ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis oqmi #39

q. Tbilisi

2011 wlis 14 dekemberi

sxdomas eswreboda warmomadgenlobiTi sabWos 31 wevri: 1. gagniZe ineza
2. meqvabiSvili elguja 3. kartozia giorgi 4. mesxoraZe giorgi 5. Cabakauri
giorgi 6.

galdava giorgi 7. margveliSvili vladimeri 9. cincaZe nino 10.

macaberiZe malxazi 11. SamiliSvili manana 12. naxucriSvili konstantine 13.
Coxeli levani 14. baramiZe cira 15. braWuli irakli 16. gelovani nani 17.
liCeli vaxtangi 18. loria kaxaberi 19. axlouri beqa 20. zivzivaZe vaxtangi
21. jRamaZe uCa 22. eliaSvili merabi 23. TuTberiZe beJani 24. xaCiZe manana 25.
gubaZe vasili 26. WlikaZe givi 27. kaxiani giorgi 28. bendeliani beqa 29.
papaSvili Tamari 30. WaliZe iveri 31. gaiparaSvili zurabi (danarTi 1)

dRis wesrigi:

1.

saberZneTis

saqarTveloSi

respublikis

georgios

sagangebo

da

sruluflebiani

xaZimimixelakisisaTvis

ivane

elCis

javaxiSvilis

saxelobis medlis miniWebis Sesaxeb ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

akademiuri

sabWos

05.12.2011

wlis

#118/2011 dadgenilebis damtkiceba.
2.

ssip

ivane

universitetis
pirobebis
Tbilisis

javaxiSvilis

akademiuri

gansazRvris
saxelmwifo

saxelobis

personalis
Sesaxeb

ssip

universitetis

Tbilisis

saxelmwifo

Sromis

anazRaurebis

damatebiTi

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

akademiuri

sabWos

14.11.2011

wlis

#112/2011 dadgenilebis damtkiceba.
3.

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis m. nodias geofizikis institutis SenobaSi arsebuli moZravi
qonebis ssip ilias saxelmwifo universitetisaTvis gadacemis sakiTxi.

4.

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis (p. meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis instituti,
aleqsandre naTiSvilis morfologiis instituti) sargeblobaSi arsebuli
uZravi qonebis (farTis) nawilis 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT
sargelobaSi gadacemis sakiTxi.
5.

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis sargeblobaSi arsebuli uZravi qonebis (farTis) nawilis 5
wlis vadiT, ijaris wesiT, vendingis aparatebis (savaWro eleqtronuli
aparatebi) ganTavsebis mizniT, droebiT sargeblobaSi gadacemis sakiTxi.
6.

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis sargeblobaSi arsebuli moZravi qonebis ssip maswavlebelTa
profesiuli ganviTarebis centrisaTvis usasyidlod, uvado sargeblobaSi
gadacemis sakiTxi.
7.

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis p. meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis teritoriaze
ganTavsebuli
danadgarebis

amortizebuli
saqarTvelos

da

eqspluataciisaTvis

Tavdacvis

saministros

ssip

gamousadegari
–

saxelmwifo

samxedro – teqnikuri centri `deltasTvis~ gadacemis sakiTxi.

dRis wesrigi damtkicda erTxmad.

1. reqtoris mrCevelma, batonma vasil gonaSvilma warmomadgenlobiT
sabWos gaacno saberZneTis respublikis sagangebo da sruluflebiani elCis
saqarTveloSi

georgios

xaZimimixelakisisaTvis

ivane

javaxiSvilis

saxelobis medlis miniWebis Sesaxeb ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

akademiuri

sabWos

05.12.2011

wlis

#118/2011 dadgenileba.
batonma

vasil

gonaSvilma

damsaxureba

miuZRvis

ganviTarebis

saqmeSi,

TanamSromluri
aqedan

ganacxada,

rogorc
ise

or

akademiurma

saberZneTis

universitetis,

respublikas

urTierTobebis

gamomdinare

rom

Soris

ganmtkicebisa
sabWom

da

saWirod

qarTul
arsebul

elCs

mecnierebis
megobrul,

garRmavebis
CaTvala

didi

kuTxiT.

mieniWebina

saberZneTis elCisTvis ivane javaxiSvilis saxelobis medali, romelic
universitetis umaRlesi jildoa.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes saberZneTis respublikis sagangebo
da sruluflebiani elCis saqarTveloSi georgios xaZimimixelakisisaTvis
ivane

javaxiSvilis

saxelobis

medlis

miniWebis

Sesaxeb

ssip

ivane

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri
sabWos 05.12.2011 wlis #118/2011 dadgenileba. (danarTi 2)

2. reqtoris mrCevelma, batonma vasil gonaSvilma warmomadgenlobiT
sabWos gaacno ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis
pirobebis

akademiuri

gansazRvris

Tbilisis

saxelmwifo

personalis
Sesaxeb

ssip

universitetis

Sromis

anazRaurebis

damatebiTi

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

akademiuri

sabWos

14.11.2011

wlis

#112/2011 dadgenileba.
batonma vasilma ganacxada, rom dadgenilebis mixedviT, Tu fakulteti
ver uzrunvelyofs profesors Sesabamisi akademiuri datvirTviT, aseve Tu
am profesors aqvs sxva raime samsaxuri an administraciuli Tanamdeboba
da

ar

surs

TxovniT
gamo,

srulad

mimarTos

ris

universitetis

Semdegac

fakultetis

ganaxorcielos

dekanebi

mas

Tavisi

saqmianoba,

administracias

daeqviTeba

valdebulni

Tanxa

arian

aRniSnuli

saxelfaso

pirvel

man

rigSi

SeiZleba
garemoebis

Semosavlidan.
daakmayofilon

akademiur Tanamdebobaze arCeul pirTa moTxovnebi da mxolod amis Semdeg
moaxdinon

mowveul

profesorTaTvis

Sesabamisi

akademiuri

datvirTvis

micema. dadgenileba aseve iTvaliswinebs Sesabamis pasuxismgeblobas im
profesorTa
jerovnad.

mimarT,

romlebic

ar

Seasruleben

nakisr

valdebulebeb

sakiTxTan dakavSirebiT azri gamoTqva qalbatonma manana xaCiZem da
aRniSna,

rom

aucilebelia

arakeTilsindisieraდ
Sesabamisi

im

profesorTa

axorcieleben

pasuxismgebloba,

TavianT

amasTan

mimarT,

romlebic

valdebulebebs,

aucilebelia

dadgindes

TiToeuli

aseTi

darRvevis faqti jerovnad iyos Seswavlili.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: damtkicdes ssip ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis

saxelmwifo

anazRaurebis

universitetis

damatebiTi

pirobebis

akademiuri

personalis

gansazRvris

Sesaxeb

Sromis

ssip

ivane

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis akademiuri
sabWos 14.11.2011 wlis #112/2011 dadgenileba. (danarTi 3)
3.

iuridiuli

warmomadgenlobiT

departamentis
sabWos

Tbilisis

saxelmwifo

SenobaSi

arsebuli

ufrosma,

gaacno

ssip

universitetis
moZravi

m.

batonma

ivane

arCil

kukulavam

javaxiSvilis

saxelobis

geofizikis

institutis

ilias

saxelmwifo

nodias

qonebis

ssip

universitetisaTvis gadacemis sakiTxi da aRniSna, rom moZravi qoneba,
romlis

gadacemasac

gaTvaliswinebuli

iyo

iTxovs
erTiani

ilias
seismuri

saxelmwifo
dacvis

universiteti,

erovnuli

samsaxuris

sargeblobisTvis. aRniSnuli samsaxuris bazaze, saqarTvelos mTavrobis
2006

wlis

16

martis

#58

dadgenilebiT,

Camoyalibda

ssip

seismuri

monitoringis centri, romelic Semdgom SeuerTda ilias universitets,
samsaxuris moZravi qoneba ki darCa geofizikis instituts, romelic Tavis
mxriv SeuerTda Tsu-s. geofizikis instituti Tanaxmaa moTxovnili moZravi
qoneba uvadod gadaces ssip ilias saxelmwifo universitets sargeblobaSi.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31

winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0
miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

m.

nodias

geofizikis

institutis SenobaSi arsebuli moZravi qonebis ssip ilias saxelmwifo
universitetisaTvis gadacemis mizniT. (danarTi 4)

4.

iuridiuli

departamentis

warmomadgenlobiT
Tbilisis
organuli

sabWos

saxelmwifo
qimiis

ufrosma,

gaacno

ssip

universitetis

instituti,

batonma

ivane
(p.

aleqsandre

arCil

kukulavam

javaxiSvilis

saxelobis

meliqiSvilis
naTiSvilis

fizikuri

da

morfologiis

instituti) sargeblobaSi arsebuli uZravi qonebis (farTis) nawilis 5
wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT sargelobaSi gadacemis sakiTxi.
batonma arCil kukulavam ganacxada, rom sakiTxis farglebSi saubaria
sam

sxvadasxva

farTze,

Sesabamisad

aucilebelia

TiToeul

maTganTan

dakavSirebiT warmomadgenlobiTi sabWos Tanxmoba.
a)

pirvelad

warmodgenil

iqna

Tsu-is

sargeblobaSi

arsebuli

q.

Tbilisi, Wiaurelis q. #2-Si mdebare ZiriTadi korpusis me-2 sarTulze
mdebare daaxlovebiT 80 kv. metri farTis mqone sami laboratoriuli
oTaxis ijariT gacemis sakiTxi.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sargeblobaSi arsebuli q.
Tbilisi, Wiaurelis q. #2-Si ZiriTadi korpusis meore sarTulze mdebare
daaxlovebiT 80 kv. metri farTis mqone sami laboratoriuli oTaxis
institutisaTvis
gansazRvruli
an
momijnave
mimarTulebis
samecniero/praqtikuli saqmianobis sawarmoeblad, Sesabamisi samuSao

pirobebis Seqmnis uzrunvelofiT, 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT
sargeblobaSi gacemaze. (danarTi 5)
b) warmodgenil iqna Tsu-is sargeblobaSi arsebuli q. Tbilisi, jiqias
q. #5-Si (nakveTi 006/333) 284,04 kv. metri farTis mqone nageboba #5-is
farTobidan daaxlovebiT 100 kv. metris ijariT gacemis sakiTxi.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sargeblobaSi arsebuli q.
Tbilisi, jiqias q. #5-Si (nakveTi 006/333) 284,04 kv. metri farTis mqone
nageboba #5-is farTobidan daaxlovebiT 100 kv. metris utilizacias
daqvemdebarebuli samkurnalo saSualebebis ganadgurebis saqmianobis
warmoebis mizniT, 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT sargeblobaSi
gacemaze. (danarTi 6)

g) warmodgenil iqna Tsu-is sargeblobaSi arsebuli q. Tbilisi, jiqias q.
#5-Si administraciuli korpusis nawili – daaxlovebiT 500 kv. metri,
ijariT gacemis sakiTxi.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli gadawyvetileba: gaices Tanxmoba ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sargeblobaSi arsebuli q
q. Tbilisi, jiqias q. #5-Si administraciuli korpusis nawili –
daaxlovebiT 500 kv. metri sawarmoo miznebisTvis, saofised an sxva
sameurneo daniSnulebiT, 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, droebiT
sargeblobaSi gacemaze. (danarTi 7)

5. batonma arCil kukulavam warmoadgina ssip ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sargeblobaSi arsebuli
sxvadasxva saswavlo korpusebSi mdebare uZravi qonebis (farTis) nawilis 5
wlis vadiT, ijaris wesiT, vendingis aparatebis (savaWro eleqtronuli
aparatebi) ganTavsebis mizniT, droebiT sargeblobaSi gadacemis sakiTxi da
aRniSna, rom msgavsi aparatebis dadgma saSualebas miscems universitetis
studentebsa
da
TanamSromlebs
korpusidan
gausvlelad
SeiZinon
sasurveli produqcia.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli

gadawyvetileba:

gaices

Tanxmoba

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sargeblobaSi arsebuli
uZravi qonebis (farTis) nawilis 5 wlis vadiT, ijaris wesiT, vendingis
aparatebis (savaWro eleqtronuli aparatebi) ganTavsebis mizniT, droebiT
sargeblobaSi gadacemaze. (danarTi 8)
6. batonma arCil kukulavam warmomadgenlobiTi sabWos wevrebs gaacno
ssip ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
sargeblobaSi arsebuli moZravi qonebis (wignebi, saxlmZRvaneloebi) ssip
maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis centrisaTvis usasyidlod, uvado
sargeblobaSi gadacemis sakiTxi. aRiniSna, rom maswavlebelTa profesiuli
ganviTarebis centri aqtiurad saqmianobs maswavlebelTa daxelovnebasa da
maT profesiul zrdaze, risTvisac Seiqmna maswavlebelTa saxli. zogadi
ganaTlebis sistemas esaWiroeba Tsu-s mxridan daxmareba. universitetis
erT-erTi umTavresi movaleobaa xeli Seuwyos pedagogebs Sesabamisi
literaturiT profesiuli saqmianobis maRal doneze ganxorcielebisa da
warmatebuli saqmianobisaTvis.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0

miRebuli

gadawyvetileba:

gaices

Tanxmoba

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis sargeblobaSi arsebuli
moZravi

qonebis

ssip

maswavlebelTa

profesiuli

ganviTarebis

centrisaTvis usasyidlod, uvado sargeblobaSi gadacemaze. (danarTi 9)
7. batonma arCil kukulavam warmomadgenlobiT sabWos gaacno ssip ivane
javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis

p.

meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis teritoriaze ganTavsebuli
amortizebuli
saqarTvelos

da

eqspluataciisaTvis

Tavdacvis

saministros

ssip

gamousadegari
–

danadgarebis

saxelmwifo

samxedro

–

teqnikuri centri `deltasTvis~ gadacemis sakiTxi.
aRiniSna,

rom

universitetis

balansze

iricxeba

p.

meliqiSvilis

saxelobis organuli da zogadi qimiis institutis sacdeli sawarmos
teritoriaze

ganTavsebuli

gamousadegari

danadgarebi.

amortizebuli
aRniSnuli

da

eqspluataciisaTvis

danadgarebi

remontisa

da

garkveulwilad aRdgenis SemTxvevaSi SeiZleba gamodges ssip – saxelmwifo
samxedro – teqnikuri centr ,,deltas”, saqmianobis gansaxorcieleblad.

sakiTxTan dakavSirebiT gaimarTa kenWisyra:
momxre: 31
winaaRmdegi: 0
Tavi Seikava: 0
miRebuli

gadawyvetileba:

gaices

Tanxmoba

ssip

ivane

javaxiSvilis

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis p. meliqiSvilis fizikuri
da

organuli

qimiis

teritoriaze

ganTavsebuli

amortizebuli

da

eqspluataciisaTvis gamousadegari danadgarebis saqarTvelos Tavdacvis
saministros ssip – saxelmwifo samxedro – teqnikuri centri `deltasTvis~
gadacemaze. (danarTi 10)

warmomadgenlobiTi sabWos spikeri:

k. loria

warmomadgenlobiTi sabWos samdivnos
xelmZRvaneli (ufrosi)

d. gegenava

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #39. დანართი 2.

დადგენილება №118/2011
5 დეკემბერი, 2011

საბერძნეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის საქართველოში გეორგიოს
ხაძიმიხელაკისისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლის მინიჭების შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის “ს” პუნქტის და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული
“საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის წესდების” 63-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და თსუ–ის კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დირექტორის 05.12.2011, №32/699/02 წერილის
საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. საბერძნეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი
მნიშვნელოვანი წვლილისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინაშე
განსაკუთრებული დამსახურებისათვის საბერძნეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს
საქართველოში გეორგიოს ხაძიმიხელაკისს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალი.
2. დადგენილებით მიღებული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით საბჭოს.
3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.
4. დადგენილების თსუ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მომსახურების ცენტრს.
5. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი
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დადგენილება №112/2011
14 ნოემბერი, 2011

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალის შრომის ანაზღაურების დამატებითი პირობების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, 21-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის
პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის,
57-ე მუხლის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490
დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წესდების მე-9 მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტის, მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტის, ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის, პერსონალის მართვის, საფინანსო და იურიდიული დეპარტამენტების უფროსების 24.10.2011,
№29087/02 წერილის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. დაევალოთ ფაკულტეტების დეკანებს, აკადემიური პერსონალის მიერ თავის ვალდებულებათა სრულფასოვნად
შესრულების მიზნით, პედაგოგიური დატვირთვით (სააუდიტორიო საათები), უპირველეს ყოვლისა,
უზრუნველყონ აკადემიური პერსონალი.
2. დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანსა და პროფესორს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას წარუდგინონ
დასაბუთებული წერილობითი ინფორმაცია დატვირთვის შეუსრულებლობის მიზეზებთან დაკავშირებით, თუ
დამსაქმებელი (ფაკულტეტი) ვერ უზრუნველყოფს კონკურსის წესით არჩეულ აკადემიურ პერსონალს
სავალდებულო მინიმალური პედაგოგიური დატვირთვით.
3. დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანსა და პროფესორს, დასაქმებულის (აკადემიური პერსონალი)
მიზეზით სავალდებულო მინიმალური დატვირთვის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციას წარუდგინონ დასაბუთებული წერილობითი ინფორმაცია დატვირთვის შეუსრულებლობის
მიზეზების შესახებ.
4. დასაქმებულის (აკადემიური პერსონალი) ან დამსაქმებლის (ფაკულტეტი) მიზეზით სავალდებულო
მინიმალური პედაგოგიური დატვირთვის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ხელფასის დაქვითვა განხორციელდეს
აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო, დანამატი, პრემია) 50%-დან,
შეუსრულებელი პედაგოგიური დატვირთვის პროპორციულად (ერთი საათის საშუალო ღირებულების
გაანგარიშების საფუძველზე).
5. დასაქვითი შრომის ანაზღაურების გაანგარიშება განხორციელდეს შესაბამისი სასწავლო წლის გაზაფხულის
სემესტრში ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე და გამოიცეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სამართლებრივი
აქტი.
6. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის პერსონალის მართვის დეპარტამენტს.
7. დადგენილების თსუ–ის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო
ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
8. წინამდებარე დადგენილებით განსაზღვრული საკითხი დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით
საბჭოს.
9. წინამდებარე დადგენილება ძალაში შევიდეს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილების
გამოქვეყნებისთანავე.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი

