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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ელეფთერ ანდრონიკაშვილის 

სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილების  
უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის   ასარჩევად  კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე  შეიძლება აირჩეს პირი,  
რომელიც აკმაყოფილებს ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის,  თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის N63/2017 
დადგენილებით მიღებული  და  წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 23 ივნისის N3 
სხდომის ოქმით დამტკიცებული ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 
სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესი“-თ და სამეცნიერო 
თანამდებობის დაკავების დამატებითი პირობების მე-2 მუხლითა და ,,საკონკურსო 
თანამდებობებისათვის განსაზღვრული კრიტერიუმები ინსტიტუტების და სამეცნიერო 
თანამდებობების  მიხედვით“ მე-12 მუხლით  გათვალისწინებულ პირობებს.  . 

კონკურსი ცხადდება შემდეგი სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულში 
კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილებაში უფროსი მეცნიერ 
თანამშრომლის (1 შტ.) თანამდებობაზე დასაკავებლად.

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს:

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე შეიძლება აირჩეს პირი, რომელსაც 
აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-
კვლევითი საქმიანობის გამოცდილება (რაც გულისხმობს არამხოლოდ სამეცნიერო-
კვლევით, უმაღლეს საგანმანათლებლო ან სხვა პროფილურ დაწესებულებაში 
სამეცნიერო თანამდებობაზე მუშაობას, არამედ გამოქვეყნებულ სამეცნიერო 
პუბლიკაციებსაც) და უნდა ჰქონდეს გამოქვეყნებული ან გამოსაქვეყნებლად 
მიღებული სამეცნიერო პუბლიკაციები, მათ შორის არანაკლებ 2 რეიტინგული 
სამეცნიერო პუბლიკაცია მაინც  სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის 
კლასიფიკაციის მიხედვით.

 

კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე დადგენილი ფორმის მიხედვით 
(აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილება, დანართი №2 ); 
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (პასპორტი, პირადობის 
მოწმობა); 
გ) ავტობიოგრაფია (CV); 

https://www.tsu.ge/data/file_db/academic_orders/632017_d2.pdf


დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
(დოკუმენტების) ასლი, უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო 
ხარისხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღიარების კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
ე) სამეცნიერო საქმიანობის გამოცდილების ამსახველი ინფორმაცია (მათ შორის 
სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ჩამონათვალი, თარიღების მითითებით და 
არსებობის შემთხვევაში სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობის შესახებ); 
ვ) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა ან შრომის წიგნაკის ასლი ან სხვ.)

ზ) ცნობა ნასამართლეობის შესახებ („უმაღლესი განათლების შესახებ“ 32 მუხლის მე-
2 პუნქტის თანახმად, უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებაში არ შეიძლება 
დასაქმდეს „სქესობრივი  თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ  
მიმართულ დანაშაულთა ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული  სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისათვის ნასამართლევი პირი ან/და 
პირი, რომელსაც იმავე კანონის საფუძველზე სასამართლომ ჩამოართვა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქმიანობის უფლება).

კონკურსი გამოცხადდეს 2021  წლის 19 აპრილს. საკონკურსო დოკუმენტაციის  
წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 24 მაისიდან  2021  წლის 28  მაისის 
ჩათვლით,  10:00-დან 17:00 საათამდე, ინსტიტუტის შენობაში, თბილისი, 
თამარაშვილის №6, ოთახი №411.
საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი თსუ-ს რექტორს წარედგინოს  2021 წლის 
24 ივნისამდე. 

 


