამოკლებული წარმომადგენლობით და აკადემიურ საბჭოში შესაბამისი პროფილის მქონე წევრთა რაოდენობა; 

3. დეპარტამენტის კვოტა არის ერთის ტოლი თუ მას ჰყავს ერთი სრული პროფესორი;

4. იმ ქვემიმართულებებს, რომელთაც არ ეყოლებათ წარმომადგენელი ფაკულტეტის საბჭოში შეუძლიათ სათათბირო ხმის უფლებით ყავდეთ წევრი ფაკულტეტის საბჭოში. 

3. საარჩევნო კომისია

1. დეპარტამენტისთვის და ინტერდისციპლინარული ქვემიმართულებ(ებ)ისთვის   ფაკულტეტის დეკანის მიერ იქმნება საარჩევნო კომისია.

2. საარჩევნო კომისია შედგება თვმჯდომარისგან, მდივნისგან და ერთ წევრისგან;

3. საარჩევნო კომისიის წევრს არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში როგორც ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატმა. 

4. არჩევნების დანიშვნა და კანდიდატების რეგისტრაცია.

1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციას ახორციელებს საარჩევნო კომისია კანდიდატის პირადი განცხადების საფუძველზე; 

2. განცხადება შედგენილი უნდა იყოს ფაკულტეტის მიერ განსაზღვრული განცხადების ფორმის შესაბამისად და უნდა ჩაბარდეს ფაკულტეტის კანცელარიას;

3. შემოსულ განცხადებებს ფაკულტეტის კანცელარია გადასცემს საარჩევნო კომისიას. საარჩევნო კომისია უარს ეუბნება კანდიდატს რეგისტრაციაზე, თუ:  ა) განცხადება შევსებულია არასწორად;

ბ) განაცხადების მიღების ვადა დასრულებულია;

4. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს მხოლოდ ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული ან ასისტენტ პროფესორი. 

5. ფაკულტეტის საბჭოს წევრის არჩევა.

1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრს ირჩევს შესაბამისი დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი.

2. ინტერდისციპლინური პროფილის მქონე ქვემიმართულების წარმომადგენელს ფაკულტეტის საბჭოში ირჩევს შესაბამისი პროფილის დეპარტამენტების აკადემიური პერსონალი.

3. აკადემიურ პერსონალს შეუძლია ხმა მისცეს არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატს.

4. ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრით.

5. უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა გამარჯვებულის გამოვლენა, ტარდება განმეორებითი კენჭისყრა იმავე დღეს შედეგების გამოცხადებიდან არაუგვიანეს ერთი საათის შემდეგ.

7. იმ შემთხვევებში თუ ვერ ჩატარდა განმეორებითი კენჭისყრა ან განმეორებითი კენჭისყრის შედეგად ვერ მოხერხდა გამარჯვებულის გამოვლენა, ინიშნება ახალი არჩევნები, არჩევნების შედეგები ფორმდება ფაკულტეტის მიერ შემუშავებული ოქმის შესაბამისად. 

8. აკადემიური თანამდებობისთვის დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე ადრე დატოვების შემთხვევაში პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსი. 

9. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის შესაბამისად. აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე ადრე დატოვების შემთხვევაში (დეკანის შემთხვევაში დეკანის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოში ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად შეიძლება გაიმართოს არჩევნები.

10. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. 































დანართი №4



ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს არჩევის წესი და კვოტები





1. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი შეიძლება გახდეს აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელი: სრული, ასოცირებული ან ასისტენტ–პროფესორი.

2. ფაკულტეტის საბჭო შედგება 40 წევრისაგან - ფაკულტეტის დეკანი, 31 წევრი აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლებიდან, 8 წევრი სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებიდან. 

3. აკადემიურ პერსონალს შორის ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არჩევა ხდება ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულებიდან (კათედრებიდან), იმ პრინციპის დაცვით რომ ყოველ სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს (კათედრას) ჰყავს ფაკულტეტის საბჭოში ორი წარმომადგენელი მაინც. იმ შემთხვევაში როდესაც, სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული წარმოდგენილია ერთი აკადემიური პერსონალით, მაშინ ეს აკადემიური პერსონალი ავტომატურად ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი და წარმომადგენლობითი ქვოტა იცვლება ერთით. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღნიშნული სახით არჩეული ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა საერთო რაოდენობა ნაკლებია 31-ზე, 31-მდე დარჩენილი ადგილები ნაწილდება სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებს შორის დაწყებული იმ სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულიდან, რომელსაც ჰყავს აკადემიური პერსონალის უდიდესი რაოდენობა. 

4. ფაკულტეტის საბჭოს წევრები აირჩევა სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულებზე (კათედრებზე). ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატების დასახელება ხდება იმავე კათედრის სხდომაზე. კათედრის თითოეულ წევრს შეუძლია საკუთარი ან/და სხვისი კანდიდატურის დასახელება.

5. კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად. უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. თანაბარი ხმების მიღების შემთხვევაში ტარდება განმეორებითი კენჭისყრა. 

6. ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის შესაბამისად. აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე ადრე დატოვების შემთხვევაში (დეკანის შემთხვევაში დეკანის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოს ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად იმართება განმეორებითი არჩევნები ამ ბრძანებით განსაზღვრული პროცედურების დაცვით. 

7. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი სტუდენტის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. 

















































danarTi №5

socialur da politikur mecnierebata fakultetis sabWos arCevis wesi da kvotebi

1. fakultetis sabWos wevrobis kandidati SeiZleba iyos Sesabamisi programuli mimarTulebis sruli, asocirebuli da asistent profesori.

2. fakultetis sabWoSi akademiuri personalis warmomadgenlebi airCevian Sesabamisi programuli mimarTulebis profesorTa krebaze Ria kenWisyriT. profesorTa kreba irCevs  Tavmjdomaresa da mdivans. kenWisyris Sedegebi jamdeba saTanado oqmiT. kandidatebis dasaxeleba xdeba krebaze. programuli mimarTulebis TiToeul wevrs SeuZlia sakuTari kandidaturis, aseve sxva kandidaturebis dasaxeleba. yovel kandidats kenWi eyreba individualurad. ukeTesi Sedegis mqone kandidati (kandidatebi) xdeba fakultetis sabWos wevri. Tanabari xmebis miRebis SemTxvevaSi tardeba ganmeorebiTi kenWisyra. 

3. winamdebare danarTis me-2 puqtiT gansazRvruli fakultetis sabWos arCevnebSi monawile uflebamosil pirTa arCevanis ufleba SesaZlebelia gamoxatuli iqnas, rogorc Ria kenWisyris, ise maT Soris miRweuli konsensusiT, rac dgindeba profesorTa krebis mier. 

4. fakultetis sabWos wevrad arCeuli akademiuri personalis uflebamosilebis vada ganisazRvreba akademiuri TanamdebobisaTvis dadgenili vadis Sesabamisad. akademiuri TanamdebobisaTvis dadgenili vadis gasvlis an akademiuri Tanamdebobis vadaze adre datovebis SemTxvevaSi (dekanis SemTxvevaSi dekanis uflebamosilebis Sewyvetis SemTxvevaSi) pirs uwydeba fakultetis sabWos wevris statusi. fakultetis sabWos vakanturi adgilis dasakaveblad imarTeba ganmeorebiTi arCevnebi am brZanebiT gansazRvruli procedurebis dacviT. 

5. fakultetis sabWos wevri studenturi TviTmmarTvelobis warmomadgeneli studentis statusis SeCereba/Sewyvetis SemTxvevaSi avtomaturad kargavs fakultetis sabWos wevrobis uflebas. 

6. fakultetis sabWos wevrTa raodenoba ganisazRvreba 35 wevriT, maT Soris: dekani, programuli mimarTulebebidan arCeuli 24 akademiuri personali (mimarTulebidan 4 wevri), studentTa TviTmmarTvelobis warmomadgeneli - 7 wevri. 

7. fakultetis sabWoSi yvela mimarTulebas hyavs 4 warmomadgeneli, xolo im mimarTulebebs, romlebSic 10-ze meti profesoria gaerTianebuli, yovel 10 wevrze erTi wevriT meti.

danarTi №6

Tsu medicinis  fakultetis sabWos wevrTa arCevis wesi da kvotebi

1. fakultetis sabWoSi airCeva fakultetze  arsebuli  (saswavlo-samecniero-klinikuri departamentebis)  akademiuri personali   da studentTa TviTmmarTvelobis warmomadgenlebi. studentebi Seadgenen sabWoSi arCeuli akademiuri personalis ¼–s. damrgvaleba xdeba studentTa sasargeblod.

2. fakultetis sabWoSi akademiuri personali airCeva fakultetze arsebuli departamentebis) profesorebis raodenobis gaTvaliswinebiT. 

3. fakultetis sabWos wevrobis kandidati SeiZleba iyos sruli, asocirebuli da asistent profesori. 

4. fakultetis sabWoSi yvela departaments hyavs TiTo warmomadgeneli, xolo im departamentebs, romlebSic 5 da meti akademiuri personalia – or–ori warmomadgeneli.

5. fakultetis sabWos arCevnebis Casatareblad fakultetze dekanis mier iqmneba saarCevno komisia.

6. saarCevno komisiis wevrs ar SeuZlia monawileoba miiRos arCevnebSi, rogorc fakultetis sabWos wevrobis kandidats. saarCevno komisiis wevri ar SeiZleba iyos fakultetis administraciuli Tanmadebobis piri.

7. fakultetis sabWoSi akademiuri personalis warmomadgenlebi airCevian Sesabamisi  departamentebis krebaze Ria kenWisyriT. 

8. yovel kandidats kenWi eyreba individurad.  akademiur personals SeuZlia xma misces arCevnebSi monawile yvela kandidats; ukeTesi Sedegis mqone kandidati (kandidatebi) xdeba fakultetis sabWos wevri. Tanabari xmebis miRebis SemTxvevaSi tardeba ganmeorebiTi kenWisyra.

9. kenWisyris Sedegebi jamdeba saTanado oqmiT, romelsac xels aweren sarCevno komisiis Tavmjdomare da wevrebi.

10. fakultetis sabWos wevrad arCeuli akademiuri personalis uflebamosilebis vada ganisazRvreba akademiuri TanamdebobisaTvis dadgenili vadis Sesabamisad. akademiuri TanamdebobisaTvis dadgenili vadis gasvlis an akademiuri Tanamdebobis  vadaze adre datovebis SemTxvevaSi (dekanis SemTxvevaSi dekanis uflebamosilebis Sewyvetis SemTxvevaSi) pirs uwydeba fakultetis sabWos wevris statusi. fakultetis sabWos vakanturi adgilis dasakaveblad imarTeba ganmeorebiTi arCevnebi am sabWos wevrTa arCevnebis zemoT warmodgenili procedurebis dacviT.

11. fakultetis sabWos wevri studenturi TviTmmarTvelobis warmomadgeneli studentis statusis SeCereba/Sewyvetis SemTxvevaSi avtomaturad kargavs fakultetis sabWos wevrobis uflebas. 

15. winamdebare wesis mixedviT, medicinis fakultetis sabWos  wevrTa raodenoba ganisazRvreba 34 wevriT.    





















Tsu medicinis fakultetis sabWos wevrTa kvotebi

 (saswavlo-samecniero-klinikuri departamentebis) mixedviT

		(saswavlo-samecniero-klinikuri departamentebis) dasaxeleba



		wevrTa raodenoba sabWoSi



		1.

		adamianis anatomiis, topografiuli anatomiis da operatiuli qirurgiis departamenti

		2



		2.

		Terapiis departamenti

		2



		3.

		qirurgiis departamenti

		2



		4.

		meanoba–ginekologiis da reproduqtologiis departamenti

		2



		5.

		stomatologiisa da yba–saxis qirurgiis departamenti

		2



		6.

		nevrologiisa da neiroqirurgiis departamenti

		2



		7.

		samedicino radiologiisa da endoskopiis departamenti

		1



		8.

		infeqciur davadebaTa da klinikuri imunologiis departamenti

		1



		9.

		pediatriis departamenti

		1



		10.

		paTologiis departamenti

		2



		11.

		sazogadoebrivi jandacvis departamenti

		2



		12.

		urologiis departamenti

		1



		13.

		ofTalmologiis departamenti

		1



		14.

		dermatovenerologiis departamenti

		1



		15.

		gadaudebeli da kritikuli medicinis departamenti

		1



		16.

		farmakologiis departamenti

		1



		18.

		dekani

		1



		19.

		studenti

		9



		jami

		34
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