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1. რექტორი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები 
 
• უნივერსიტეტის მართვა და მესამე პირებთან ურთიერთობებში წარდგენა; 
• უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის სამუშაოების, სტრატეგიული, სამოქმედო და ბიზნეს 

უწყვეტობის გეგმების დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის პროცესების წარმართვაზე 
პასუხისმგებლობა; 

• უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების საქმიანობის ეფექტიანი 
მართვა და გუნდური მუშაობის პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა; 

• უნივერსიტეტის სტრუქტურის შემუშავების პროცესისთვის კოორდინაციის გაწევა და 
მმართველი საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე, საზოგადოების 
პრეზიდენტისთვის სტრუქტურის და დებულების წარდგენა დასამტკიცებლად. საზოგადოების 
პრეზიდენტისთვის უნივერსიტეტის საშტატო განრიგის წარდგენა დასამტკიცებლად; 

• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსის, შინაგანაწესის, საქმისწარმოების 
წესის, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის, ძირითადი საგანმანათლებლო და 
სტრუქტურული ერთეულების დებულებების, საგანმანათლებლო დოკუმენტის - დიპლომისა 
და დიპლომის დანართის ფორმების და სხვა სამართლებრივ აქტების დამტკიცება, გარდა 
მმართველი საბჭოს მიერ დასამტკიცებელი აქტებისა; 

• საზოგადოების პრეზიდენტთან შეთანხმებით, სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, 
მისი გადახდის ფორმებისა და ვადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 

• სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, მიღებული 
განათლების აღიარების წესების, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ნორმების დამტკიცება 
სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების გამოცემა; 

• ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, კურსდამთავრებულებისთვის 
კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ, ასევე, მათთვის დიპლომისა და დიპლომის დანართის 
გაცემის თაობაზე სამართლებრივი აქტის გამოცემა; 

• აკადემიური, მოწვეული, სამეცნიერო, ადმინისტრაციული და სხვა დამხმარე პერსონალის 
სამსახურში მიღების, თანამდებობის დაკავების წესისა და პირობების დამტკიცება; 

• გადაწყვეტილების მიღება ადმინისტრაციული, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; ადამიანური 
რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის წარდგინების საფუძველზე, კონკურსის შედეგად 
შერჩეული კანდიდატების დანიშვნა შესაბამის თანამდებობებზე; 

• თანამდებობის პირების, შესაბამისი კომისიების დასაბუთებული რეკომენდაციების 
საფუძველზე, უნივერსიტეტის პერსონალის დანიშვნა/განთავისუფლება, მათთან შრომითი 
ხელშეკრულებების დადების და შეწყვეტის, გადაწყვეტილების მიღება პერსონალის 
მივლინებაში გაგზავნის, კვალიფიკაციის ამაღლების, ასევე პერსონალის წახალისებისა და 
მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 
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• დეკანის წარდგინებით, გადაწყვეტილების მიღება სტუდენტთა წახალისებისა და სტიპენდიის 
დანიშვნის შესახებ, ხოლო დისციპლინური კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა სტუდენტისთვის 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;  

• მუდმივმოქმედი და დროებითი კომისიების/სამუშაო ჯგუფების დამტკიცება; 
• საზოგადოების პრეზიდენტთან შეთანხმებით, უნივერსიტეტის სახელით ფინანსური 

გარიგებების დადება; 
• სტუდენტთა საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულებების ხელმოწერა; 
• სტრუქტურული ერთეულის წარდგინების საფუძველზე, გადაწყვეტილების მიღება სტუდენტის 

სტატუსის მოპოვების/შეჩერების/შეწყვეტის/აღდგენის შესახებ; 
• მმართველი საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე საზოგადოების 

პრეზიდენტისთვის უნივერსიტეტის ბიუჯეტის წარდგენა დასამტკიცებლად;  უნივერსიტეტის 
ფინანსური მართვის, ბიუჯეტის სწორად ფორმირების და შემდგომი პროცესების 
განხორციელების მონიტორინგი; 

• უნივერსიტეტის რექტორი საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის დებულებით 
გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით, გამოსცემს 
სამართლებრივ აქტს – ბრძანებას, ასევე, საჭიროებისამებრ, გასცემს მინდობილობას; 

• უნივერსიტეტის მმართველი საბჭოს ხელმძღვანელობა. 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 5 

წლიანი გამოცდილება; 
• უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობდ; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ცოდნა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები:* 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 

 

*შენიშვნა: დაქირავებულმა თანამშრომელმა პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევების უნდა გამომვლენოს სამუშაო ამოცანების შესრულების დროს.  
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• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შეხასებ“ 
• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები-პროცედურა. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• ფაკულტეტების დებულებები 
• სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
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• კვლევის დაფინანსების წესი 
• საქმისწარმოების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პოლტიკა, ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ფინანსური მართვისა და კონტროლის დანერგვის წესი 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები. 
 
 

2. ვიცე-რექტორი სასწავლო პროცესის 
ადმინისტრირების მიმართულებით 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები 
 
• დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების 

საქმიანობის ეფექტიანი მართვა და გუნდური მუშაობის პრინციპების დამკვიდრება; 
• დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების მიერ 

თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვანი შესრულების უზრუნველყოფა და მათ 
მიერ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის სამოქმედო და ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის 
შესრულების  მონიტორინგი; 

• დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურული ერთეულების მიერ ბიუჯეტის სწორად 
ფორმირებისა და შემდგომი პროცესების განხორციელების პროცესებზე კოორდინაცია; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის შემუშავებაში 
მონაწილეობა და მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების მიერ სამოქმედო 
გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია; 

• თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, შესაბამისი მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის 
შესწავლა, როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო დონეზე, მასთან დაკავშირებით 
საინტერესო მიგნებების გამოვლენა/დანერგვა და დანერგვის პროცესების ზედამხედველობა; 

• უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის ზედამხედველობა; 
• სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურებისა და კარიერული განვითარების 

პროცესების ზედამხედველობა; 
• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით უნივერსიტეტში სასწავლო 

პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების პროცესზე ზედამხედველობა; 
• უნივერსიტეტის შეუფერხებელი საქმიანობის მიზნით, საჭირო ინფრასტრუქტურის, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამართულად მუშაობის, 
შრომის უსაფრთხოებისა და უნივერსიტეტში  სანიტარულ-ჰიგიენური, 
წესრიგის/უსაფრთხოების ნორმების დაცვის კონტროლი და მათი სტანდარტებთან 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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შესაბამისობის ზედამხედველობა;  
• საგამოცდო პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის ხელშეწყობა; 
• საქმისწარმოების პროცესების შეუფერხებელი მიმდინარეობისა და წარმოებული 

დოკუმენტაციის დაარქივებისა და შენახვის პროცესის ზედამხედველობა; 
• უცხო ენების და კულტურის ცენტრის საქმიანობის ზედამხედველობა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 7 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 

მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ცოდნა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი;  
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის 

უნარი. 
 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
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სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შეხასებ“ 
• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები-პროცედურები. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• დაქვემდებარებული სამსახურების სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• საქმისწარმოების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები; 
• საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი; 
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული შიდა სამართლებრივი აქტები; 
• ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი. 

 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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3. ვიცე-რექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების 
მიმართულებით 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების 

საქმიანობის ეფექტიანი მართვა და გუნდური მუშაობის პრინციპების დამკვიდრება; 
• დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების მიერ 

თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვანი შესრულების უზრუნველყოფა და მათ 
მიერ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის სამოქმედო და ბიზნეს უწყვეტობის გეგმების 
შესრულების  მონიტორინგი; 

• დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურული ერთეულების მიერ ბიუჯეტის სწორად 
ფორმირებისა და შემდგომი პროცესების განხორციელების პროცესებზე კოორდინაცია; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და ბიზნეს უწყვეტობის გეგმების შემუშავებაში 
მონაწილეობა და მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების მიერ სამოქმედო 
გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია; 

• თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, შესაბამისი მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის 
შესწავლა, როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო დონეზე, მასთან დაკავშირებით 
საინტერესო მიგნებების გამოვლენა/დანერგვა და დანერგვის პროცესების ზედამხედველობა; 

• უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება და გაღრმავება, 
საგანმანათლებლო პროცესისა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
ინტერნაციონალიზაციისა და უნივერსიტეტის საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრაციის 
პროცესის ხელშეწყობის ზედამხედველობა; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიმართულებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით, 
საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და 
ფიზიკურ პირებთან მჭიდრო თანამშრომლობით; 

• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად მარკეტინგულ 
კამპანიაში ჩართულობა; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიის გათვალისწინებით და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან 
კოორდინირებული თანამშრომლობით, უცხოელი სტუდენტების შერჩევისა და მიღების 
პროცესების ზედამხედველობა; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიის გათვალისწინებით, შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით, საერთაშორისო სტანდარტებისა დანერგვის ხელშეწყობა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 



20 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 7 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 

მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ცოდნა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 დამატებითი მოთხოვნა: 
 
• განათლების  სფეროში  მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები-პროცედურები; 
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების / საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების /მ აგისტრანტობის კანდიდატების 
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/ სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესი. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• დაქვემდებარებული სამსახურების სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• Guide for intarnational students 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი; 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები; 
• მარკეტინგის პოლიტიკა 
 
 

4. ვიცე-რექტორი ხარისხის განვითარების 
მიმართულებით 

 

 ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების პროცესის 
კოორდინაცია/მონიტორინგი; 

• დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების 
საქმიანობის ეფექტიანი მართვა და გუნდური მუშაობის პრინციპების დამკვიდრება; 

• დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურული ერთეულების მიერ ბიუჯეტის სწორად 
ფორმირებისა და შემდგომი პროცესების განხორციელების პროცესებზე კოორდინაცია; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის შემუშავებაში 
მონაწილეობა და მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების მიერ სამოქმედო 
გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია; 

• დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების/თანამდებობის პირების მიერ 
თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვანი შესრულების უზრუნველყოფა და მათ 
მიერ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის სამოქმედო და ბიზნეს უწყვეტობის გეგმების 
შესრულების მონიტორინგი; 

• თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, შესაბამისი მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის 
შესწავლა, როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო დონეზე, მასთან დაკავშირებით 
საინტერესო მიგნებების გამოვლენა/დანერგვა და დანერგვის პროცესების ზედამხედველობა; 

• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასებისა და  ხელშეწყობის პროცესების 
ზედამხედველობა; 

• აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
პროდუქტიულობის/ეფექტურობის შეფასების სისტემის შემუშავების პროცესის 
ხელმძღვანელობა და შეფასების მექანიზმების დანერგვის მონიტორინგი; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიის გათვალისწინებით, შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობით, საერთაშორისო სტანდარტებისა და სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა და დანერგვის პროცესის ზედამხედველობა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 7 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის განათლების სფეროში ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება  მათ შორის 
ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება; 

• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ცოდნა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 
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• განათლების  სფეროში  მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“; 
• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები/სახელმძღვანელო; 
• ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო და კლასიფიკატორი 

• საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების/ფაკულტეტების დებულებები 
• დაქვემდებარებული სამსახურების სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• საგანმანათლებლო  პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების პროცედურები 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და ხარისხის მექანიზმები 
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
5.1 სამსახურის უფროსი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf


25 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან/თანამდებობის პირებთან ერთად, უნივერსიტეტის 
საქმიანობის შეფასების ეფექტიანი და გამჭვირვალე მექანიზმების შემუშავება; 

• უნივერსიტეტის შეუფერხებელი და ეფექტიანი საქმიანობის მიზნით, ხარისხის 
უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვა და განხორციელების ხელშეწყობა; 

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით, ავტორიზაციისა და 
აკრედიტაციისთვის თვითშეფასების პროცესის ხელმძღვანელობა; 

• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრთან ერთად აკადემიური 
პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის/ეფექტურობის 
შეფასების სისტემის შემუშავება  და შეფასების განხორციელებაში მონაწილეობა;   

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, 
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის აკადემიური საქმიანობის ეფექტიანი შეფასების 
სისტემის შემუშავება და განხორციელება; 

• ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურთან ერთად ადმინისტრაციული პერსონალის 
შეფასების სისტემის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

• ფაკულტეტებთან თანამშრომლობით, არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივი 
განახლებისა და გაუმჯობესების კოორდინაცია ავტორიზაცია/აკრედიტაციის მოთხოვნების 
შესაბამისად; 

• ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ, საგანმანათლებლო პროგრამაში 
ცვლილებების შეტანის, პროგრამის განახლების ან ახალი პროგრამის დადგენილ 
სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ დასკვნის მომზადება; 

• რეკომენდაციების შემუშავება განხორციელებული შეფასების შედეგების ანალიზის 
საფუძველზე და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის/თანამდებობის პირებისთვის 
წარდგენა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• 6 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის განათლების სფეროში ხარისხის უზრუნველყოფის 

მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება და ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 
მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 

• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
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• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები/სახელმძღვანელო;; 
• საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“; 
• ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო 
• დარგობრივი მახასიათებლები 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• ფაკულტეტების დებულებები 

• დაქვემდებარებული სამსახურების/თანამშრომლების სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის წესი; 
• შინაგანაწესი 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და ხარისხის მექანიზმები 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი შეფასების წესი 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 
• შესაბამისი პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლები  
• შესაბამისი პროგრამის სამოქმედო გეგმა 
• კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
 

 
 
 

5.2 ფაკულტეტის ხარისხის მენეჯერი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები 

• უნივერსიტეტის საქმიანობის შეფასების ეფექტიანი და გამჭვირვალე მექანიზმების შემუშავებაში 
მონაწილეობის მიღება; 

• უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვა და 
განხორციელების ხელშეწყობა; 

• აკრედიტაციის/ავტორიზაციისათვის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების პროცესში,  შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულებისაგან საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, პირველადი დამუშავება და 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსისთვის წარდგენა; 

• პროგრამების შემუშავების, შეფასების, განახლებისა და რეაკრედიტაციის პროცესების ხელშეწყობა; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• სასწავლო პროცესის მსვლელობაზე, პროგრამის განხორციელებაზე,  მის შედეგებსა და ეფექტიანობაზე 
დაკვირვება, გაუმჯობესების შესაძლებლობების გამოვლენა, ცვლილებების ინიცირება და შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულების ინფორმირება; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფისა და სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით 
რეკომენდაციების შემუშავება; 

• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის დავალებებისა 
და მითითებების შესრულება. 

 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი 

გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 

 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
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• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები/სახელმძღვანელო; 
• საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“. 
• საკვალიფიკაციო ჩარჩო, კლასიფიკატორი 

• შესაბამისი დარგობრივი მახასიათებელი 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
 
 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• წინა წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ფაკულტეტების დებულებები 
• თავისი სამსახურის სამუშაო აღწერილობა  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და მექანიზმები 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 
• შესაბამისი პროგრამების სამოქმედო გეგმა 
• კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 

 
 
 

5.3 სამსახურის სპეციალისტი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები 
 

• უნივერსიტეტის საქმიანობის შეფასების ეფექტიანი და გამჭვირვალე მექანიზმების შემუშავებაში 
მონაწილეობის მიღება; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვა და განხორციელების ხელშეწყობა; 
• აკრედიტაციის/ავტორიზაციისათვის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების პროცესში,  შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულებისაგან საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, პირველადი დამუშავება და 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსისთვის წარდგენა; 

• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების პროცესში მონაწილეობის მიღება; 
• საუნივერსიტეტის შიდა ორგანიზაციული კვლევის ორგანიზება და განხორციელება; 
• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის დავალებებისა 

და მითითებების შესრულება 

 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
 
• უმაღლესი განათლება; სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• 1  წლიანი სამუშაო გამოცდილება, სასურველია  განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 

ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1  (მეტყველება, წერა). 

 

გ) კომპეტენციები და უნარები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა;  
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი. 

 
 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედირები/სახელმძღვანელო; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიის დოკუმენტი (თავის ჭრილში); 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში); 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და მექანიზმები 
• თავისი სამსახურის სამუშაო აღწერილობა 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• შესაბამისი პროგრამის სამოქმედო გეგმა 
• კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი; 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი; 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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6. სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-
ცენტრი 
6.1. ხელმძღვანელი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციფიკის გათვალისწინებით, სწავლების თანამედროვე 

მეთოდების მოძიება და დანერგვის ხელშეწყობა; 
• უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით,  სწავლების თანამედროვე მეთოდების მიმართულებით 

ტრენინგ მოდულების შემუშავება და ტრენერების გადამზადება; 
• სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით სწავლების თანამედროვე მეთოდებში, 

როგორც უნივერსიტეტის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირებისთვის სისტემატური ტრენინგ კურსების 
ორგანიზება; 

• სწავლების თანამედროვე მეთოდების საგანმანათლებლო პროგრამებში დანერგვის პროცესის ხელშეწყობა; 
• თანამედროვე სწავლებისთვის საჭირო ინფორმაციული ტექნოლოგიების, პროგრამული 

უზრუნველყოფის ან/და ინფრასტრუქტურული რესურსის მოძიება/შექმნა და დანერგვის ხელშეწყობა; 
• სწავლების მიმართულებით, ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობა და მხარდაჭერა; 
• შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიმართვის საფუძველზე, აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალისთვის სწავლების მეთოდებთან დაკავშირებული ტრენინგ კურსების ორგანიზება; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის სწავლების მიმართულებით 2 წლიანი 

გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - C დონე  (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 



33 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები:  

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში)  
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამსახურის სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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7. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის 
ცენტრი 
 
7.1 ხელმძღვანელი 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
 
• უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა და წახალისება;  
• უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

კოორდინაცია უნივერსიტეტის მასშტაბით;  
• საგრანტო პროექტების მოძიება და საგრანტო პროექტებში პერსონალისა და სტუდენტების 

ჩართულობის ხელშეწყობა;  
• პერსონალისა და სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური საგრანტო პროექტების წარდგენისას 

კონსულტაციის გაწევა და ინსტიტუციური საგრანტო პროექტების ინიცირება და კოორდინირება; 
• სტუდენტების და პერსონალის ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციებსა და სამეცნიერო-კვლევით ღონისძიებებში; 
• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, შეხვედრების, თემატური 

ტრენინგებისა და პანელური დისკუსიების მოწყობა; 
• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე ზრუნვა; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის/ეფექტურობის შეფასების სისტემის შემუშავება  და 
შეფასების განხორციელება, გასაუმჯობესებელი სივრცეების იდენტიფიცირება და შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულებისთვის, ფაკულტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტებისთვის 
ანგარიშებისა და წინადადებების წარდგენა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

• უმაღლესი განათლება; დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ან მაგისტრის 
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აკადემიური ხარისხის მფლობელი, აქტიური დოქტორის სტატუსის მქონე პირი; 
• სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• საგრანტო განაცხადების შევსების გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 
• დონორებთან კომუნიკაციის მეთოდების ცოდნა; 
• დონორთა თავისებურებებისა და რეგულაციების ცოდნა; 
• ორმხრივ და მრავალმხრივ დონორებთან სტრატეგიულ დონეზე კომუნიკაციის უნარი; 
• კავშირების დამყარების უნარი; 
• განათლების სფეროში საგრანტო შესაძლებლობების შესახებ ამომწურავი და უახლესი ცოდნა; 
• ეფექტური მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები:  

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• მეცნიერების,  ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ კანონი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამსახურის სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრატეგია 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

8. საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური 
8.1. სამსახურის უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება; 
• საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება; 
• საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლობებთან, დონორებთან/ფონდებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან უნივერსიტეტის 
მჭიდრო თანამშრომლობის ხელშეწყობა; 

• საერთაშორისო სტუმართა დახვედრა, მარკეტინგის სამსახურითან თანამშრომლობით შესაბამისი 
ღონისძიების ორგანიზება და მისი ზედამხვედველობა;  

• სტუდენტთა და პერსონალის საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა; 
• შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით, გაცვლითი პროგრამებისათვის კანდიდატების შერჩევის 

წესებისა და კომისიის განსაზღვრა; 
• საერთაშორისო მობილობისთვის სტუდენტთა შესარჩევი კონკურსის ორგანიზება და 

ზედამხვედველობა; 
• კომპეტენციის ფარგლებში უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად მარკეტინგულ კამპანიაში 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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მონაწილეობა;  
• უნივერსიტეტის სახელით საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშემწყობი სხვადასხვა საგრანტო 

პროექტის წარდგენა; 
• საერთაშორისო აკადემიური თანამშრომლობის წახალისებისა და საჭირო კონტაქტების 

დამყარებისათვის უნივერსიტეტის სხვადასხვა შესაბამის ორგანიზაციასა თუ ასოციაციაში 
გაწევრიანება; 

• უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრთან 
თანამშრომლობით, უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო 
სამეცნიერო საქმიანობის უზრუნველყოფა 

• საერთაშორისო მობილობასთან1  დაკავშირებით, კომისიის შემადგენლობის რექტორისთვის 
დასამტკიცებლად წარდგენა. ფაკულტეტების ჩართულობით, გაცვლითი პროგრამებისათვის 
კანდიდატების შესარჩევი კონკურსების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება და გაცვლითი 
პროგრამების ფარგლებში ჩამოსული ან/და გაგზავნილი სტუდენტებისა და  პერსონალისთვის საჭირო 
ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფის კონტროლი; 

• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად მარკეტინგულ კამპანიაში 
მონაწილეობა. 

 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება, მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით (სასურველია დოქტორის ხარისხი). 
• საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - C1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა;აოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 

                                                   
1 აკადემიური პერსონალის - სწავლების, ხოლო სტუდენტის - სწავლის მიზნით, საზღვარგარეთ, გარკვეული 
პერიოდით, წასვლა;   
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• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 
 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამსახურისა და თავისი დაქვემდაბრებულის სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრატეგია 
• Guide for intarnational students 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• კვლევების დაფინანსების წესი 
• გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის წესი 
• კმაყოფილების კვლევების ჩატარების სახელმძღვანელო 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/2018-2024%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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8.1. სამსახურის სპეციალისტი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• საერთაშორისო დონეზე პოტენციური პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და ორგანიზაციების გამოვლენა, 

ბაზების შექმნა და მათზე ინფორმაციის მუდმივი განახლება; 
• პოტენციური პარტნიორების პრიორიტეტიზაცია და მათთან დაკავშირება, ბრენდის განვითარების 

ერთეულის დახმარებით უნივერსიტეტის წარდგენა და გაცნობა; 
• პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და დაწესებულებებთან ერთობლივი გაცვლითი პროგრამების 

დამუშავებაში მონაწილეობის მიღება, პროცესში ყველა საჭირო მხარის ჩართულობის უზრუნველყოფა; 
• უნივერსიტეტის საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართვისა და აქტიური მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა; 
• პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან კვალიფიციური აკადემიური პერსონალის მოწვევა და 

ფაკულტეტების მხარდაჭერით მათი კონფერენციების/მასტერკლასების ორგანიზება; 
• საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების, კონფერენციებისა და სხვა პროექტების შესახებ სტუდენტების 

დროული და სრულყოფილი ინფორმირება; 
• გაცვლითი პროგრამებით უნივერისტეტში მოსული სტუდენტების დაკვალიანება და მათი მხარდაჭერა 

ინტეგრაციის პროცესში; 
• პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ლოიალურობის ამაღლებაზე 

ზრუნვა და მათთან გრძელვადიანი ურთიერთობების განვითარებაში მონაწილეობა; 
• განსაზღვრული პერიოდულობით უნივერისტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების 

მიმართულებით განხორციელებულ საქმიანობაზე ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და 
წარდგენა უშუალო  ხელმძღვანელთან;  

• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად მარკეტინგულ კამპანიაში 
მონაწილეობა.; 

• ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება 
 

 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება, სასურველია მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით; 
• სამუშაო გამოცდილება არანაკლებ 1 წლიანი; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
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• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა;აოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf


41 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები 
• Guide for internationall students 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა 

 
 

9. უცხოეულ სტუდენტთა შერჩევის და მიღების სამსახური 
 
9.1. სამსახურის უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მონაწილეობით უცხოელი სტუდენტების 

შერჩევის მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა; 
• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურთან 

მჭიდრო თანამშრომლობა;   
• სტუდენტთა შერჩევის პროცესის ორგანიზება;  
• უნივერსიტეტში სწავლის მსურველი უცხოელი სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდების 

კონტროლი;  
• უნივერსიტეტში სწავლის მსურველი უცხოელი სტუდენტების პირადი საქმის წარმოებისათვის 

შესაბამისი დოკუმენტების მიღების პროცესის კონტროლი და კანონმდებლობის მოთხოვნებთან მათი 
შესაბამისობის დადგენის პროცესის კონტროლი; შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანისთვის ჩარიცხვის 
მსურველი სტუდენტის შესახებ ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მიწოდების კონტროლი; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება, მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით (სასურველია დოქტორის ხარისხი). 
• საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/2018-2024%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდიელბა მენეჯერულ პოზიციაზე; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - C1 დონე. (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობასთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების / საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების /მ აგისტრანტობის კანდიდატების 
/ სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესი 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამსახურის და თავისი დაქვემდაბრებულების სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები 
• Guide for intarnational students 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• კვლევების დაფინანსების წესი 
• გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობის წესი 
• კმაყოფილების კვლევების ჩატარების სახელმძღვანელო 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

 
9.2 უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების მენეჯერი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• უცხოელი სტუდენტების შერჩევის პროცესის ორგანიზება; 
• პოტენციური სტუდენტების ჩარიცხვის პროცედურის კოორდინირება (განაცხადების მიღება, 

პირველადი ევალუაცია, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, თარგმანის სერვისის უზრუნველყოფა 
(პოტენციური სტუდენტის თხოვნის შემთხვევაში) დოკუმენტების აღიარების პროცედურის 
კოორდინირება, ჩარიცხვის დოკუმენტაციის მიწოდება,სხვ.); 

• პოტენციური სტუდენტების ჩარიცხვის პროცედურებთან დაკავშირებით კომუნიკაცია შესაბამის 
ფაკულტეტთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, ფინანსურ სამსახურთან, იურიდიულ 
სამსახურთან და სხვა საჭირო სტრუქტურულ ერთეულთან; 

• უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ჩამოსვლის ფასილიტაცია (სხვადასხვა ინფორმაციის 
მიწოდება და პრაქტიკული რჩევების მიცემა ჩამოსვლის წინ); 

• უცხოელი სტუდენტების სავიზო მხარდაჭერა (პირველადი ვიზის საბუთების მოგროვებაში დახმარება,   
კომუნიკაცია   ქართულ   საკონსულოებთან,   ვიზისა   და   ბინადრობის   მოწმობის გაგრძელების 
საკითხში დახმარება); 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და
 ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე ხელმძღვანელის 
დავალებების შესრულება. 

 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/2018-2024%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება - სასურველია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

• უცხო ქვეყნის საელჩოში მუშაობის გამოცდილება; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების / საერთო 

სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების /მ 
აგისტრანტობის კანდიდატების / სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესი 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა 
• საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები 
• Guide for intarnational students 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 

 
 

10. სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური 
 

10.1 სამსახურის უფროსი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი განხორციელებისთვის ხელშეწყობა; 
• მობილობის/შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებაზე ზედამხედველობა, საჭიროების 

შემთხვევაში პროცესებში აქტიურად ჩართულობა და ადმინისტრირება; 
• ფაკულტეტიდან და შესაბამისი სამსახურებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე 

სტუდენტთა სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაზე 
ზედამხედველობა და შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების რექტორისთვის 
დასამტკიცებლად  წარდგენა; 

• ფაკულტეტის დეკანის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე აკადემიური 
კალენდრის შედგენა და რექტორისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა; 

• საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრისა და შიდა საუნივერსიტეტო ბაზების 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/2018-2024%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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წარმოებაზე ზედამხედველობა; 
• დეკანისგან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე დიპლომის/დიპლომის 

დანართის/სერტიფიკატის გაცემის პროცესის ორგანიზება; 
• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტთა საჩივრების განხილვა და შემოსულ 

კორესპოდენციაზე პასუხის მომზადება; 
• დეკანის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საფუძველზე ჩარიცხვის 

ბრძანების პროექტის მომზადება და რექტორისთვის წარდგენა, სამაგისტრო გამოცდების 
კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის მომზადების პროცესის ორგანიზება და 
რექტორისთვის ბრძანების პროექტის წარდგენა; 

• ფაკულტეტის დეკანის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ერთიანი 
ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის, მობილობის/შიდა მობილობისთვის 
გამოსაცხადებელი ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და კოეფიციენტების განსაზღვრის 
პროცესის კოორდინაცია და რექტორისთვის ბრძანების პროექტის წარდგენა; ასევე, 
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა მისაღები 
ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის პროცესის კოორდინაცია და რექტორისთვის ბრძანების 
პროექტის წარდგენა; 

• დაკისრებული ფუნქციების ეფექტურად წარმართვის მიზნით ინფორმაციას/დოკუმენტაციას 
სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან გამოთხოვა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

• სპეციალისტის არყოფნის შემთხვევაში მისი ფუნქციების შესრულება. 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება, სასურველია მაგისტრის ხარისხი;  
• 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის განათლების სფეროში არანაკლებ 2 წლიანი 

გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• სასურველია ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
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• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 
სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“  
• საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ”  
• ავტორზაციის სტანდარტები 
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესი (10/ნ მინისტრის ბრძანება). 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში)  
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულების სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• რეესტრის წარმოების წესი 

 

10.2 სამსახურის სპეციალისტი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
 

• მობილობის/შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირება; 
• დეკანისგან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე დიპლომის/დიპლომის 

დანართის/სერტიფიკატის გაცემის პროცესში მონაწილეობა; 
• ფაკულტეტიდან და შესაბამისი სამსახურებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე 

სტუდენტთა სტატუსის განმსაზღვრელი (სტატუსის შეჩერება/აღდგენა/შეწყვეტა) 
სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და სამსახურის ხელმძღვანელისთვის 
წარდგენა; 

• დაკისრებული ფუნქციების ეფექტურად წარმართვის მიზნით ინფორმაციის/დოკუმენტაციის 
სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან გამოთხოვა; 

• საკუთარი კომპტენეციის ფარგლებში შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხის მომზადება და 
სამსახურის ხელმძღანელისთვის წარდგენა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება, ასევე სამსახურის უფროსის 
დავალებების შესრულება 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში სამუშაო გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• სასურველია ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
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• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 
სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“  
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში)  
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესი (10/ნ მინისტრის ბრძანება). 

 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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10.3 ელექტრონული ბაზის მენეჯერი 
 

10.3.1. ელექტრონული ბაზის მენეჯერი  საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის 
წარმოების მიმართულებით 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა შესახებ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა რეესტრში ინფორმაციის სისტემატიზაცია, დროული დამუშავება, განახლება და 
ცვლილებების ასახვა; 

• განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ელექტრონული ფორმით სპეციალური ანკეტა-
კითხვარის შევსება აბიტურიენტთა მიღების გამოცხადების მიზნით; 

• შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში ინფორმაციის 
ასახვა მაგისტრანტთა მისაღები ადგილების გამოცხადების მიზნით; 

• საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში მობილობის პროცესთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ასახვა; 

• მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ პირთა ადგილების 
რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალურ პროგრამაში; 

• სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მინიჭებული კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის, დოკუმენტის ნომრის და გაცემის თარიღის დაფიქსირება; 

• რეესტრში ასახული ინფორმაციის სისწორის მონიტორინგი და ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში 
დროული რეაგირება; 

• შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის რეესტრიდან სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება 
საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის დავალებების 
შესრულება. 

 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• სასურველია ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
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• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესი (10/ნ მინისტრის ბრძანება). 
• საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესი (127/ნ მინისტრის ბრძანება); 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• შინაგანაწესი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• რეესტრის წარმოების წესი; 
•  სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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10.3.2. ელექტრონული ბაზის  მენეჯერი სასწავლო პროცესის მართვის 
ელექტრონული ბაზის წარმოების მიმართულებით  
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ ბაზაში  სტუდენთა სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებული ზუსტი ინფორმაციის დროული ასახვა; 
• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ ბაზაში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის სისტემატიზაცია, დროული დამუშავება, განახლება და ცვლილებების ასახვა; 
• შიდა საუნივერსიტეტო ბაზის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და შესაბამისი 

ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ბაზაში ასახვა, მათ შორის სასწავლო გეგმის, სილაბუსების, 
სასწავლო ცხრილების და სხვა; 

• სტუდენტების საგანმანათლებლო პროგრამაზე/სასწავლო კურსებზე
 ადმინისტრაცი-ული/აკადემიური რეგისტრაციის უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა სტატუსთან დაკავშირებული ინფორმაციის დროული ასახვა; 
• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ ბაზაში სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების დროული 

ასახვის მონიტორინგი; 
• უწყისების გახსნა, დახურვა და ელექტრონული ფორმით გენერირება; 
• საგანმანათლებლო პროგრამების (კურიკულუმის) ბაზაში ასახვა; 
• სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 

სტუდენტებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდება; 
• ფაკულტეტების მიერ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით მოწოდებული ინფორმაციის დროული და 

ზუსტი ასახვა; 
• შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის 
ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
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• სასურველია ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• რეესტრის წარმოების წესი; 
•  სასწავლო პროცესის მარეგბულირებელი წესი; 
• შინაგანაწესი; 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი; 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი; 
• ბრძნება 127/Nსაგამანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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11. სერვისების სამსახური  
11.1 სამსახურის უფროსი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სხვა 

დოკუმენტების შემუშავება და მათ შესრულებასა და დაცვაზე ზრუნვა; 
• უნივერსიტეტის ინსპექტირება/აუდიტი შრომის უსაფრთხოების კუთხით; საფრთხეების 

იდენტიფიცირება და რისკების განსაზღვრა, შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა და შესრულების 
კონტროლი; 

• შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ტრენინგების/სასწავლო კურსების 
ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისთვის რეკომენდაციებისა და 
კონსულტაციების გაწევა შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის ზედამხედველობა  
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;  

• უნივერსიტეტის პერსონალის და სტუდენტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესის 
ზედამხედველობა; 

• უსაფრთხოების დაცვის მიზნით პერსონალის/სტუდენტების და სხვა ვიზიტორთა უნივერსიტეტის 
ტერიტირიაზე/შენობაში შემოსვლისა და გასვლის კონტროლის ზედალხედვლობა;   

• უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების დაცვის უზრუნველყოფის მონიტორინგი;  
• ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციებში, უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მყოფთა ევაკუაციის 

ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება და დახმარების გაწევა;  
• ექთნების მიერ შესრულებული სამუშაოს კონტროლი 
• უნივერსიტეტის ტერიტორიის, ინვენტარის დასუფთავება, სასწავლო და არასასწავლო ფართის 

მოწესრიგება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე ზრუნვის პროცესების მონიტორინგი;  
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება, სასურველია 1 წლიანი გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე; 
• სასურველია სამხედრო ვალმოხდილი; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
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• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სერთიფიკატი; 
• სასურველია ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანოი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ავტორიზაციის სტანდარტები/პროცედურები კომპეტენციის შესაბამისად 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ჭრილში) 
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულების სამუშაო აღწერილობები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი; 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი. 
 

 
 
 
 

11.2. ექთან(ებ)ი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის პერსონალისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა; 
• საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის პერსონალისთვის პირველადი 

სამედიცინო დახმარებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების გაცემა; 
• საჭიროების შემთხვევაში, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გამოძახება; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის დავალებების 
შესრულება. 
 
 

 
 ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

• უმაღლესი სამედიცინო საექთნო განათლება; 
• 2 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ექთნის თანამდებობაზე; 
• სასურველია ექიმად მუშაობის გამოცდილება; 
• MS Office (Word კარგი, Excel კარგი); 

 
შენიშვნა: მედიცისნი ფაკულტეტის ექთანი - ინგლისური ენა A1 დონე (მეტყვებელა, წერა) 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
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• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა. 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები:  

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 

• საქართველოს შრომის კოდექსი 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები 
 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესები 
• უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა დადისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 

11.3 დაცვისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი  

 
ა) ძირითადი მოვალეობები 
 
• უნივერსიტეტში წესრიგისა და უსაფრთხოების ოპერატიული უზრუნველყოფა; 
• უნივერსიტეტში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ფასეულობების, ნებისმიერი დანაშაულებრივი 

ხელყოფისაგან დაცვის უზრუნველყოფა; 
• უნივერსიტეტის შენობაში დანაშაულისა და სხვა სახის სამართალდარღვევათა აღკვეთის თავიდან 

აცილების უზრუნველყოფა; 
• ვიდეო კამერების მეთვალყურეობა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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 ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• 1 წლიანი მუშაობის გამოცდილება; 
• სასურველია სამხედრო ვალმოხდილი; 
• MS Office Word - კარგი. 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 
 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები:  

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 

• საქართველოს შრომის კოდექსი 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები  
• სამსახურის ფუნქციები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი; 
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11.4 დამლაგებელი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტში ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე ზრუნვა; 
• უნივერსიტეტის ოთახების, აუდიტორიების, დერეფნების, საპირფარეშოებისა და სხვა სივრცეების 

დასუფთავება; 
• ნარჩენების დროული გატანის უზრუნველყოფა; 
• შესაბამისი წესით განთავსებული ინვენტარის მდგომარეობის კონტროლი; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის დავალებების 
შესრულება. 

 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• 2 წლიანი მუშაობის გამოცდილება მსგავს სფეროში; 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 
სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 
• საქართველოს შრომის კოდექსი 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• სამსახურის ფუნქციები  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 



60 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• თავისი სამუშაო აღწერილობა  
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
11.5 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი  
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
 

• შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;    
• შრომის უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შედგენა; 
• საქართველოს შრომისდაცვითი კანონმდებლობის შესაბამისი ზედამხედველობის განხორციელება;  
• უნივერსიტეტის ინსპექტირება/აუდიტი შრომის უსაფრთხოების კუთხით;  
• საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების განსაზღვრა, შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა 

შესრულების კონტროლი;  
• შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ტრენინგების ორგანიზება და მომზადება; 
• საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისთვის რეკომენდაციებისა და 

კონსულტაციების გაწევა შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;  
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტის მისიის, სტრატეგიისა და სამოქმედო  

გეგმის შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.  
  

 ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 

• “შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის“ დამადასტურებელი 
სერტიფიკატი;  

• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• შრომის უსაფრთხოების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;  
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი);  
• ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა).  

  
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა. 
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დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“; 
• საქართველოს კონსტიტუცია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• სამსახურის ფუნქციები; 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა; 
• შინაგანაწესი; 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი. 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი. 

 
 

12. საგამოცდო ცენტრი 
12.1 ხელმძღვანელი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტში ერთიანი საგამოცდო სტანდარტების შემუშავება, მათი შესაბამის ერთეულებთან 

წარდგენა და საჭიროების შემთხვევაში, კორექტირებების შეტანა, დამტკიცების უზრუნველყოფა; 
• არსებული   პროგრამების,   სილაბუსებისა   და   აკადემიურ/მოწვეულ   პერსონალთან   კომუნიკაციის 

დახმარებით საგამოცდო მასალების შეგროვება; 
• საგამოცდო გრაფიკის შეთანხმება ფაკულტეტებთან და აკადემიურ/მოწვეულ 

პერსონალთან, საჭიროების შემთხვევაში კორექტირებების შეტანა და დამტკიცების  ზრუნველყოფა; 
• საგამოცდო ტესტების/მასალების შემუშავების პროცესის ორგანიზება შესაბამისი სპეციალისტების 

ჩართვით, დადგენილ ვადებში; 
• გამოცდების შესახებ სტუდენტებისათვის დროული და სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების 

მონიტორინგი; 
• საგამოცდო სივრცეების მომზადება და სტუდენტებისთვის კომფორტული გარემო 

პირობების არსებობის უზრუნველყოფის მონიტორინგი; 
• წესების შემუშავება, რაც უნდა იქნას დაცული გამოცდის პროცესში სტუდენტების მხრიდან, წესების 
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გაცნობა და დაცვის უზრუნველყოფა გამოცდის მიმდინარეობისას; 
• მიმდინარე საგამოცდო პროცესის მუდმივი მონიტორინგი, გამოცდების საგამოცდო ხანგრძლივობების 

კონტროლი, ხარვეზების აღმოჩენა და მათზე შესაბამისის რეაგირება; 
• გამოცდების პროცესში აღმოჩენილი ხარვეზების ანალიზის გაკეთება და სამომავლო პრევენციული 

ზომების მიღება; 
• გამოცდების შეფასების პოლიტიკისა და კრიტერიუმების შედგენა და მათი შესაბამის ერთეულებთან 

წარდგენა, საჭიროების შემთხვევაში კორექტირებების შეტანა და დამტკიცების უზრუნველყოფა; 
• ჩამოყალიბებული კრიტერიუმების მიხედვით გამოცდების შეფასების პროცესის ორგანიზება, 

შესაბამისი სპეციალისტების დროული ჩართვით; 
• გამოცდების შეფასებისას ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფის მიზნით 

საგამოცდო პროცესისა და შეფასების პროცესის უწყვეტი განვითარება; 
• გამოცდების შედეგების დაარქივება, სტატისტიკების შედგენა წლების მანძილზე და დაკვირვება ახალი 

მეთოდების დანერგვის შემდგომ ეფექტებზე; 
• გასაჩივრების წესის შემუშავება და განვითარება, გამოცდების შემდგომ გასაჩივრების პროცესის 

ორგანიზება და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; 
• შესაბამისი სამსახურების ჩართულობით, სტუდენტებისა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

პერიოდული გამოკითხვა საგამოცდო ცენტრის მუშაობის შედეგებთან დაკავშირებით, მათი 
კმაყოფილების კვლევა და ხარისხის კონტროლის შეფასებების გაცნობა; 

• საგამოცდო ცენტრის განვითარებისა და გამოვლენილი სისტემური პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით 
იდეებისა და ინიციატივების დაყენება და განხორციელება მაღალი ხარისხით; 

• განსაზღვრული პერიოდულობით საგამოცდო ცენტრის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე 
ანგარიშების მომზადება და წარდგენა მმართველ გუნდთან; 

• საგამოცდო საჩივრების მიღება და ანალიზი; 
• შეფასებების ასახვაში მონაწილეობის მიღება; 
• ყოველი საგამოცდო პროცესის დასრულებისას ანალიზის მომზადება და წარდგენა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საგამოცდო პროცესის 

ორგანიზების მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 
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გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია;  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში); 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში); 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა;  
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულის სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა ; 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf


64 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარებულირებელი წესი; 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები; 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 
 
 

12.2 სპეციალისტი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტში ერთიანი საგამოცდო სტანდარტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 
• შემოსული საგამოცდო ტესტების შედარება კურსის სილაბუსებთან და ანგარიშის წარდგენა 

ხელმძღვანელთან; 
• საგამოცდო ცხრილის შემუშავება; 
• შემოსული საგამოცდო ტესტების ერთ დამტკიცებულ ფორმაში მოქცევა; 
• საგამოცდო ცხრილის გაცნობა სტუდენტებისთვის ყველა არსებული კომუნიკაციის საშუალებით; 
• დამკვირვებლების ცხრილის შედგენა და მათი ინფორმირება გამოცდების შესახებ; 
• გამოცდის შედეგების ასახვა სტუდენტთა შეფასებების ბაზაში; 
• სტუდენტების ნაშრომების დათვლა, აღრიცხვა და გადაცემა

 აკადემიური/მოწვეული პერსონალისთვის; 
• სააპელაციო კომისიისთვის ნაშრომების მოძიება და მათთვის გადაცემა; 
• საგამოცდო პერიოდის დასულებისას ანალიზის და საკუთარი რეკომენდაციების წარდგენა 

ხელმძღვანელისთვის; 
• უწყისების დაბეჭდვა და მათი გადაცემა ხელმძღვანელისთვის; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება, სასურველია, საგამოცდო პროცესის ორგანიზების 

მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
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• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი 
• ორგანიზებულობა 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის  შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამუშაო აღწერილობა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარებულირებელი წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 

13. ენებისა და კულტურის ცენტრი 
13.1. ხელმძღვანელი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• ცენტრის საერთო ხლმძღვანელობა და მართვა; 
• ფაკულტეტების პროგრამების ფარგლებში უცხო ენების სწავლების ხელშეწყობა; 
• სტუდენტების უზრუნველყოფა უცხო ენების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ცოდნით; 
• სტუდენტების მომზადება საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებისათვის; 
• საჭიროებისამებრ, უნივერსიტეტის პერსონალის სწავლება უცხო ენის კომპეტენციის გაუმჯობესების 

მიზნით; 
• ცენტრის სასწავლო პროგრამებისა და სწავლების მეთოდების მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა; 
• ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებიდან და ამოცანებიდან 

გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - C დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
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• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამსახურის ფუნქციები 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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14. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური 
14.1. სამსახურის უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტისა და არსებული პროგრამების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო აიტი 

ინფრასტრუქტურისა და სისტემების დანერგვის პროცესების კოორდინაცია; 
• პროგრამულ უზრუნველყოფაში წვდომების განსაზღვრა, შეთანხმება ხელმძღვანელობასთან და 

შესაბამისი დაშვებების უზრუნველყოფა; 
• უნივერისტეტში არსებული აიტი ინფრასტრუქტურის გამართულობის შემოწმების პროცესის 

კოორდინაცია და მონაწილეობა ამ პროცესში გარკვეული პერიოდულობით; 
• IT ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ფუნქციონირებისას წარმოქმნილი პრობლემების დროული 

გადაწყვეტა საკუთარი ან გარე ძალების დახმარებით; 
• IT ინფრასტრუქტურის განვითარების საჭიროებების დადგენა, მოთხოვნების ფორმირება და 

შესყიდვების პროცესში მონაწილეობა შესაბამისი მონაცემების მქონე პროდუქტის შესაძენად; 
• პერიოდულად პროგრამული განვითარების საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა და 

ცვლილებების ინიცირება; 
• პროგრამული განვითარების პროცესების დროულად და ხარისხიანად წარმართვა შესაბამის 

პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობით; 
• პროგრამული ცვლილებების შესახებ ფაკულტეტებისა და სხვა სტრუქტურული ერთეულების 

ინფორმირება და ტრენინგების ორგანიზება; 
• პროგრამული უზრუნველყოფის მიმდინარე ადმინისტრირება, სხვადასხვა სტრუქტურული 

ერთეულების მხრიდან IT კუთხით დახმარების საჭიროებების გამოვლენა და სათანადო მხარდაჭერა; 
• ახალი თანამშრომლების დაკვალიანება, მათთვის პროგრამის სწავლება და მათი სამუშაო ადგილების 

ინფრასტრუქტურული მოწყობის მონიტორინგი; 
• ინტერნეტ კავშირის უწყვეტად და შეუფერხებლად მოწოდებისათვის ინტერნეტ პროვაიდერთან 

მუშაობა; 
• პროგრამულ უზრუნველყოფაში არსებული ინფორმაციის, მონაცემებისა და დოკუმენტაციის 

დარეზერვება და უსაფრთხოდ შენახვის უზრუნველყოფა; 
• IT მომსახურების პროცესში არსებული რისკების გამოვლენა და მათი მინიმიზაცია; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით; 
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
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• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულების სამუშაო აღწერილობა  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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• IT პოლიტიკა; 
• უნივერსიტეტში დანერგილი ელექტრონული სერვისები/მართვის ელექტრონული სისტემები და მათი 

განვითარების მექანიზმები 
• ვებგვერდის ადმინისტრირების წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 
 
 

13.2. სამსახურის სპეციალისტი 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 

 

• უნივერსიტეტისა და არსებული პროგრამების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო 
პეოგერამების და სისტემების დანერგვა; 

• პერიოდულად პროგრამული განვითარების საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა და 
ცვლილებების ინიცირება ხემძღვანელთან შეთანხმებით; 

• პროგრამული განვითარების პროცესების დროულად და ხარისხიანად წარმართვა შესაბამის 
პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობით; 

• პროგრამული ცვლილებების შესახებ ფაკულტეტებისა და სხვა სტრუქტურული ერთეულების 
ინფორმირება და ტრენინგების გაძღოლა; 

• არსებული  პროგრამების  განახლება და გაფართოება; 
• ტესტირების რეჟიმში პროგრამების გამართვა; 
• პროგრამულ უზრუნველყოფაში არსებული ინფორმაციის, მონაცემებისა და დოკუმენტაციის 

დარეზერვება და უსაფრთხოდ შენახვის უზრუნველყოფა; 
• უფროსის მიერ დაკისრებული დავალებების შესრულება კომპეტენციის და 

მოვალეობების ფარგლებში; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის 
დავალებების შესრულება. 

 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

• უმაღლესი განათლება (ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით) ან დამამთავრებელი 
კურსის სტუდენტი;  
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• ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციისა შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• თავისი სამუშაო აღწერილობა/სამსახურის ფუნქციები 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• ვებგვერდის ადმინისტრირების წესი 
• აიტი პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტში დანერგილი ელექტრონული სერვისები/მართვის ელექტრონული სისტემები და  
მათი განვითარების მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

13.3. პროგრამისტი 
 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა და განახლება; 
• ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულებისა და სისტემების შემუშავება და დანერგვა; 
• შესრულებული სამუშაოების აღწერა და დოკუმენტირება; 
• კომპეტენციის ფარგლებში სხვა ოპერატიული დავალებების შესრულება. 

 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

● უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში (სასუველია მაგისტრის ხარისხი) 
● პროგრამისტად მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება 
● C#.NET, ASP.NET MVC და ASP.NET WEB API გამოყენებით პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის 

გამოცდილება 
● ვებ სერვისების (მათ შორის WCF) შექმნისა და გამოყენების გამოცდილება 
● სხვადასხვა დიზაინ პატერნების ცოდნა (Dependency injection, Repository and Unit of Work) 
● ობიექტზე-ორიენტირებული პროგრამირების კონცეფციის ღრმა ცოდნა 
● HTML, CSS, JavaScript (jQuery, Ajax) ელემენტარული ცოდნა 
● რომელიმე Frontend framework-ის ცოდნა (AngularJS, React) 
● რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება 
● ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ფლობა (B1 დონე) 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• კრეატიული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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• სიახლეებისა და ახალი ტექნოლოგიების სწრაფად ათვისების უნარი 
• პარალელურ რეჟიმში რამოდენიმე პროექტზე მუშაობის უნარი 
• დროის მართვის უნარი 
• როგორც გუნდში, ისე დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი  
• მიზანმიმართული, ორგანიზებული 
• კომუნიკაბელური 

 
 
 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 
 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა და სამსახურის ფუნქციები 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• აიტი პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტში დანერგილი ელექტრონული სერვისები/მართვის ელექტრონული სისტემები 

და მათი განვითარების მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 
 

14. სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი 
14.1 უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• საგანმანათლებლო პროგრამებიის მიხედვით, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზის 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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შექმნა/განახლება (მათ შორის, დასაქმების მაჩვენებელი) და შესაბამისი ფაკულტეტებისა და 
უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურული ერთეულებისათვის მიწოდება; 

• უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გაერთიანება, უნივერსიტეტთან მათი მჭიდრო 
თანამშრომლობისა და კარიერული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; 

• სტუდენტების ბაზის კატეგორიზაცია მათი ინტერესის სფეროების, აკადემიური მოსწრებისა და 
შესაძლებლობების მიხედვით; 

• კონკრეტული ამოცანების გამოვლენა, რომელთა გადაჭრა კურსდამთავრებულთა ჩართვითა და 
მხარდაჭერით მოხდება; 

• კურსდამთავრებულთა საჭიროებების კვლევა და შესაბამისი ხელშემწყობი  
ღონისძიებების დაგეგმვა; 

• უნივერსიტეტის საჭიროებების შესახებ კურსდამთავრებულთა ინფორმირება; 
• მუდმივი   კომუნიკაციის   დამყარება   კურსდამთავრებულებთან   და   მათი   ჩართვის   სტიმულირება 

საგანმანათლებლო პროგრამების და სწავლების ხარისხის განვითარების პროცესში. უნივერსიტეტის 
განვითარებასთან დაკავშირებით მათი ინიციატივებისა და იდეების მიწოდება შესაბამისი 
სამსახურებისათვის; 

• კურსდათავრებულებთან საკომუნიკაციო და სამუშაო ფორმატების შექმნა/განვითარება: შეხვედრებისა 
და არფორმალური გასვლების ორგანიზება, ონლაინ საკომუნიკაციო არხების შექმნა; 

• კურსდამთავრებულთა მუდმივი ინფორმირების უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში მიმდინარე 
მნიშვნელოვან მოვლენებზე, მათი ჩართულობით განხორციელებულ პროექტებსა და მიღწევებზე, ასევე 
სხვა სიახლეებზე; 

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან თანამშრომლობით, კურსდამთავრებულთა ლოიალობის ზრდის 
პროექტებისა და აქტივობების განხორციელება (მნიშვნელოვანი თარიღების მილოცვა, უნივერსიტეტის 
სამკერდე ნიშნების დარიგება ადა ა.შ.); 

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან თანამშრომლობით, წარმატებული კურსდამთავრებულების 
პრომოუშენის უზრუნველყოფა; 

• შესაბამის სამსახურებთან კოორდინაციით, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე არსებული 
პოტენციური დამსაქმებლების გამოვლენა და მათი ბაზების წარმოება; ბაზების კატეგორიზაცია 
დარგების მიხედვით და მუდმივი გნახლება; 

• ვაკანსიების ბაზის წარმოება; 
• არსებულ პარტნიორ დამსაქმებლებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა; ახალი პარტნიორი 

დამსაქმებლების მოძიება; 
• შესაბამის სამსახურებთან კოორდინაციით, განსაზღვრული პერიოდულობით, 

პარტნიორი კომპანიების სტუდენტებთან შეხვედრებისა და პრეზენტაციების ორგანიზება; 
• პერიოდულად დასაქმების ფორუმების ორგანიზება უნივერსიტეტის პარტნიორი კომპანიებისა და 

სტუდენტების/კურსდამთავრებულების დაკავშირების მიზნით; 
• გარე დასაქმების ფორუმებში მონაწილეობა, უნივერსიტეტის და მისი სტუდენტების წარმოჩენა; 
• სტუდენტების მხარდაჭერა და დატრენინგება ხარისხიანი CV-ების მომზადებისა და გასაუბრებების 

ტექნიკებში, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ჩართულობით; 
• უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთა რეზიუმეების გაგზავნა პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან მათი აკადემიური მოსწრების და შესაძლებლობის შესაბამისად; 
• სტუდენტების ინტერესების მიხედვით, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა 

ტრენინგების, სემინარებისა და ვორქშოფების ინიცირება და ორგანიზება შესაბამისი სტრუქტურული 
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ერთეულის დახმარებით; 
• სტუდენტების სურვილებისა და მოთხოვნების, მათი კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური, ასევე 

მათი შესაძლებლობების შესაბამისი ინტერესთა სფეროების გამოვლენის, დამუშავება/ანალიზისა და 
პრიორიტეტიზაციის კოორდინაცია; 

• სტუდენტების სურვილებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა (მათ შორის 
მულტიკულტურული) კლუბების/გუნდების (სპორტის, მუსიკის, ხელოვნების და სხვა) 
კლუბების/გუნდების განვითარების ხელშეწყობა; 

• სტუდენტური ცხოვრების განვითარებისთვის საჭირო ერთიანი ბიუჯეტის კონსოლიდაცია, შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულისთვის წარდგენა და ბიუჯეტის ეფექტური გამოყენების ზედამხედველობა; 

• ფაკულტეტებს შორის საერთო სტუდენტური აქტივობების დანერგვის ხელშეწყობა; 
• სტუდენტებისათვის, შესაბამისი სპეციალისტის მეშვეობით, ფსიქოლოგიური კონსულტაციის გაწევისა 

და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის 
ზედამხედველობა; 

• სტუდენტთა ახალ გარემოში ადაპტაციის ხელშეწყობა, მათთვის კონულტაციების გაწევის გზით; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ; 
• მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა) 

 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 
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დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციისა შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულების სამუშაო აღწერილობა  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• კმაყოფილების კვლევების ჩატარების სახელმძღვანელო 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 
 

14. 2 უფროსის მოადგილე უცხოელი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 
მიმართულებით 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• უცხოელი სტუდენტებისთვის ორიენტაციის დღეებისა და ინტეგრაციის ღონისძიებების ორგანიზება; 
• უცხოელი სტუდენტების მხარდაჭერა სწავლის პერიოდში (ფაკულტეტთან ურთიერთობა, აკადემიური 

საკითხების მოგვარებაში ფასილიტაცია); 
• განსაზღვრული პერიოდულობით სტუდენტებთან შეხვედრები და მათ კმაყოფილების კვლევის 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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დროულად და სათანადოდ განხორციელების უზრუნვლყოფა; 
• უცხოელ კურსდამთავრებულ სტუდენტებზე პირადი და კარიერული ინფორმაციის შეგროვების 

არხების ჩამოყალიბება და გარკვეული პერიოდულობით არხების გადახედვა/განვითარება; 
• უცხოელ კურსდამთავრებულებზე საჭირო ინფორმაციის შეგროვება და ყველა კურსდამთავრებულის 

საერთო ბაზის შექმნა; 
• უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმიდან და მიმდინარე საჭიროებებიდან გამომდინარე ისეთი 

ამოცანების გამოვლენა, რომელთა გადაჭრა შესაძლებელია უცხოელ კურსდამთავრებულთა ჩართვითა 
და მხარდაჭერით; 

• უცხოელ კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაცია და მათი ჩართვის ხელშეწყობა სასწავლო 
პროგრამებისა და სწავლების ხარისხის განვითარების პროცესში. უნივერსიტეტის განვითარებასთან 
დაკავშირებით, მათი ინიციატივებისა და იდეების მიწოდება შესაბამისი სამსახურებისათვის; 

• უცხოელ   კურსდამთავრებულთა   ინტერესებიდან   გამომდინარე   მათთან   კომუნიკაციისა   და   
მუშაობის ფორმატების შექმნა და განვითარება - შეხვედრები, ონლაინ საკომუნიკაციო არხები, 
არაფორმალური გასვლები და ა.შ. 

• უცხოელ კურსდამთავრებულთა მუდმივი ინფორმირება უნივერსიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვან 
მოვლენებზე, მათი ჩართულობით განხორციელებულ პროექტებსა და მიღწევებზე და სხვა სიახლეებზე; 

• უცხოელ კურსდამთავრებულთა ლოიალობის ზრდის პროექტებისა და აქტივობების განხორციელება 
მაღალი ხარისხით (მნიშვნელოვანი თარიღების მილოცვა, უნივერსიტეტის სამკერდე ნიშნების 
დარიგება და ა.შ.); 

• უცხოელი წარმატებული კურსდამთავრებულების პრომოუშენის მიზნით, მათ შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება ბრენდის განვითარებაზე პასუხისმგებელი ერთეულისთვის; 

• განსაზღვრული პერიოდულობით პარტნიორი კომპანიების სტუდენტებთან შეხვედრებისა და 
პრეზენტაციების ორგანიზება; 

• უცხოელი სტუდენტების მხარდაჭერა და დატრენინგების უზრუნველყოფა ხარისხიანი CV-ების 
მომზადებისა და გასაუბრებების ტექნიკებში; 

• უცხოელი სტუდენტების ინტერესების მიხედვით, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, 
სხვადასხვა ტრენინგების, სემინარებისა და ვორქშოპებების ინიცირება და ორგანიზება შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულების დახმარებით; 

• უცხოელი სტუდენტების სურვილებისა და მოთხოვნების შესწავლა, დამუშავება/ანალიზი და 
პრიორიტეტიზაცია; 

• უცხოელ სტუდენტთა სურვილებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე სხვადასხვა კლუბების 
(სპორტის, კულინარიის, ხელოვნების და სხვ.) დაარსების ინიცირება, ინფორმაციის გავრცელება და 
მათი არსებულ გუნდებში გაწევრიანება; 

• უცხოელ სტუდენტთა სტუდენტურ კლუბებსა და აქტივობებში ჩართულობის ამაღლების 
საშუალებების შემუშავება, დანერგვა და გარკვეული პერიოდულობით მათი განახლება; 

• სტუდენტური აქტივობების პრომოუშენი, ინფორმაციის გავრცელებასა და უცხოელი სტუდენტების 
მოზიდვაში კლუბების მხარდაჭერა; 

• ფაკულტეტებს შორის საერთო სტუდენტური აქტივობების დაგეგმვის ინიცირება და ორგანიზებაში 
მხარდაჭერა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 



78 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება; სასურველია მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - C 1 დონე (მეტყველება, წერა) 

 
 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
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• ავტორიზაციისა შესაბამისი სტანდარტები/პროცდეურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• კმაყოფილების კვლევების ჩატარების სახელმძღვანელო 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა და სამსახურის ფუნქციები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
• International guide for students 

 

 

14.3 სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვის მენეჯერი 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 

 
• სტუდენტების სურვილებისა და მოთხოვნების, მათი კულტურული, რელიგიური და ეთნიკური, ასევე 

მათი შესაძლებლობების შესაბამისი ინტერესთა სფეროების გამოვლენა, დამუშავება/ანალიზი და 
პრიორიტეტიზაცია; 

• სტუდენტების სურვილებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა (მათ შორის 
მულტიკულტურული) კლუბების/გუნდების (სპორტის, მუსიკის, ხელოვნების და სხვა) დაარსების 
ინიცირება და არსებული კლუბების/გუნდების განვითარება; 

• სტუდენტური ცხოვრების განვითარებისთვის ბიუჯეტის ფორმირებაში მონაწილეობის მიღება და მისი 
ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტურ კლუბებსა და აქტივობებში სტუდენტების ჩართულობის ამაღლების მიზნით, იდეების 
შემუშავება, დანერგვა და გარკვეული პერიოდულობით მათი განახლება; 

• შესაბამისი სტრუქტურილი ერთეულის მეშვეობით, სტუდენტური აქტივობების პრომოუშენი, 
ინფორმაციის გავრცელებისა და სტუდენტების მოზიდვაში კლუბების/გუნდების მხარდაჭრა; 

• სტუდენტური ცხოვრებით აკადემიური პერსონალის დაინტერესება და მათი ჩართულობის 
ამაღლებაზე ზრუნვა; 

• ფაკულტეტებს შორის საერთო სტუდენტური აქტივობების დანერგვის ინიცირება და ორგანიზება; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• სასურველია ინგლისური ენა - A1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი 
• ორგანიზებულობა 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციისა შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამუშაო აღწერილობა და სამსახურის ფუნქციები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

14.4 სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი 
 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
 

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 
მიხედვით, დასაქმების ბაზრის კვლევა; 

• პროგრამების შეფასებისა და განვითარებისთვის საჭირო ინფორმაციისა და მონაცემების მიწოდება 
სამსახურის უფროსისთვის;  

• დამსაქმებლებისაგან სტაჟიორების, დასაქმებული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების შესახებ 
ინფორმაციაზე უკუკავშირის მიღების სისტემის აწყობაში მონაწილების მიღება  

• უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და შემდგომი განვითარების მიზნით, 
სტაჟირება გავლილ ან დასაქმებულ კურსდამთავრებულთაგან უკუკავშირის მიღების სისტემის 
აწყობაში მონაცილეობის მიღება და მოპოვებული ინფორმაციის მიწოდება სამსახურის უფროსისთვის; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS  Office  (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 

• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციისა შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 

15. იურიდიული სამსახური 
15.1 სამსახურის უფროსი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• საკანონმდებლო ცვლილებების მონიტორინგი, მათი დროული გაცნობა და შესაბამისად დანერგვა 

ორგანიზაციაში; 

• პარტნიორ კომპანიებთან ხელშეკრულებების იურიდიულად გამართულობის უზრუნველყოფა და ამ 
მიმართულებით იურიდიული რისკების დროული გამოვლენა/მინიმიზაცია; 

• უნივერსიტეტისათვის ხშირად გამოყენებადი და აუცილებელი დოკუმენტაციების შაბლონების 
მომზადება და მათი მუდმივი განვითარება/დახვეწა; 

• უნივერსიტეტის სტუდენტების ხელშეკრულებებში იურიდიული ხარვეზების გამოვლენა და 
რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გამართვა; საჭიროებისას, მათთვის სამართლებრივი 
კონსულტაციის გაწევა საგანმანათლებლო პროცესში სტუდენტის უფლება-მოვალეობებთან 
დაკავშირებით; 

• მენეჯმენტისათვის     იურიდიული     კონსულტაციების     გაწევა    და     მათი     გადაწყვეტილებების 
იურიდიულად გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• პოტენციურ   პარტნიორ   კომპანიებთან   შეხვედრებზე   დასწრება,   ხელშეკრულებების   გადახედვა, 
დაზუსტება და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირებების შეტანა; 

• უნივერსიტეტის წინააღმდეგ შემოსული საჩივრების საფუძვლიანი შესწავლა, ანალიზი და რეაგირების 
წინადადებების დაყენება მმართველ გუნდთან; შეთანხმებული მოქმედებების დროულად 
განხორციელების კოორდინაცია; 

• საჭიროებისამებრ, სასამართლოსთან და სხვა ინსტანციებთან ურთიერთობა და მათთვის საჭირო 
ინფორმაციის დროული მიწოდება; სამართლებრივი დავების შემთხვევაში უნივერსიტეტის 
ინტერესების კვალიფიციური დაცვის უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 

• სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება ან უნივერსიტეში მომზადებული სამართლებრივი 
აქტების პროექტების ვიზირება; 

• კომპეტენციის ფარგლებში განცხადებების, საჩივრებისა და წერილების განხილვა; 

• უნივერსიტეტში მომზადებული სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზა. 

• სხვა ფუნქციების შესრულება, რაც გამომდინარეობს მისი სამუშაო სპეციფიკიდან. 
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხი; 

• 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება პროფესიული მიმართულებით, მათ შორის ხელმძღვანელ 
თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 

• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 

• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 

• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 

• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• ორგანიზებულობა; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 

• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 

• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 

• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 
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სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 

• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

• საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ 

• სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები. 

• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 

• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  

• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  

• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 

• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 

• ფაკულტეტების დებულებები 
• დაქვემდებარებულების სამუშაო აღწერილობები  

• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  

• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  

• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• პერსონალის შერჩევის წესი 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 
• კმაყოფილების კვლევების ჩატარების სახელმძღვანელო 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• რეესტრის წარმოების წესი 
• შინაგანაწესი 
• საქმის წარმოების წესი 
• ევროპის უნივერსიტეტის ნომენკლატურა 
• პერსონალის შერჩევის წესი 

 
15.2. იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი 
ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• თანამშრომლების შრომითი ხელშეკრულებების კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

• პარტნიორ კომპანიებთან ხელშეკრულებების იურიდიულად გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტისათვის ხშირად გამოყენებადი და აუცილებელი დოკუმენტაციების შაბლონების 
მომზადება და სამსახურის ხელმძღვანელისთვის წარდგენა; 

• უნივერსიტეტის სტუდენტების ხელშეკრულებებში იურიდიული ხარვეზების გამოვლენა და 
რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გამართვა; საჭიროებისას, მათთვის სამართლებრივი 
კონსულტაციის გაწევა საგანმანათლებლო პროცესში სტუდენტის უფლება-მოვალეობებთან 
დაკავშირებით; 

• უნივერსიტეტის თანამშრომელთათვის იურიდიული კონსულტაციების გაწევა, და მათი 
გადაწყვეტილებების იურიდიულად გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის წინააღმდეგ შემოსული საჩივრების საფუძვლიანი შესწავლა, ანალიზი; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2018-03/%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-06/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%20%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.pdf
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• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და  ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის 
დავალებების შესრულება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება სამართლის სფეროში; 

• სპეციალობით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება ; 

• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 

• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 

• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• ორგანიზებულობა; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 

• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 

• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 

• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
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სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 

• სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი; 

• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“; 

• საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შეხასებ“. 

• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 

• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია 

• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 

• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 

• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 

• მმართველი საბჭოს დებულება 

• სტრუქტურული ერთეულების/ფაკულტეტების დებულებები 

• თავისი სამუშაო აღწერილობა 

• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  

• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და არჩევის წესი 

• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 

• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 

• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 

• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

• ეთიკის კოდექსი 

• რეესტრის წარმოების წესი 

• საქმის წარმოების წესი 

• ევროპის უნივერსიტეტი ნომენკლატურა 

 
 
 

15.3. იურიდიული სამსახურის უფროსის თანაშემწე 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
• თანამშრომლების შრომითი ხელშეკრულებების კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობის 

უზრუნველყოფასა; 

• პარტნიორ კომპანიებთან ხელშეკრულებების იურიდიულად გამართულობის უზრუნველყოფის 
მიზნით, მიცემული დავალებების შესრულება; 

• უნივერსიტეტისათვის ხშირად გამოყენებადი და აუცილებელი დოკუმენტაციების შაბლონების 
მომზადების მიზნით მიცემული დავალებების შესრულება; 

• უნივერსიტეტის სტუდენტების ხელშეკრულებებში იურიდიული ხარვეზების გამოვლენისა და 
რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით მიცემული დავალებების 
შესრულება; 

• უნივერსიტეტის წინააღმდეგ შემოსული საჩივრების შესწავლა; 

• სამსახური უფროსის დახმარება ყოველდღიურ მოვალეობათა შესრულებაში; 

• სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებების შესრულება; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
• ბაკალავრიატის  დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან უმაღლესი განათლება სამართლის სფეროში; 

• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 

• ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2018-03/%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-06/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%20%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.pdf
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გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 

• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

• ორგანიზებულობა; 

• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 

• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 

• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 

• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 

• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია 

• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 

• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 

• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 

• თავისი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  

• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

• პერსონალის შერჩევის წესი 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• რეესტრის წარმოების წესი 
• საქმის წარმოების წესი 
• ევროპის უნივერსიტეტი ნომენკლატურა 

 

16. საქმისწარმოების სამსახური 
16.1. სამსახურის უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• უნივერსიტეტში შემოსული კორესპონდენციისა და დოკუმენტების მიღებისა და 

აღრიცხვის წესის/სტანდარტის შემუშავება, შეთანხმება და დანერგვა; 
• შემოსული კორესპონდენციის გაცნობა, დახარისხება და ზუსტი აღრიცხვა; 
• შემოსული კორესპონდენციისა და დოკუმენტების   გადამისამართება შესაბამის ადრესატთან 

დადგენილი წესის/სტანდარტის შესაბამისად; 
• დოკუმენტებზე მუშაობის ფორმების და მეთოდების შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა; საჭიროების 

შემთხვევაში, კორექტირებების შეტანა; 
• უნივერსიტეტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება და შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულისათვის გაცნობა; 
• დოკუმენტებზე მუშაობის პროცესის მოკითხვა, დადგენილ ვადაში მათი შესრულებისა და 

გაფორმების მონიტორინგი; 
• სტრუქტურული ერთეულების მიერ დოკუმენტებზე მუშაობის სისწორის კონტროლი, ხარვეზების 

გამოვლენა და მათი გამოსწორება; 
• უნივერისტეტიდან კორესპონდენციისა და დოკუმენტების გაცემის წესის დამუშავება, შეთანხმება და 

პრაქტიკაში დანერგვა; 
• გასაგზავნი კორესპონდენციისა და დოკუმენტების ადრესატისთვის გაგზავნის 

ორგანიზება, საჭიროებისამებრ, კურიერის მომსახურების გამოყენებით; 
• გაგზავნილი დოკუმენტაციისა და კორესპონდენციის ადრესატამდე მიტანის მონიტორინგი და 

შეფერხებების შემთხვევაში, დროული გამოსწორება; 
• მიღებული და გაგზავნილი დოკუმენტაციის სრულყოფილი პროგრამული აღრიცხვა და უსაფრთხოდ 

დაარქივება; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-06/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%20%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.pdf
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• სამსახურის თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს კონტროლი; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• საქმისწარმოების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

  
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• დაწესებულებების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების 

ნუსხა (მათი შენახვის ვადების მითითებით) და მათი გამოყენების წესი; 
• საქმისწარმოების ერთიანი წესი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
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• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• საქმისწარმოების წესი 
• რეესტრის წარმოების წესი 
• ევროპის უნივერსიტეტის ნომენკლატურა 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

16.2. სამსახურის სპეციალისტი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• შემოსული კორესპონდენციის გაცნობა, დახარისხება და ზუსტი აღრიცხვა; 
• შემოსული კორესპონდენციისა და დოკუმენტების   გადამისამართება შესაბამის ადრესატთან 

დადგენილი წესის/სტანდარტის შესაბამისად; 
• დოკუმენტებზე მუშაობის ფორმების და მეთოდების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 
• დოკუმენტებზე მუშაობის პროცესის მოკითხვა, დადგენილ ვადაში მათი შესრულებისა და 

გაფორმების მონიტორინგი; 
• სტრუქტურული ერთეულების მიერ დოკუმენტებზე მუშაობის სისწორის კონტროლი, ხარვეზების 

გამოვლენა და მათი გამოსწორება; 
• უნივერსიტეტიდან კორესპონდენციისა და დოკუმენტების გაცემის წესის დამუშავებაში 

მონაწილეობის მიღება, შეთანხმება და პრაქტიკაში დანერგვა;   
• გასაგზავნი  კორესპონდენციისა  და  დოკუმენტების ადრესატისთვის გაგზავნის ორგანიზება, 

საჭიროებისამებრ, კურიერის მომსახურების გამოყენებით; 
• გაგზავნილი დოკუმენტაციისა და კორესპონდენციის ადრესატამდე მიტანის მონიტორინგი და 

შეფერხებების შემთხვევაში, დროული გამოსწორება; 
• მიღებული და გაგზავნილი დოკუმენტაციის სრულყოფილი პროგრამული აღრიცხვა და უსაფრთხოდ 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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დაარქივება; 
• არქივიდან დოკუმენტაციის გაცემისა და  მიღების პროცედურების წარმოება, დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის 
ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი; 
• საქმისწარმოების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
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• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
 

 
სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა და სამსახურის ფუნქციები 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• საქმისწარმოების წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

12. 3 არქივარიუსი  
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• დამტკიცებული ნომეკლატურის მიხედვით დოკუმენტების კონტროლი არქივში. 
• ვადაგასული დოკუმენტების განადგურება სპეციალურად შექმნილ კომისიასთან ერთად. 
• წელიწადში ორჯერ (დეკემბერი, ივლისი) უნივერსიტეტის ყველა სამსახურიდან დასაარქივებელი 

მასალის მოთხოვნა. 
• დაასაარქივებელი მასალის დამუშავება და შენახვა უნივერსიტეტის არქივში. 
• საჭიროების შემთხვევაში არქივიდან გამოთხოვილი დოკუმენტების მოძიება და მათი ასლების 

გადაცემა.  
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 

• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება. 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• დაწესებულებების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების 

ნუსხა (მათი შენახვის ვადების მითითებით) და მათი გამოყენების წესი; 
 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა და სამსახურის ფუნქციები 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• საქმისწარმოების წესი 
• ევროპის უნივერსიტეტის ნომენკლატურა 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 
 

17. შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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უზრუნველყოფის სამსახური 
 

17.1 სამსახურის უფროსი 
 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• შესყიდვების პროცესის დაგეგმვა და უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შესაბამისად შესყიდვების გეგმის 

შედგენა; 
• ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესწავლა/ფასების ანალიზი და მიმწოდებლებთან მოლაპარაკების 

წარმოება; 
• იურიდიული სამსახურის მონაწილეობით შესყიდვებთან დაკავშირებული ხელშეკრულების პროექტის 

მომზადება და ამ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი; 
• ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით, საჭიროებების გამოვლენა და 

წინადადებების წარდგენა;  
• უნივერსიტეტის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად საჭირო მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსის შეძენა, შენახვა, განაწილება, ინვენტარიზაცია და მართვა;  
• სამშენებლო-სამონტაჟო, კეთილმოწყობის, სარეკრეაციო, სარემონტო და სხვა სამუშაოების 

კოორდინაცია;  
• ელექტროსისტემის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის, ლიფტების გამართულად ფუნქციონირების  

პროცესების ზედამხედველობა;  
• ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციის დროს, უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მყოფთა ევაკუაციის 

ორგანიზება და დახმარების გაწევა დადგენილი წესის შესაბამისად; 
• სამშენებლო  და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დროული გატანის პროცესის ზედამხედველობა;  
• უნივერსიტეტის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა და მათ გამართულ 

ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება;  
• უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობების საექსპლუატაციო მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი, 

შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის სათანადო ღონისძიებების გატარება;  
• ახალი კორპუსების მშენებლობის პროცესის ზედამხედველობა და დასრულებული ობიექტების 

ჩაბარება;  
• საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩატარებული სამშენებლო, სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების 

შეფასების მიზნით, ექპერტიზის ჩატარების კოორდინაცია;  
• სტრუქტურული ერთეულების საჭირო ინვენტარითა და საქონლით დროულად მომარაგების 

უზრუნველყოფა;  
• უნივერსიტეტის სასაწყობე მეურნეობის ეფექტიანად მართვისა და სასაწყობე ინფრასტრუქტურის 

გამართულობის უზრუნველყოფა;  
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
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• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება, სასურველია ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის 

არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 
• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია (მატერიალური რესურსების ჭრილში) 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები. 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 

 
17.2 უფროსის მოადგილე შესყიდვების მიმართულებით 
 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• შესყიდვების პროცესის დაგეგმვა და უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შესაბამისად შესყიდვების გეგმის 

შედგენა; 
• ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესწავლა/ფასების ანალიზი და მიმწოდებლებთან მოლაპარაკების 

წარმოება; 
• იურიდიული სამსახურის მონაწილეობით შესყიდვებთან დაკავშირებული ხელშეკრულების პროექტის 

მომზადება და ამ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი; 
• ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით, საჭიროებების გამოვლენა და 

წინადადებების წარდგენა;  
• სტრუქტურული ერთეულების საჭირო ინვენტარითა და საქონლით დროულად მომარაგებისთვის 

შესყიდების პერმანენტული წარმოება;  
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილების განხორციელება, ასევე ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
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• მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, აქედან 1 წლიანი გამოცდილება შესყიდვების 
მიმართულებით; 

• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 
• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
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• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები. 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 
17.3 სამსახურის სპეციალისტი 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 

 
• არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის გენერალური შემოვლა და 

ხარვეზების აღმოფხვრა; 
• უნივერსიტეტის    ტერიტორიაზე   კომუნალური    და   საკომუნიკაციო    საშუალებების   გამართული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 
• სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი მითითებების შესრულება; 
• სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და სრულყოფის საკითხების შესწავლა და შესაბამისი 

წინადადებების წარდგენა ხელმძღვანელობასთან; 
• უნივერსიტეტის ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; 
• ინფრასტრუქტურის პროექტებში შესყიდვების პროცესში მონაწილეობა, მოთხოვნის ინიცირება და 

საპროექტო სამუშაოებში ჩართვა; 
• ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების, 

ხარვეზებისა გამოვლენა და უშუალო ხელძღვანელის ინფორმირება;  
• სამეურნეო საქმიანობის წარმართვა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• სრული ზოგადი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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• სასურველია ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - A1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა. 

 
 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 
სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 
• საქართველოს შრომის კოდექსი 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
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18.  სტრატეგიული განვითარების სამსახური 
18.1 სამსახურის უფროსი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
• შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით, უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმების შემუშავების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა; 
• უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესების კოორდინაცია და 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და საუნივერსიტეტო საზოგადოების ჩართულობის 
უზრუნველყოფა;  

• უნივერსიტეტის მდგრადი სტრატეგიული განვითარების მიზნით, მონაცემების სისტემატური მოძიება, 
შეგროვება, დამუშავება და შემდგომი სტრატეგიული განვითარებისთვის გამოყენება; 

• სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მეთოდოლოგიური ჩარჩოს მომზადება და ყოველკვარტლურად 
სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი; 

• უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით, წინადადებების მომზადება 
და მმართველი საბჭოსთვის წარდგენა; 

• უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის უნივერსიტეტის სტრატეგიულ და 
სამოქმედო გეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შესაბამისი წინადადებების წარდგენა; 

• შრომისა და განათლების ბაზრის კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება და აღნიშნული მეთოდოლოგიის 
საფუძველზე პერიოდულად ანალიტიკური დასკვნის მომზადება; 

• საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში მისიისა და განვითარების სტრატეგიის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება სამართლის, განათლების ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით; 
• 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით მუშაობის 

არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

● უმაღლესი განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 
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გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 
სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 

● საქართველოს შრომის კოდექსი 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“  
● ავტორზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
● უნივერსიტეტი სტრატეგიის პოლიტიკა 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 
• სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის მეთოდოლოგია 
• წინა წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf


105 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

18.2 სამსახურის სპეციალისტი  

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტის სტრატეგიის ფორმირების  და  გადახედვა/კორექტირების მეთოდოლოგიისა და 

პროცედურის განსაზღვრის, განხილვისა და დამტკიცების კოორდინაცია; 
• განსაზღვრული პერიოდულობით უნივერისტეტის მისიის, ხედვის კომპონენტებისა და სტრატეგიული 

პრიორიტეტების გადახედვის ორგანიზება პროცესში ყველა საჭირო მხარის ჩართულობით; 
• სტრატეგიული პრიორიტეტების დეტალური დამუშავებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადების 

უზრუნველყოფა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად; 
• სამოქმედო გეგმების განხორციელების მონიტორინგის ინსტრუმენტების აწყობა და დანერგვა; 

პერიოდულად მათი ეფექტურობის შეფასება და განვითარება; 
• სტრუქტურული ერთეულების საჭირო მხარდაჭერა დასახული გეგმების განხორციელების პროცესში; 
• რეპორტინგის სისტემის გამართვა და განსაზღვრული პერიოდულობით სტრუქტურული ერთეულების 

მიერ მათ შედეგებზე ანგარიშების წარდგენის ორგანიზება; 
• დარგისა და კანონმდებლობის სიახლეების მუდმივი გაცნობა, ახალი გამოწვევების იდენტიფიკაცია, 

არსებულ სტრატეგიასთან ურთიერთ შედარებითი ანალიზის განხორციელება და საჭიროებისამებრ 
სტრატეგიის გადახედვის ინიცირება; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება სამართლის, განათლების ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით; 
• 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, სასურველია სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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 დამატებითი მოთხოვნა: 

● უმაღლესი განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 
 
სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
● საქართველოს შრომის კოდექსი 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“  
• საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ”  
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 
• სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის მეთოდოლოგია 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 
 

19. ფინანსური სამსახური 
19.1 სამსახურის უფროსი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტის ფინანსური პოლიტიკის, პროცედურების, ნორმების, წესების შემუშავება და  განახლება;  
• სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების/ფაკულტეტების) მიერ თავიანთი კომპეტენციის 

ფარგლებში წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტების საფუძველზე უნივერსიტეტის ერთიანი ბიუჯეტის 
პროექტის შედგენა და მმართველი საბჭოსთვის განსახილველად წარდგენა; 

• ყოველ კვარტლურად და წლიურად ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის განხორციელება და 
ანგარიშის წარდგენა მმართველი საბჭოსთვის განსახილველად, საჭიროების შემთხვევაში კორექტირების 
პროცესის განხორციელება პოლიტიკით განსაზღვრული პროცედურების მიხედვით;  

• სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების რეალიზაციისათვის საჭირო ფინანსური 
რესურსების განსაზღვრა; 

• უნივერსიტეტის ხარჯების სტრუქტურის ანალიზი, ხარჯების დაზოგვის რეზერვების გამოვლენა და 
ხარჯ ეფექტიანობის ანალიზის მიხედვით წინადადების დაყენება მმართცველ გუნდთან; 

• ფინანსური რისკების გათვლა და ანალიზი;  
• ფინანსური ანგარიშის მომზადება და წარდგენა რექტორისთვის მოთხოვნის შესაბამისად;  
• ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა; 
• საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფის მიზნით, 

ზედამხედველობა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ განხორციელებულ ინვენტარიზაციის 
პროცესზე; 

• კონტროლის დაწესება ფულადი სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების ეფექტიან ხარჯვაზე და 
მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე;  

• უნივერსიტეტის ბიზნეს უწყვეტობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, ფინანსური 
რისკების იდენტიფიცირება, შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარება და რისკის დადგომის 
შემთხვევაში, ბიზნესუწყვეტობით განსაზღვრული აქტივობების მყისიერად განხორციელება;  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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• ბუღალტრული აღრიცხვის უზრუნველყოფა; 
• საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება;  
• იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან წარმოშობილი ვალდებულებების ანგარიშსწორება, აღრიცხვა, 

ანგარიშგება; 
• სტუდენტთა სწავლის გადასახადებით წარმოშობილი ვალდებულებულების და გადახდების დროული 

აღრიცხვა; 
• საბუღალტრო აღრიცხვის ოპერაციების ასახვა ბუღალტრული აღიცხვის პროგრამა ორისში; 
• საფინანსო ვალდებულებათა ინვენტარიზაცია და ქონებისა და მატერიალურ ფასეულობათა 

ინვენტარიზაციის შედეგების ასახვა შესაბამის საბუღალტრო პროგრამაში; 
• მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული დეკლარაციების და სტატისტიკური ანგარიშგების შედგენა 

და მათი დანიშნულებისამებრ წარდგენა; 
• გარე აუდიტორულ კომპანიასთან მუდმივი თანამშრომლობა; 
• კომპეტენციის ფარგლებში შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და პასუხის მომზადება; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება ეკონომიკური, ფინანსურ სფეროში ან ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსური მიმართულებით, მათ შორის ხელმძღვანელ 

თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel ძალიან კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 

● ბიუჯეტირების და ფინანსური მენეჯმენტის უნარი; 
● ფინანსური ანგარიშების მომზადების უნარი; 
● ფინანსური ტრანზაქციების დაგეგმვის, მართვის და მონიტორინგის უნარი; 
● დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
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● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
● საგადასახადო კოდექსი 
● ფინანსთა მინისტრის ბრძანება დაქირავებულისთვის სამივლინებო ხარჯების ნორმები განსაზღვრის 

შესახებ N220 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი  
• უნივერსიტეტის ბიუჯეტირების პოლიტიკა და პროცედურები და მონიტორინგის მექანიზმები 
• უნივერსიტეტის დებულება 
• ფინანსური კონტროლისა და მართვის სისტემის დანერგვის წესი 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცეუდრები  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

19.2. ფინანსური მენეჯერი  

 
ა) ძირითადი მოვალეობები : 

● გამართული აღრიცხვა/ანგარიშგების წარმოების უზრუნველყოფა დადგენილი  კანონმდებლობისა და 
სტანდარტების შესაბამისად; 
 

● სწავლის საფასურის გადახდის სტუდენტებზე მორგებული და ფინანსურად ეფექტური 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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სქემების გაწერა და პრაქტიკაში დანერგვა; 
● სტუდენტების დავალიანებების შეთანხმებული პირობებით დროული ამოღება და მიმდინარე 

მართვა; 
● სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვის უზრუნველყოფა; 
● ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის მომზადება; 
● საგადასახადო და ფინანსური რეგულირების ორგანოებთან ანგარიშსწორების განხორციელება; 
● თანამშრომლების, მომხმარებლების, მომწოდებლების ანგარიშსწორების ორგანიზება ან/და 

პროცესის კოორდინირება; 
● უნივერსიტეტთან დადებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხების

ჩარიცხვის მიმდინარეობის კონტროლი; 
● უნივერსიტეტის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების გაცემის უზრუნველყოფა; 
 
● ინვენტარიზაციაში მონაწილეობის მიღება და ინვენტარიზაციის შედეგების აღრიცხვა; 
● წლიური ბიუჯეტის და მასში ცვლილებების პროექტის მომზადების მიზნით საჭირო 

ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვნისას; 
● პროგრამის/ფაკულტეტის, სამსახურის ფინანსური გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 
● ახალი პროექტების დაწყებამდე პროექტების ფინანსური ანალიზი და ხელმძღვანელობისათვის 

შედეგების წარდგენა; 
● თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის 
დავალებების შესრულება. 

 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 

● უმაღლესი განათლება ეკონომიკურ, ან ფინანსურ სფეროში; 
● 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსური მიმართულებით; 

● MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel ძალიან კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 

● ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● ბიუჯეტირების და ფინანსური მენეჯმენტის უნარი; 
● ფინანსური ანგარიშების მომზადების უნარი; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
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● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● საგადასახადო კოდექსი; 

● ფინანსთა მინისტრის ბრძანება დაქირავებულისთვის სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის 
შესახებ N220; 

● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  
• წინა წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში  
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი  
• უნივერსიტეტის ბიუჯეტირების პოლიტიკა და პროცედურები და მონიტორინგის მექანიზმები 
• სამსახურის ფუნქციები 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის წესი 

 
 
 
 

19.3. ბუღალტერი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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● საბუღალტრო დოკუმენტების წარმოება; 
● ხელშეკრულებების გატარება და მასთან დაკავშირებით ყველა საბუთის შემოწმება და აღრიცხვა; 
● ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება პროგრამაში– "ორის–ბუღალტერია"; 
● Rs.Ge -სთან მუშაობა; 
● გამართული აღრიცხვა/ანგარიშგების წარმოების უზრუნველყოფა დადგენილი  კანონმდებლობისა 

და სტანდარტების შესაბამისად; 
● სწავლის საფასურის გადახდის სტუდენტებზე მორგებული გრაფიკის მონიტორინგი; 
● სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვის უზრუნველყოფა; 
● საგადასახადო და ფინანსური რეგულირების ორგანოებთან ანგარიშსწორების განხორციელება; 

● უნივერსიტეტთან დადებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხების
 ჩარიცხვის მიმდინარეობის კონტროლი; 

● პროგრამის/ფაკულტეტის ფინანსური გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 
● თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის ხელმძღვანელის 
დავალებების შესრულება 

 
 
 
 

ბ)  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება ეკონომიკურ ან ფინანსურ სფეროში ან სერტიფიცირებული ბუღალტერის 

კვალიფიკაცია; 
• ბუღალტრად მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word კარგი, Excel ძალიან კარგი, PPT-კარგი); 
• ინგლისური ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
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● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საგადასახადო კოდექსი; 
● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი  
• უნივერსიტეტის ბიუჯეტირების პოლიტიკა და პროცედურები და მონიტორინგის მექანიზმები 
• თავისი სამუშაო აღწერილობები და სამსახურის ფუნქციები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტები  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის წესი 

 

 

20. ადამიანური რესურების მართვის სამსახური 
20.1 სამსახურის უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტის მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად კვალიფიციური ადამიანური რესურსის 

მოზიდვა, შერჩევა, დაქირავების პროცესის ორგანიზება და მართვა; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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• პერსონალთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შედგენა, წარმოება, შენახვა; 
• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად ადმინისტრაციული პერსონალის ეფექტიანი 

შეფასების სისტემის შექმნა; 
• აკადემიური/მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით, შეფასების ეფექტიან და 

გამჭვირვალე სისტემის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 
• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, აკადემიური/მოწვეული და ადმინისტრაციული 

პერსონალის პერიოდული შეფასების ორგანიზება; 
• პერსონალის შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, მათი პროფესიული განვითარების 

საჭიროებების გამოვლენა; 
• შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, შეფასების სისტემით გათვალისწინებული 

ღინისძიებების (კვალიფიკაციის ამაღლება, წახალისება, დისციპლინური სახდელის დაკისრება და სხვა) 
განხორციელება; 

• უნივერსიტეტის სტუქტურის ანალიზიის პროცესში ჩართულობა და საჭიროების შემთხვევაში, 
რეკომენდაცი(ებ)ის მომზადება; 

• რექტორისთვის წინადადებების წარდგენა, უნივერსიტეტის პერსონალის 
დანიშვნა/განთავისუფლების, მათთან შრომითი ხელშეკრულებების დადებისა და შეწყვეტის, 
პერსონალის მივლინებაში გაგზავნის, კვალიფიკაციის ამაღლების, წახალისებისა და დისციპლინური 
პასუხიმსგებლობის დაკისრებასთან დაკავშირებით; 

• ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 
• თანამშრომელთა გუნდური მუშაობისა და მათ შორის არაფორმალური 

ურთიერთობების განვითარების ღონისძიებების ორგანიზება; 
• თანამშრომელთათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისათვის საჭირო 

ღონისძიებების დაგეგმვა; 
• თანამშრომელთა არამატერიალური და მატერიალური წახალიხების ფორმების ჩამოყალიბება, 

პერიოდული განახლება და განხორციელების ხელშეწყობა; 
• ახალ თანამშრომელთა სამუშაო გარემოში ადაპტაციის მექანიზმების შექმნა და დანერგვა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება სოციალური მეცნიერებების ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით; 
• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით 

ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• ადამიანური რესურსების პოლიტიკის შემუშავების და დანერგვის გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 
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გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 

● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
● საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• ფაკულტეტების დებულებები 
• სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 
• კმაყოფილების კვლევების ჩატარების სახელმძღვანელო 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• საქმისწარმოების წესი 
• ევროპის უნივერსიტეტი ნომენკლატურა 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ახალ თანამშრომელთა ადაპტაციის სახელმძღვანელო 

 
 
 
 
 

20.2 სამსახურის სპეციალისტი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• უნივერსიტეტის კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტების მიზნით ვაკანტურ თანამდებობებზე 

კონკურსების ორგანიზება; 
• აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის აყვანის ორგანიზება ყველა საჭირო ერთეულების 

ჩართულობით; 
• უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პირად საქმეების მოწესრიგება; 
• უნივერსიტეტის თანამშრომელთათვის კონსულტაციის გაწევა საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით; 
• უნივერსიტეტის აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალის QMS ბაზის და შიდა 

საუნივერსიტეტო ელექტრონული ბაზის წარმოება; 
• ახალი, სასურველი კვალიფიკაციის და ღირებულების მქონე აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალის მოზიდვის არხების და პარტნიორების მოძიებში სამსახურის უფროსის დახმარება; 
• ევროპის უნივერსიტეტის, როგორც სასურველი სამუშაო გარემოს ბრენდის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა 

კომპეტენციის ფარგლებში; 
• განსაკუთრებით მოთხოვნად და მაღალი დენადობის მქონე პოზიციებზე სარეზერვო ბაზების შექმნა და 

ბაზების მუდმივი განახლება; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2018-03/%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%20%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.pdf
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მოთხოვნები 

 
 

 

• შეფასების დამტკიცებული სისტემის შესაბამისად, პროცესის განსაზღვრულ ვადებში ორგანიზება და 
სამართლიანად, გამჭვირვალედ ჩატარების უზრუნველყოფა, ყველა საჭირო მხარის ჩართულობით; 

• პერსონალის მატერიალური და არამატერიალური მოტივაციის სისტემების შემუშავებაში 
მონაწილეობის მიღება; 

• პერიოდულად არსებული შეფასების და სამოტივაციო სისტემის შედეგების შეფასება და მათი 
დახვეწა/გაუმჯობესების მიზნით საჭიროებისამებრ წინადადებების წარდგენა სამსახურის 
უფროსისთვის; 

• უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების 
საჭიროებების გამოსავლენად ინფორმაციის მოგროვება; 

• პერსონალის პროფესიული განვითარების საჭიროებების მიხედვით გარე ტრენინგებისა და სხვადასხვა 
კურსების მოძიება, თანამშრომლების ინფორმირება; 

• პროფესიული განვითარების გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 
შიდა სისტემების (მენტორინგი, ქოუჩინგი და ა.შ) შემუშავება და დანერგვაში მონაწილეობის მიღება; 

• შიდა ტრეინინგების და სწავლებების ორგანიზება; 
• გუნდურობისა და ორგანიზაციული კულტურის გაძლიერების მიზნით არაფორმალური 

ღონისძიებების, სხვადასხვა გასვლითი აქტივობების ორგანიზება; 
• პერსონალის ხელშეკრულებების, მივლინებების, შვებულებებისა და სხვა საჭირო დოკუმენტაციების 

მომზადება; 
• გარკვეული პერიოდულობით პერსონალის გამოკითხვების უზრუნველყოფა მათი კმაყოფილება / 

უკმაყოფილების დასადგენად; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, ასევე სამსახურის 
ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება. 

 
 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება სოციალური მეცნიერებების ან/და ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულებით; 
• 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 

 

• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
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• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირების უნარი. 

 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• ფაკულტეტების დებულებები 
• სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• პერსონალის შეფასების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• საქმისწარმოების წესი 
• ევროპის უნივერსიტეტი ნომენკლატურა 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• თანამშრომელთა ადაპტაციის სახელმძღვანელო 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2018-03/%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-07/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%20%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.pdf
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20. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და
 მარკეტინგის სამსახური 
20.1 სამსახურის უფროსი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბრენდის მახასიათებლების (ლოგო, სლოგანი, ფერები და ა.შ) განსაზღვრისა 

და დამტკიცების უზრუნველყოფა; პერიოდულად ბრენდის მახასიათებლების გადახედვა და 
საჭიროებისამებრ კორექტირება; 

• უნივერსიტეტში არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების ანალიზის, საგანმანათლებლო ბაზრის 
შესწავლისა და შესაბამისი ინფორმაციის გენერირების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მისიის 
შესაბამისი მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; 

• უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მარკეტინგული 
ღონისძიებების განხორციელების ზედამხედველობა; 

• ბაზარზე არსებული საფრთხეების სისტემატური შესწავლა, გამოვლენა და მარკეტინგულ სტრატეგიაში 
ასახვა; 

• ორგანიზაციებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და სხვადასხვა 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და მარკეტინგული, ერთობლივი პროექტების 
განხორციელების ზედამხედველობა; 

• ბრენდის მახასიათებლებისა და ძირითადი ღირებულებების მაქსიმალური კომუნიკაციის 
ზედამხედველობა, როგორც გარე მხარეებთან ასევე უნივერისიტეტის თანამშრომლებთან; 

• ბრენდის პრომოუშენის სტრატეგიის მასიური არხებით (მაგ.: ბილბორდები, ტელევიზია, რადიო და ა.შ) 
დამუშავების ზედამხედველობა; 

• უნივერსიტეტის ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების მართვის სტრატეგიის დამუშავების 
ზედამხედველობა და დამტკიცების უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით იდეების მოგროვების, შერჩევისა 
და პროექტებად დამუშავება, უფლებამოსილ პირთან მათი კომუნიკაცია და აღსრულების 
ზედამხედველობა; 

• ბრენდის განვითარებისა და ცნობადობის ამაღლების გეგმების შესაბამისი ბიუჯეტის მომზადება, 
უფლებამოსილ პირთან გეგმების შეთანხმება და საჭიროებისამებრ კორექტირება/დამტკიცების 
უზრუნველყოფა; 

• რეპუტაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა პროექტების (მაგ.: ოლიმპიადების, ცნობილი ადმიანების 
სემინარების, კონფერენციების) ინიცირების და ორგანიზებაში მონაწილეობა, ადგილებზე ბრენდის 



120 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

მახასიათებლების სათანადოდ წარმოჩენის ზედამხედველობა; 
• უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული ბრენდისა და პიარ აქტივობების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების ზედამხედველობა; 
• უნივერსიტეტის წინაშე უკვე დამდგარ რეპუტაციულ რისკებზე რეაგირების რეკომენდაციების 

დამუშავება, უფლებამოსილ პირებთან რეკომენდაციების შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში მათი 
კორექტირების ზედამხედველობა; 

• განსაზღვრული პერიოდულობით ბრენდის განვითარებისა და ცნობადობის ამაღლების კუთხით 
განხორციელებულ საქმიანობაზე ანგარიშების მომზადება და წარდგენა მმართველ გუნდთან; 

• უნივერსიტეტის ვებგვერდის და სოციალური ქსელების კონცეფციის შემუშავების, განვითარების, 
განსათავსებელი მასალების მომზადებისა და ეფექტური გავრცელების ზედამხედველობა; 

• თანამშრომლებში შიდა ბრენდის განვითარებაზე ზრუნვა, ღონისძიებების 
დაგეგმვა და განხორციელება HR-თან ერთად; 

• ახალი კონტიგენტისა და მობილობის მსურველი სტუდენტების მოზიდვის მიზნით, სხვადასხვა 
აქტივობის განხორციელების ზედამხედველობა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; სასურველია 

მარკეტინგის ან/და პიარის მიმართულებით; 
• მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 3 

წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა 

● განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება; 
● ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
● დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
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● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ (სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე). 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულების სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 

 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf


122 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

20.2 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
• ბრენდის პრომოუშენის არხების (ჟურნალები, ინტერნეტ საიტები, სარეკლამო კომპანიები და სხვა) 

განსაზღვრა და პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, როგორც ქართულ ისე უცხოურ 
ბაზარზე; 

• ბრენდის მახასიათებლებისა და ძირითადი ღირებულებების მაქსიმალური კომუნიკაცია, როგორც გარე 
მხარეებთან ასევე უნივერისიტეტის თანამშრომლებთან; 

• ბრენდის პრომოუშენის სტრატეგიის დამუშავება მასიური არხებით (მაგ.: ბილბორდები, ტელევიზია, 
რადიო და ა.შ),; 

• უნივერსიტეტის ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების მართვის სტრატეგიის დამუშავება და 
განხილვა/დამტკიცების უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით იდეების მოგროვების, შერჩევისა 
და პროექტებად დამუშავება, უფლებამოსილ პირთან მათი კომუნიკაცია და აღსრულების 
კოორდინაცია; 

• მედია საშუალებებთან ეფექტური კომუნიკაციის აწყობა და უნივერსიტეტის აქტივობებიდან 
გამომდინარე თანამშრომლობა; 

• რეპუტაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა პროექტების (მაგ.: ოლიმპიადების, ცნობილი ადმიანების 
სემინარების, კონფერენციების) ინიცირების და ორგანიზებაში მონაწილეობა, ადგილებზე ბრენდის 
მახასიათებლების სათანადოდ წარმოჩენა; 

• ბრენდის პოზიციონირების შესაბამისად სხვადასხვა სოციალური და საქველმოქმედო აქტივობების 
ორგანიზება და აქტიური მონაწილეობა; 

• უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული ბრენდისა და პიარ აქტივობების შესახებ ინფორმაციის 
შესაბამისი გავრცელება როგორც მასიურ ასევე ინტერნეტ მედიაში; 

• უნივერსიტეტის ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების მუდმივი მონიტორინგი, უნივერსიტეტის 
იმიჯისა და რეპუტაციის შემლახველი საფრთხეების დროულად გამოსავლენად; 

• უნივერსიტეტის წინაშე უკვე დამდგარ რეპუტაციულ რისკებზე რეაგირების რეკომენდაციების 
დამუშავება, უფლებამოსილ პირებთან რეკომენდაციების შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში მათი 
კორექტირება და განხორციელება; 

• ბრენდის განვითარების განხორციელებული აქტივობებისა და პიარ კამპანიების შედეგების შეფასება, 
ანალიზი და შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესში გათვალისწინება; 

• უნივერისტეტის თანამშრომლების უზრუნველყოფა სარეკლამო და ბრენდირებული მასალებით, 
უნივერისტეტის და მისი კორპუსების იერსახეზე ზრუნვა და ცვლილებების ინიცირება; 

• უნივერსიტეტის ვებგვერდის და სოციალური ქსელების კონცეფციის შემუშავების, განვითარების, 
განსათავსებელი მასალების მომზადებისა და ეფექტური გავრცელების უზრუნველყოფა; 

• მედია საშუალებებთან საკომუნიკაციო არხების აწყობა და მათთვის მნიშვნელოვანი 
სიახლეების/ინფორმაციების მიწოდების უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის სტუდენტთა გამოსაშვები საღამოს, მისაღები და საახალწლო ღონისძიებების, 
კურსდამთავრებულებთან შეხვედრის და სხვა ამგვარი საიმიჯო ღონისძიებების დაგეგმვა- 
განხორციელება; 

• ახალი კონტიგენტისა და მობილობის მსურველი სტუდენტების მოზიდვის მიზნით, სხვადასხვა 
აქტივობის განხორციელება PR-ის მიმართულებით; 
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• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა
 და ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 

 

 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება, სასურველია მარკეტინგის ან/და მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკის 

სპეციალობით; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება, სასურველია სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 1 

წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

● განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
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● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ (სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე). 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

20.3 მარკეტინგის მენეჯერი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბრენდის მახასიათებლების (ლოგო, სლოგანი, 

ფერები და ა.შ) განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება;  
• უნივერსიტეტში არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების ანალიზის, საგანმანათლებლო ბაზრის 

შესწავლისა და შესაბამისი ინფორმაციის გენერირების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მისიის 
შესაბამისი მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

• უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მარკეტინგული 
ღონისძიებების განხორციელება; 

• ბაზარზე არსებული საფრთხეების სისტემატური შესწავლა, გამოვლენა და მარკეტინგულ სტრატეგიაში 
ასახვის უზრუნველყოფა; 

• ორგანიზაციებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და სხვადასხვა 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და მარკეტინგული, ერთობლივი პროექტების 
განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; 

• ბრენდის მახასიათებლებისა და ძირითადი ღირებულებების მაქსიმალური კომუნიკაცია, როგორც გარე 
მხარეებთან ასევე უნივერისიტეტის თანამშრომლებთან; 

• უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით იდეების მოგროვების პროცესში 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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ჩართვა; 
• რეპუტაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა პროექტების (მაგ.: ოლიმპიადების, ცნობილი ადმიანების 

სემინარების, კონფერენციების) ინიცირების და ორგანიზებაში მონაწილეობა; 
• ბრენდის პოზიციონირების შესაბამისად, სხვადასხვა სოციალური და საქველმოქმედო აქტივობების 

ორგანიზებაში აქტიური მონაწილეობა; 
• უნივერსიტეტის ვებგვერდის და სოციალური ქსელების კონცეფციის შემუშავების, განვითარების, 

განსათავსებელი მასალების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 
• ახალი კონტიგენტისა და მობილობის მსურველი სტუდენტების მოზიდვის მიზნით, სხვადასხვა 

აქტივობის განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება მარკეტინგის მიმართულებით; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება, სასურველია მარკეტინგის სპეციალობით; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 1 

წლიანი გამოცდილება; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 

 
 დამატებითი მოთხოვნა: 

● განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება. 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 

● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 
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დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ (სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე); 

● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

 
 

20.3 დიზაინერი  

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• მარკეტინგული აქტივობების, პროექტებისა და კამპანიებისთვის ვიზუალური მასალების შემუშავება; 
•  შემუშავებული მასალის საბეჭდად გამზადება; 
• ილუსტრაციების შექმნა ხელით ან პროგრამების გამოყენებით; 
• ბანერების და სხვა ტიპის სარეკლამო მასალის დიზაინი/ტექნიკური აწყობა; 
• ვიზუალური კომუნიკაციის მასალის მომზადება სოციალური ქსელისთვის; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf


127 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• ფოტოების დამუშავება; 
• ციფრული არხებისთვის ვიზუალური კომუნიკაციის მასალის მომზადება; 
•  ბეჭდვითი და ციფრული მასალების დიზაინის მომზადება და კორექტირება; 
• დამტკიცებული დიზაინების არქივის წარმოება; 
• კომპანიის ფილიალებისთვის გარე და შიდა სარეკლამო მასალების დიზაინის შექმნა; 
• სარეკლამო კომპანიებთან თანამშრომლობა; 
• კომპანიის პროდუქტებისათვის სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების (კატალოგი, ფლაერი, ბუკლეტი, 

სტიკერი, ბილბორდი) დიზაინის შექმნა. 
  

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება, სასურველია მარკეტინგის სპეციალობით; 
• გრაფიკული პროგრამების ცოდნა (Adobe Illustrator; Adobe Photoshop, Adobe Indesign); 
• 3D გრაფიკული პროგრამების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვალება უპირატესობად;  
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 

● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი საmუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

 
 
 
 

20.4 ოპერატორი  

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• ორგანიზაციის ღონისძიებების გადაღება და მასალის ტექნიკური დამუშავება; 
• გადაღებული მასალის დამონტაჟება და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამის ვებ-გვერდზე 

განთავსება; 
• საჭიროებისამებრ ვიდეო მასალების დამუშავება და მომზადება. 

  
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• სრული საერთო განათლება; 
• მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე; 
• სამონტაჟო პროგრამების შესაბამის დონეზე ფლობა. 
• სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა (A2 დონე). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 

● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 
 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სამსახურის ფუნქციები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

20.5 ცხელი ხაზის ოპერატორი  

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• მოქალაქეებისაგან სატელეფონო ზარების მიღება და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 

დასმული/პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება, მომსახურების გაწევა; 
• საჭიროების შემთხვევაში, ზარების გადამისამართება შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში; 
• საჭიროების შემთხვევაში, გამავალი ზარის განხორციელება მოქალაქეებთან;  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• სატელეფონო მომსახურების გაწევისათვის აუცილებლად საჭირო შიდა მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა; 
• საჭიროებისამებრ მოქალაქეების და სტუდენტების ადგილზე მომსახურება, კერძოდ 

პირველადი ინფორმაციის მიწოდება, მოთხოვნის გამოვლენა, კონსულტაცია და გადამისამართება სხვა 
სტრუქტურულ ერთეულებთან სასწავლო კორპუსში. 

  
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• გამართული და დახვეწილი მეტყველება; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• ინგლისური ენა A2 დონე. 
• ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კარგი უნარი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე; 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კარგი უნარი; 
● ინფორმაციის ელექტრონული შეყვანისა და სწრაფი ბეჭდვის უნარები; 
● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
 
 
 
 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

● საქართველოს შრომის კოდექსი; 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• სამსახურის ფუნქციები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

21. ბიბლიოთეკა 
21.1 ხელმძღვანელი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• საბიბლიოთეკო საქმიანობის დაგეგმვა, განხორციელება, მართვა; 
• საბიბლიოთეკო ფონდების მართვა და ფორმირება; 
• დაქვემდებარებაში მყოფი პერსონალის ეფექტიანი მართვა, მოტივირება, რეკრუტინგისა და 

განვითარების პროცესებში მონაწილეობა და გუნდური მუშაობის პრინციპების დამკვიდრება; 
• საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების შეძენის უზრუნველყოფა, ბაზების პოპულარიზაციის მიზნით 

საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარება უნივერსიტეტის პერსონალისთვის; 
• საბიბლიოთეკო ფონდის ინვენტარიზაცია, დადგენილ ვადებში; 
• ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი დაკარგული წიგნების შესახებ საქმის წარმოება (ჩამოწერა); 
• ყოველი სასწავლო სემესტრის დასრულებამდე, გაცემული წიგნების დროულად დაბრუნების შესახებ 

დავალიანების მქონე პირებთან კომუნიკაციის წარმოება; 
• უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისათვის წიგნების ხელსაყრელ ფასად შეძენისთვის გამომცემლობებთან 

(პირველწყაროსთან) თანამშროლმობის გაღრმავება და მათთან ხელშეკრულების დადების ორგანიზება; 
• ფაკულტეტებზე არსებული პროგრამების მიხედვით ახალი სახელმძღვანელოებისა და სამეცნიერო 

გამოცემების შესახებ ინფორმაციის მოძიება , საჭირო მასალების მოპოვება/შეძენა და შესაბამისი 
ფაკულტეტისთვის, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისთვის, შეთავაზება; 

• საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარებისთვის საჭირო ბიუჯეტის დაგეგმვა და შეთანხმება; 
• საჭირო სახელმძღვანელოების შესყიდვის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკის ფონდის შევსების თანმდევი 

დოკუმენტაციის მოწესრიგების პროცედურების შესრულება; 
• ბიბლიოთეკაში დამატებული ახალი ფონდების შესახებ სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის 

ინფორმირებაში მონაწილეობის მიღება; 
• ბიბლიოთეკაში სასიამოვნო, მშვიდი გარემოს შექმნა, მონიტორინგი და მისი მუდმივი კონტროლი; 
• ინფრასტრუქტურის      გამართულად      მუშაობის      უზრუნველყოფა;      კომპიუტერული      ტექნიკის 

გამართულად მუშაობის კონტროლი და საჭიროების შემთხვევაში აიტი სამსახურისაგან მხარდაჭერის 
მოთხოვნა; 

• ბიბლიოთეკის განვითარების იდეებისა და პროექტების ინიცირება და განხორციელების 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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უზრუნველყოფა; 
• სხვა ბიბლიოთეკებთან პარტნიორული ურთიერთობების აწყობა, როგორც ადგილობრივ ასევე 

საერთაშორისო დონეზე და ერთობლივი პროექტების ინიცირება / განხორციელება; 
• განსაზღვრული პერიოდულობით ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე ანგარიშების 

მომზადება და წარდგენა მმართველ გუნდთან; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა

 და ამოცანების შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება; 
• ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

• საქართველოს კანონი “საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ” 
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• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• თავისი სამსახურის და დაქვემდებარებულის სამუშაო აღწერილობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრატეგია 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 
• ბიბლიოთეკის განვითარებისა და განახლების მექანიზმები 

• ბიბლიოთკით სარგებლობის წესი 
• ბიბლიოთეკის ინვენტარიზაციის შედეგები 
• ინსტრუქცია საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების შესახებ 
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• ბიბლიოთეკის სერვისების და რესურსების განახლების და განვითარების მექანიზმები 

 
 
 

21.2. ბიბლიოთეკარ(ებ)ი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• ბიბლიოთკაში შემოსული მკითხველის რეგისტრაცია; 
• მკითხველისათვის კონსულტაციის გაწევა საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების შესახებ; 
• უნივერსიტეტში არსებული საბიბლიოთეკო ფონდის აღრიცხვა, ბაზის შექმნა და ბაზაში ინფორმაციის 

მუდმივი განახლება; 
• ბიბლიოთეკის მომხმარებელთათვის დახმარების აღმოჩენა საჭირო ლიტერატურის შერჩევის პროცესში; 
• შემოსული საბიბლიოთეკო ერთეულების დამუშავება სტანდარტების შესაბამისად, ბაზაში ასახვა და 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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ფონდში განთავსება 
• გარკვეული პერიოდულობით არსებული წიგნების აღწერის ორგანიზება-ჩატარება, 

გაცემული/დაკარგული წიგნების აღმოჩენა და მათი დაბრუნების ეფექტური და დროული 
უზრუნველყოფა; 

• სტუდენტებისგან მოთხოვნადი წიგნების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და პრიორიტეტების 
გამოყოფა უნივერსიტეტში განხორციელებული სასწავლო პროგრამების შესაბამისად; 

• ბიბლითეკაში ახლად შემოსული, გაცემული და დაბრუნებული საბიბლიოთკო რესურსების 
დამუშავება, აღრიცხვა და ფონდში განთავსება, საბიბლიოთეკო სტანდარტების მიხედვით; 

• უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომხმარებელთათვის დროული და ხარისხიანი 
მომსახურეობის/დახმარების აღმოჩენა, დადგენილი სტანდარტების დაცვა; 

• ბიბლიოთეკაში სასიამოვნო, მშვიდი გარემოს შექმნა; 
• საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენებისთვის საკონსულტაციო შეხვედრებში 

მონაწილეობის მიღება; 
• უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომხმარებელთათვის დროული და ხარისხიანი 

მომსახურეობის/დახმარების აღმოჩენა, სტანდარტის შესაბამისად; 
• ბიბლიოთეკის განვითარების იდეებისა და პროექტების ინიცირება ბიბლიოთეკის 

ხელმძღვანელთან; 
• სხვა ფუნქციების შესრულება რომელიც გამომდინარეობს ბიბლიოთეკის 

დანიშნულებიდან/საქმიანობიდან, ასევე ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PP-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა -  B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
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• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი “საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ”. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• სამსახურის ფუნქციები 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• ბიბლიოთეკის განვითარებისა და განახლების მექანიზმები 
• ბიბლიოთკით სარგებლობის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 

 
 
 

22. ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი 
22.1 ხელმძღვანელი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
● შესაბამისი პროფილის სამუზეუმო საგნების მოძიება, შეძენა ან/და შემოწირულობით მიიღება; 
● დაზიანებული სამუზეუმო საგნების რესტავრაცია/კონსერვაციის განხორციელება; 
● მუზეუმების განკარგულებაში არსებული სამუზეუმო მასალების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა ექსპოზიციების მოწყობის, ფონდსაცავში ღია შენახვის ორგანიზების, 
კატალოგების, ალბომებისა და სხვა მასალების პოლიგრაფიული და ელექტრონული გამოცემების 
გზით; 

● სამუზეუმო საგნების სათანადო წესებით აღრიცხვის, შესაბამის პირობებში მათი შენახვისა და 
დაცვის უზრუნველყოფა; 

● კულტურული, სამეცნიერო, კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; 
● გამოფენების, შეხვედრების, კონფერენციებისა და სხვა კულტურულ-საგანმანთლებლო და 

სამეცნიერო ღონისძიებების მოწყობა/ორგანიზება; 
● უნივერსიტეტის ისტორიული მემკვიდრეობის, მუზეუმში არსებული ფონდების დაცვა-

პოპულარიზაციის მიზნით შესამუშავებელი და განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე 
წინადადებების შემუშავება; 

● მუზეუმის სამუზეუმო ფონდში დაცული ექსპონატების გამოქვეყნების უზრუნველყოფა; 
● სამუზეუმო ფონდში დაცული ექსპონატების ასლების დამზადების უზრუნველყოფა და მათი 

დადგენილი წესით გამოყენება; 
● საერთაშორისო სამუზეუმო ორგანიზაციებში გაწევრიანების უზრუნველყოფა, სხვა 

მუზეუმებთან თანამშრომლობა და საერთაშორისო სამუზეუმო პროგრამებში მონაწილეობის 
მიღება; 

● საჭიროების შემთხვევაში, თავისი კუთვნილი ექსპონატის სახელმწიფო მუზეუმისთვის 
გადაცემის უზრუნველყოფა, სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმებით; 

● ფონდში და ექსპოზიციაში დაცული ექსპონატების სათანადო წესით შენახვისა და
დაცვის უზრინველყოფა; 

● ექსპონატების სამუზეუმო ინსტრუქციით დადგენილი წესით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; 
● დამთვალიერებელთა შესაბამისი წესით მიღებისა და მომსახურების უზრუნველყოფა; 
● სამუზეუმო ნორმების დარღვევის ან/და მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ რექტორის დროული 

ინფორმირება/გაფრთხილება; 
● სამუზეუმო ექსპონატებთან სამუზეუმო საქმის სპეციალისტების დაშვების უზრუნველყოფა, 

მათი მდგომარეობის შემოწმების მიზნით; 
● სამუზეუმო ექსპონატის შესახებ სრული ინფორმაციის წარდგენა სახელმწიფო რეესტრში შესატანად; 
● სამუზეუმო ექსპონატის გასხვისების შემთხვევაში საქართველოს კულტურის სამინისტროსთვის 

ინფორმაციის მიწოდება დადგენილ ვადებში; 
● სააღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოება; 
● სამუზეუმო ექსპონატების შენახვისა და გამოფენის უზრუნველყოფა სათანადოდ აღჭურვილ 

შენობაში, სამუზეუმო საცავში ტემპერატურის, ტენიანობის თუ სხვა აუცილებელი რეჟიმის 
დაცვით; 

● სამუზეუმო ექსპონატის რესტავრაციის უზრუნველყოფა იმ მუზეუმში, რომელშიც არსებობს 
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სარესტავრაციო განყოფილება, ან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ 
სპეციალურ სარესტავრაციო ცენტრებში; 

● თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებიდან და ამოცანებიდან 
გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• სასურველი ინგლისური ან ერთ-ერთი ევროპული ენა - A1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი 
• ორგანიზებულობა 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი “მუზეუმების შესახებ” 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 
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• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის დებულება 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 

 
 

22.2 ექსპოზიციის ხელმძღვანელი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• სამუზეუმო ექსპონატების გარკვეული სისტემით დასათვალიერებლად განლაგებისა და გამოფენის 

უზრუნველყოფა; 
• მუზეუმების განკარგულებაში არსებული სამუზეუმო მასალების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

ექსპოზიციების მოწყობის, ფონდსაცავში ღია შენახვის ორგანიზების, კატალოგების, ალბომებისა და 
სხვა მასალების პოლიგრაფიული და ელექტრონული გამოცემების გზით; 

• სამუზეუმო საგნების სათანადო წესებით აღრიცხვის, შესაბამის პირობებში მათი შენახვისა და დაცვის 
უზრუნველყოფა; 

• უნივერსიტეტის ისტორიული მემკვიდრეობის, მუზეუმში არსებული ფონდების დაცვა-
პოპულარიზაციის მიზნით შესამუშავებელი და განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე 
წინადადებების შემუშავება; 

• მუზეუმის სამუზეუმო ფონდში დაცული ექსპონატების გამოქვეყნების უზრუნველყოფა; 
• ფონდში და ექსპოზიციაშიდაცული ექსპონატების სათანადო წესით შენახვისა

 და დაცვის უზრინველყოფა; 
• ექსპონატების სამუზეუმო ინსტრუქციით დადგენილი წესით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; 
• დამთვალიერებელთა შესაბამისი წესით მიღებისა და მომსახურების უზრუნველყოფა; 
• სამუზეუმო ნორმების დარღვევის ან/და მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ რექტორის დროული 

ინფორმირება/გაფრთხილება; 
• სამუზეუმო ექსპონატის შესახებ სრული ინფორმაციის წარდგენა სახელმწიფო რეესტრში შესატანად; 
• სამუზეუმო ექსპონატების შენახვისა და გამოფენის უზრუნველყოფა სათანადოდ აღჭურვილ შენობაში, 

სამუზეუმო საცავში ტემპერატურის, ტენიანობის თუ სხვა აუცილებელი რეჟიმის დაცვით; 
• სამუზეუმო ექსპონატის რესტავრაციის უზრუნველყოფა იმ მუზეუმში, რომელშიც არსებობს 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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სარესტავრაციო განყოფილება, ან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებულ 
სპეციალურ სარესტავრაციო ცენტრებში; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებიდან და ამოცანებიდან 
გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 

 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-კარგი); 
• სასურველია ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი “მუზეუმების შესახებ”. 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• მუზეუმის ფუნქციები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

23. ფაკულტეტი 
23.1 დეკანი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
• ფაკულტეტზე დასაქმებულთა მიერ თავიანთი უფლებამოსილებების ჯეროვნად 

განხორციელების, მათ შორის სამოქმედო გეგმის შესრულების ზედამხედველობა და შესაბამისი 
დავალებების მიცემა; 

• უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიის შესაბამისად, ფაკულტეტის სამოქმედო გეგმის 
შემუშავება და მისი შესრულების კვარტლური და წლიური ანგარიშების რექტორისთვის 
წარდგენა; 

• ფაკულტეტის ბიუჯეტის სწორად ფორმირებისა და შემდგომი პროცესების განხორციელების 
კოორდინაცია; 

• ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის ეფექტიანი ადმინისტრირება და სასწავლო პროცესის 
ადმინისტრირების სამსახურთან თანამშრომლობა; 
 ფაკულტეტზე არებული სამეცნიერ-კვლევითი ინსტიტუტ(ებ)ისა და სამეცნიერო-კვლევითი 
საქმიანობის ზედამხედველობა; 

• ფაკულტეტისთვის გამოყოფილი სახსრების მიზნობრივი გამოყენების უზრუნველყოფა, 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და სასწავლო რესურსების დაცვასა და მიზნობრივ 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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გამოყენებაზე ზრუნვა; 
• ფაკულტეტის საბჭოს სხდომების თავმჯდომარეობა; 
• ცხრილების შედგენის პროცესის კოორდინაცია, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელთან მჭიდრო თანამშრომლობით; 
• ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, პროგრამის ხელმძღვანელის 

კანდიდატურისა და პროგრამის კომიტეტების შემადგენლობის რექტორისთვის წარდგენა; 
• პროგრამის ხელმძღვანელების ზედამხედველობა საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავების, განახლებისა და განხორციელების პროცესში; 
• აკადემიური/მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული 

განვითარების შესახებ წინადადებების წარდგენა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისთვის; 
• შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისთვის ფაკულტეტის ადმინისტრაციული, აკადემიური, 

მოწვეული პერსონალის წახალისების შესახებ წინადადებების წარდგენა; 
• რექტორისთვის სტიპენდიანტთა სიის წარდგენა; 
• თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დროებითი და მუდმივმოქმედი კომისიების 

შემადგენლობის რექტორისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა; 
• სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისთვის ინფორმაციის მიწოდება აკადემიური 

კალენდრის  შესახებ; 
• სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისთვის ინფორმაციის/ დოკუმენტაციის 

წარდგენა   სტუდენტთა ჩარიცხვის,  სტუდენტისთვის სტატუსის 
შეჩერების/შეწყვეტის/დამატებით სემესტრში რეგისტრაციის შესახებ რექტორის ბრძანებების 
პროექტების მოსამზადებლად; 

• ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის, მასწავლებლის მომზადების 
საგანმანათლებლო პროგრამისთვის, მობილობის/შიდა მობილობისთვის გამოსაცხადებელი 
ვაკანტური ადგილების რაოდენობისა და კოეფიციენტების  განსაზღვრა პროგრამის 
ხელმძღვანელებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად და სასწავლო 
პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისთვის წარდგენა; 

• პროგრამის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების 
ფორმატის განსაზღვრა და რექტორისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა; ასევე, მასწავლებლის 
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა მისაღები ადგილების რაოდენობის 
განსაზღვრის პროცესის კოორდინაცია და რექტორისთვის წარდგენა; 

• სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი მაგისტრანტების  
რანჟირების დოკუმენტის შედგენისათვის საჭირო დოკუმენტაციის და ინფორმაციის სასწავლო 
პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისთვის წარდგენა; 

• სტუდენტთა სწავლის დამადასტურებელ ცნობებზე,ნიშნების ფურცელზე, ასევე სწავლის 
საფასურის ოდენობის განმსაზღვრელ ცნობებზე და რეკომენდაციებზე ხელისმოწერა; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; სასასურველია 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება (2 წლიანი მენეჯერული); 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან ერთ-ერთი ევროპული ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა); 

 
შენიშვნა: მედიცინის ფაკულტეტის დეკანისთვის ინლისური ენის ცოდნა
 სავალდებულოა B2 (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები 
• ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო/დარგობრივი მახასიათებელი 

• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• შესაბამისი პროგრამების სამოქმედო გეგმები 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• შესაბამისი ფაკულტეტების დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა   
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 
• შესაბამისი პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლები  
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 
• პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და ფორმა 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 
 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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23.2 დეკანის მოადგილე სასწავლო პროცესის მიმართულებით 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 

• დეკანის დავალებით სასწავლო მიმართულებით ფაკულტეტის მართვაში მონაწილეობის 
მიღება; 

• სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვის ხელშეწყობა;  
• სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით სტუდენტებისთვის კონსულტაციის გაწევა; 
• სასწავლო ცხრილების შედგენაში მონაწილეობის მიღება; 
• დეკანის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება. 

 
 
 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;  
• მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან ერთ-ერთი ევროპული ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა); 

 
შენიშვნა: მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილისათვის ინლისური ენის
 ცოდნა სავალდებულოა B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
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● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდგომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• შესაბამისი პროგრამების სამოქმედო გეგმები 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• შესაბამისი ფაკულტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა   
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• სტუდენტის ენობრივი კომპეტენციის დადგენის წესი 
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 

 
 

23.3 დეკანის მოადგილე პრაქტიკის ბაზებთან ურთიერთობის მიმართულებით 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 

 
• ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით 

საჭირო პრაქტიკის ბაზების მოძიება; 
• შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელთან მჭიდრო თანამშრომლობით პრაქტიკის ბაზებთან 

მემორანდუმის/ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების 
უზრუნველყოფა; 

• იურიდიულ სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობით, პრაქტიკის ბაზებთან გასაფორმებელი 
მემორანდუმის/ხელშეკრულების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;  

• გაფორმებული მემორანდუმის/ხელშეკრულების ფარგლებში პრაქტიკის ბაზებთან ურთიერთობა 
და პრაქტიკის ბაზებზე/ობიექტებზე სტუდენტების გაგზავნის საორგანიზაციო საკითხებში 
მონაწილეობის მიღება; 

• დეკანის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება. 
 
 

შენიშვნა: მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილისათვის ინლისური ენის
 ცოდნა სავალდებულოა B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;  
• მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT -ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ან ერთ-ერთი ევროპული ენა - B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 

● დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდგომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტები  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• მმართველი საბჭოს დებულება 
• შესაბამისი ფაკულტეტის დებულება 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• ფაკულტეტის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა   
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 

 

 
 

23.4 მედიცინის ფაკულტეტის ლაბორანტი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• სასწავლო კურსის ხელმძღვანელთან თანამშრომლობით პრაქტიკული სწავლების განხორციელება;  
• კურსის შესაბამისად თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ტექნიკური, სიმულაციური და 

სახარჯი მასალებით ლაბორატორიის/სიმულაციური ცენტრის აღჭურვა; 
•  სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული თემატიკის შესაბამისი სიმულაციური 

აღჭურვილობის/ინვენტარის/მასალების მომზადება; 
• ლაბორატორიაში/სიმულაციურ ცენტრში არსებული ინვენტარის, მასალების აღრიცხვა, 

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელზე წერილობითი მიმართვის მომზადება სახარჯი 
მასალის შეძენის მიზნით; 

• შესაბამის სტურუქტურულ ერთეულთან ერთად გამოსაყენებად უვარგისი 
ტექნიკის/მასალის/ინვენტარის ჩამოწერა/განადგურების პროცესში მონაწილეობის მიღება მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად; 

• ლაბორატორიაში/სიმულაციურ ცენტრში სამუშაოების დასრულების შემდეგ უსაფრთხოების ნორმების 
დაცვით გამოყენებული მასალის შენახვა/ლიკვიდაცია; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების   
შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილების განხორციელება. 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC.%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95.%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაოების გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT -ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - A2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 
 
 
 
 

გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დროის  ეფექტურად მართვის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდგომ მოთხოვნილი აქტები: 

• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივესიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• სასწავლო პროცესის მარეგბულრებელი წესი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/2019-2021%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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• მედიცინის ფაკულტეტის დებულება 
• უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 
 
 

23.5 სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• აბიტურიენტთა დოკუმენტების მიღება და მათთან საგანმანათლებლო მომსახურების 

ხელშეკრულებების გაფორმება; 
• სტუდენტის სტატუსის მოპოვების/შეჩერების/შეწყვეტის/დამატებით სემესტრში 

რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და დეკანისთვის მიწოდება; 
• სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება; 
• პროგრამის ხელმძღვანელების ჩართულობით  ცხრილის შედგენის უზრუნველყოფა; 
• სასწავლო პროცესის მონიტორინგი, ასევე ააკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ 

ლექცია/სემინარებზე დროულად გამოცხადების კონტროლი; 
• კრედიტების აღიარების კომისიის საქმიანობის ხელშეწყობა; 
• დიპლომის, დიპლომის დანართის, სერტიფიკატის გასაცემად აუცილებელი ინფორმაციის 

მომზადება და დეკანისთვის მიწოდება; 
• სტიპენდიანტთა სიის დეკანისთვის წარდგენა; 
• სტუდენტთა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის ინფორმირება სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე; 
• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტების კონსულტირება, მათი მხარდაჭერა 

სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში და მათთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის 
პროცესში მონაწილეობა; 

• დეკანისთვის სტუდენტის სწავლის დამადასტურებელი ცნობების და ნიშნების ფურცლის 
პროექტების მომზადება და წარდგენა; 

• შიდა საუნივერსიტეტო ბაზაში აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ შუალედური 
შეფასებების (გარდა შუალედური და დასკვნითი/დამატებითი გამოცდებისა) დროულად 
ასახვის მონიტორინგი; 

• საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხის მომზადება; 
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• სტუდენტისთვის ინფორმაციის მიწოდება შიდა საუნივერსიტეტო აქტებში 
განხორციელებული ცვლილებების შესახებ, ასევე ინფორმაციის მიწოდება მათი უფლებების 
შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება; 

• სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად დეკანის მითითებების შესრულება.  
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• სასურველია ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

შენიშვნა: მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო მენეჯერებისთვის აუცილებელია ინგლისური ენა 
- B2 დონე 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 
 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი ფაკულტეტის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• შესაბამისი ფაკულტეტის დებულება  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა   
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი  
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 

23.6 პროგრამის ხელმძღვანელი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
• საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით და პროგრამის აქტუალობის მიზნით, 

უხელმძღვანელოს პროგრამის შემუშავების, განვითარებისა და მასში ცვლილებების შეტანის 
პროცესს; 

• უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროგრამის კომიტეტის ხელმძღვანელობა; 
• კოორდინაცია გაუწიოს საგანმანათლებლო პროგრამის კომიტეტის წევრების მუშაობას; 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორცილებელ პერსონალთან კოორდინაციის ფარგლებში 
უზრუნველყოს პროგრამის მუდმივ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

• უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
მოზიდვა; 

• გაუწიოს კოორდინაცია არსებული სილაბუსების გადახედვას, საჭიროების შემთხვევაში, 
შესაბამის პირებთან კოორდინაციით, როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტექნიკური დეტალების 
დახვეწას ან შეცვლას; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
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• გაუწიოს კოორდინაცია სასწავლო მასალების და რიდერების გადახედვა და შესაბამის პირებთან 
კოორდინაციით, მათი სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანას; 

• უზრუნველყოს, საჭიროებისას, შეფასების არსებული სისტემის გადახედვა; 
• შესაბამის პროგრამაზე პრაქტიკის უზრუნველყოფის მიზნით, მოიძიოს პრაქტიკის ობიექტები 

და ხელი შეუწყოს მათთან მემორანდუმების/ხელშეკრულებების გაფორმებას; 
• შესაბამის თანამდებობის პირებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, უზრუნველყოს სწავლების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლის შექმნა, როგორც დოკუმენტალურ, ასევე პროგრამულ დონეზე 
და არსებული მეთოდოლოგიის სასწავლო კურსებში ინტეგრირება; 

• შესაბამის თანამდებობის პირებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, უზრუნველყოს 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შესაბამისი სახელმძღვანელოების 
შესყიდვის შესახებ, ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელისთვის ინფორმაციის მიწოდება; 

• შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, იზრუნოს შესაბამისი 
საგანმანათებლო პროგრამის პოპულარიზაციაზე. 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების   
შესაბამისად, განახორციელოს სხვა უფლებამოსილება. 
 

 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამისი 

მიმართულებით; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 

თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემის, ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული 
სტანდარტებისა და ეროვნული კანონმდებლობის ცოდნა; 

• საგანმანათლებლო და შრომით ბაზარზე, შესაბამისი მიმართულებით, არსებული თანამედროვე 
გამოწვევების ცოდნა; 

• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენის ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ცოდნა B2 დონე  (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 

● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
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● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• აკრედიტაციის და ავტორიზაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლები (ასეთის არსებობის 

შემთხვეაში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია 
• შესაბამისი პროგრამის სამოქმედო გეგმები 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი პროგრამის ჭრილში) 
• შესაბამისი ფაკულტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა   
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკის და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის კოდექსი 
 

 

23.7 პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები: 
 
• საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, პროგრამის შემუშავების, განვითარებისა და მასში 

ცვლილებების შეტანის პროცესის ხელმძღვანელობა; 
• საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორცილებელ პერსონალთან კოორდინაციის ფარგლებში, 

პროგრამის მუდმივ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 
• შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მოზიდვის 

პროცესში ჩართვა; 
• უფლებამოსილ პირებთან ერთად, საგანმანათლებლო პროგრამის პოპულარიზებასა და იმიჯის 

ამაღლებაზე ზრუნვა; 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალთან კოორდინაციით, არსებული სილაბუსების პერდიოდული 

გადახედვა და როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტექნიკური დეტალების დახვეწის ან/და შეცვლის 
საჭიროების გამოვლენა/ინიცირება; 

• აკადემიური და მოწვეული პერსონალთან კოორდინაციით, სასწავლო მასალების და რიდერების 
გადახედვა და მათი სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანის უზრუნველყოფა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამის კომიტეტთან ერთად, შეფასების არსებული სისტემის გადახედვა  და 
თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, წინადადებების შემუშავება; 

• სწავლების მეთოდოლოგიური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა, როგორც დოკუმენტალურ, ასევე  
პროგრამულ  დონეზე  და  არსებული  მეთოდოლოგიის  სასწავლო  კურსებში  ინტეგრირების 
კოორდინაცია; 

• პრაქტიკის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამის სამსახურებთან კოორდინაციით, პრაქტიკის 
ობიექტების მოძიება და მათთან მემორანდუმების/ხელშეკრულებების გაფორმების ხელშეწყობა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამის კომიტეტის ხელმძღვანელობა; 
• საგანმანათლებლო პროგრამის კომიტეტის წევრების მუშაობის კოორდინაცია; 
• სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ, უნივრსიტეტისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციის დროული 

მიწოდების უზრუნველყოფა; 
• პროგრამის კონცეპტუალური ხედვის, პროგრამის სტრუქტურის, მიზნებისა და განვითარების შესახებ 

დასაბუთებული მოსაზრების ჩამოყალიბება; 
• განსაზღვრული პერიოდულობით, საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურისა  და  სხვა  სამსახურების  ჩართულობით,  იმ  სტუდენტებისა  და  კურსდამთავრებულების 
გამოკითხვა, რომლებმაც გაიარეს ესა თუ ის პროგრამა/კურსი და მათი მოსაზრებების/შენიშვნების 
გათვალისწინებით პროგრამებში ცვლილებების განხორციელების უზრუნველყოფა; 

• საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და სხვა სამსახურების 
ჩართულობით, პარტნიორი დამსაქმებლების გამოკითხვა და მათი მოსაზრებების/შენიშვნების 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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გათვალისწინებით, პროგრამებში ცვლილებების განხორციელების უზრუნველყოფა; 
• შესაბამისი პროგრამის განხორციელების მიმდინარეობის პერიოდული მონიტორინგი; 
• პროგრამის განვითარების მიზნით, შესაბამის სამსახურებთან კოორდინაციით, საერთაშორისო 

ექსპერტების მოძიება და მათთან თანამშრომლობა; 
• პროგრამის განვითარებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობა. 

 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამისი 

მიმართულებით; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოდცილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემის, ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული 

სტანდარტებისა და ეროვნული კანონმდებლობის ცოდნა; 
• საგანმანათლებლო და შრომით ბაზარზე, შესაბამისი მიმართულებით, არსებული თანამედროვე 

გამოწვევების ცოდნა; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენის ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენის ცოდნა B2 დონე  (მეტყველება, წერა).  

 
 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
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• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

• აკრედიტაციის და ავტორიზაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლები (ასეთის არსებობის 

შემთხვეაში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია 
• შესაბამისი პროგრამის სამოქმედო გეგმები 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავისი პროგრამის ჭრილში) 
• შესაბამისი ფაკულტეტის დებულება 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა   
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
• პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების და გაუქმების პროცედურები 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია   
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 
• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები 
• პერსონალის შერჩევის წესი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკის და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის კოდექსი 

 
 
 
 
23.8 კვლევითი-სამეცნიერო ინსტიტუტი  
23.8.1 ინსტიტუტის დირექტორი 

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები: 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92.%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97.%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.docx.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90..pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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• უნივერსიტეტში თანამედროვე ცოდნაზე და ხარისხზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ორგანიზება; 
• ახალი ცოდნის გენერირებისა და გაზიარების მიმართულებით ფუნდამენტური კვლევებისათვის 

ხელის შეწყობა; 
• უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტთან ერთად კვლევის შედეგების ინტეგრაცია სასწავლო 

პროცესში; 
• უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტთან ერთად სტუდენტებისთვის კვლევის მეთოდების, მასთან 

დაკავშირებული უნარჩვევების სწავლება და მათი პრაქტიკული გამოყენების სტიმულირება; 
• კვლევებში უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების ჩართვის ხელშეწყობა და 

წახალისება; 
• ადგილობრივ, საერთაშორისო, რეგიონულ ორგანიზაციებთან, ასევე სამთავრობო და 

არასამთავრობო კომერციულ და არაკომერციულ ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ მისიებთან 
ინსტიტუციური თანამშრომლობა სამეცნიერო და საინფორმაციო სფეროებში; 

• კვლევების შედეგების პოპულარიზაციის მიზნით დამოუკიდებლად ან/და უნივერსიტეტის 
შესაბამისი სამსახურ(ებ)ის მეშვეობით კონტაქტების დამყარება უცხოურ უნივერსიტეტებსა და ბიზნეს-
სექტორთან; 

• უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტთან და სხვა უფლებამოსილ პირებთან ერთად, უნივერსიტეტის 
მეცნიერ-მკვლევართა საერთაშორისო  საგანმანათლებლო  და აკადემიური განვითარების მიზნით 
სხვადასხვა პროექტების განხორციელება (გაცვლითი პროგრამები, გრანტები, ერთობლივი სამეცნიერო 
კვლევები, წამყვანი სპეციალისტების მოწვევა ლექცია-სემინარების ჩატარების მიზნით, 
კონფერენციებისა და სემინარების ორგანიზება,საერთაშორისო კონფერენციებში უნივერსიტეტის 
პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა და სხვ.); 

• საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების, სიმპოზიუმების ორგანიზების ხელშეწყობა; 
• უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტთან ერთად უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, სხვა 

მეცნიერთა კვლევებისა და სპეციალისტთა პრაქტიკული საქმიანობის შედეგების საფუძველზე, 
პერიოდული ჟურნალის - მომზადება-გამოცემის ორგანიზება; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების 
 შესაბამისად, სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 
 
 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 

● უმაღლესი განათლება; დოქტორის ხარისხი; 
● სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება; 
● განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
● მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
● MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
● ინგლისური ენა ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
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● კვლევითი უნარები; 
● ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
● დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
● გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
● ორგანიზებულობა; 
● მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
● გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
● მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
● სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
● სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის შესაბამისი სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• ფაკულტეტის დებულება 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრატეგია 
• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, რეაგირების პროცედურები 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf


160 

ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

• კვლევის დაფინანსების წესი 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 
• პერსონალის შერჩევის წესი  
• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 

 

23.9. სიმულაციური ცენტრის ხელმძღვანელი  
 

 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; 
• საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სტუდენტების დარგობრივი უნარების 

გამომუშავების ხელშეწყობა; 
• სასწავლო  პროგრამებით  გათვალისწინებული სასწავლო კურსების სიმულაციურ გარემოში 

რეალიზაციის უზრუნველყოფა; 
• თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების გამოყენებით სამედიცინო შემთხვევების 

მოდელირების ორგანიზება და მიზნობრივი პრაქტიკის განხორციელების ხელშეწყობა; 
• ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის (OSCE) მეთოდოლოგიის დანერგვის 

ხელშეწყობა; 
• მინი კლინიკური გამოცდის (Mini CEX) ორგანიზების უზრუნველყოფა; 
• ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის შემფასებლების ტრენინგის ორგანიზება; 
• მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, ინსტრუმენტების და ა.შ. საჭიროებების განსაზღვრა და OSCE 

სადგურების უზრუნველყოფა; 
• ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის შეფასების, რუბრიკების, კითხვების 

შემუშავების ორგანიზება; 
• სტუდენტების, გამომცდელების, სიმულაციური პაციენტებისთვის ინსტრუქციების, სცენარების და ა.შ. 

შემუშავების უზრუნველყოფა; 
• ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის სადგურების მომზადების ორგანიზება; 
• სიმულაციური ლაბორატორიის ადაპტაციის ორგანიზება შესაბამისი სასწავლო

 კურსების წარმატებით განხორციელებისათვის; 
• სიმულაციური ლაბორატორიის ზედამხედველობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ინვენტარიზაცია 

და საჭიროებების განსაზღვრა; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებიდან და ამოცანებიდან 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა -  B2 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
 
 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლები (ასეთის არსებობის შემთხვეაში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• ფაკულტეტის დებულება 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• სტუდენტთა მომსახურების სახელმძღვანელო 
• საგამოცდო ცენტრის დებულება 
• სასწავლო პროცესის მარებულირებელი წესი  
• სტუდენტთა შეფასება სიმულაციური ცენტრის დებულება  
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.10. სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი  

 
 ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 
• სამართლებრივი დახმარების ცენტრის საქმიანობის კოორდინირება; 
• სტუდენტების ფუნქციონალის განაწილება ცენტრის ფარგლებში; 
• სამართლებრივი დახმარების ცენტრით დაინტერესებულ პირთა კონსულტაციის კოორდინირება; 
• ცენტრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ხელშეწყობა; 
• სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; 
• საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სტუდენტების დარგობრივი უნარების 

გამომუშავების ხელშეწყობა; 
• სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ადაპტაციის ორგანიზება  შესაბამისი სასწავლო კურსების 

წარმატებით განხორციელებისათვის; 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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• ცენტრის გამართული ფუნქციონირებისათვის და პოპულარიზაციისთვის შესაბამისი პარტნიორების 
მოძიება და მათთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება; 

• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებიდან და ამოცანებიდან 
გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• უმაღლესი განათლება; მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობა ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული და პროფესიული უნარ-ჩვევები: 
 
• დაგეგმვისა და მართვის უნარი; 
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 
• მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” 
• საქართველოა კანონი „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ 
• საქართველოს კანონი „ადვოკატთა საქმიანობის შესახებ“ 
• ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
• თავისი სამუშაო აღწერილობა. 
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სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  (თავის ჭრილში) 
• ევროპის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (თავის ჭრილში) 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• ფაკულტეტის დებულება 
• პერსონალის მართვის პოლიტიკა  
• ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხსიმგებლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. თანაშემწე1 

 
ა) ძირითადი მოვალეობები : 

 
• უშუალო ხელმძღვანელის ყოველდღიური საქმიანობის ხელშეწყობა; 
• უშუალო ხელმძღვანელის დავალებით, შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება; 
• უშუალო ხელმძღვანელის დავალებით, სხვადასხვა ღონისძიებების, შეხვედრების 

დაგეგმვა/ორგანიზება; 
• სხვადასხვა სახის მონაცემთა ბაზების წარმოება და განახლება; 
• უშუალო ხელმძღვანელი დავალებით, სამუშაოსთან დაკავშირებული, სხვა დავალებების შესრულება; 
• თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_0.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90.pdf
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• დამამთავრებელი კურსის უმაღლესი განათლება; 
• მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 

 
 

1 უნივერსიტეტში არსებული ყველა თანაშემწის პოზიციისთვის, გარდა იურიდიული სამსახურის 
უფროსის თანაშემწისა.
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დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
● საქართველოს შრომის კოდექსი 

● ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 
 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• თავისი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებბლობის კოდექსი 
• ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
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25. სამეცნიერო პერსონალი 
25.1 მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 

 

ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 

● სამეცნიერო კვლევის განხორციელება და კვლევის შედეგების გამოქვეყნება; 
● სამეცნიერო კვლევის შინაარსის, კვლევის მეთოდებისა და საშუალებების განსაზღვრა;  
● საგრანტო დაფინანსების მოპოვების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება; 
● შესრულებული სამუშაოს შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის; 
● თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 
• დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
•  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე (მეტყველება, წერა). 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• ანალიტიკური აზროვნება; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 
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დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
● საქართველოს შრომის კოდექსი 
● მეცნიერების,  ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ კანონი 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• თავისი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებბლობის კოდექსი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 

 

25.2 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 
 

ა) ძირითადი მოვალეობები : 
 

● სამეცნიერო კვლევის განხორციელება და კვლევის შედეგების გამოქვეყნება; 
● სამეცნიერო კვლევის შინაარსის, კვლევის მეთოდებისა და საშუალებების განსაზღვრა;  
● საგრანტო დაფინანსების მოპოვების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება; 
● შესრულებული სამუშაოს შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის; 
● თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

 
 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
•  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე 

 
 
 

გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• ანალიტიკური აზროვნება; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
● საქართველოს შრომის კოდექსი 
● მეცნიერების,  ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ კანონი 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• თავისი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
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• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებბლობის კოდექსი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 

 
 

 

 

25.3 მეცნიერ თანამშრომელი 
 
ა) ძირითადი მოვალეობები : 

● სამეცნიერო კვლევის განხორციელება და კვლევის შედეგების გამოქვეყნებასამეცნიერო კვლევით 
პროექტებში ჩართულობა; 

● საგრანტო დაფინანსების მოპოვების მიზნით გამოცხადებულ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება; 
● შესრულებული სამუშაოს შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის; 
● თავისი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაწესებულების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება, კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელის დავალებების 
შესრულება. 

 
ბ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
• მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
• განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
• MS Office (Word ძალიან კარგი, Excel კარგი, PPT-ძალიან კარგი); 
• ინგლისური ენა ან/და ერთ-ერთი ევროპული ენა - B1 დონე 

 
გ) პიროვნული უნარ-ჩვევები: 
 
• ანალიტიკური აზროვნება; 
• გამართული ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
• ორგანიზებულობა; 
• მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
• გუნდური მუშაობის უნარი და კოლეგიალურობა; 
• მაღალი სამუშაო აქტივობა; 
• სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესისადმი მდგრადობა; 
• სიახლეებისა და ცვლილებების ინიცირებისა და პროფესიულ საქმიანობაში დანერგვის უნარი. 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

 
 

 

 
 
 
 
 
დ) სამართლებრივი აქტები: 

სამუშაოზე მიღებისას მოთხოვნილი აქტები: 

 
● საქართველოს შრომის კოდექსი 
● მეცნიერების,  ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ კანონი 
● ევროპის უნივერსიტეტის მისია 
● ევროპის უნივერსიტეტის სტრუქტურა 
● თავისი სამუშაო აღწერილობა. 

 

სამუშაოზე ადაპტაციის შემდომ მოთხოვნილი აქტები: 

 

• ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტები/პროცედურები 
• ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგია  
• ევროპის უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა  
• ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  
• თავისი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა  
• უნივერსიტეტის უსაფრთხოების წესები 
• შინაგანაწესი 
• ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებბლობის კოდექსი 
• კვლევის დაფინანსების წესი 
• აკადემიური, მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი 

 
 

 

 

https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-04/2019-2025%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://eu.edu.ge/sites/default/files/2019-05/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%2C%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98.pdf
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