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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება
15. 09. 2017 წელი                                                      116/2

----------------------------- ქ. თბილისი # -----------------------------

დრამის, კინო -ტელე და ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა,

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტებზე კონკურსის შედეგად აკადემიურ

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის და

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ივლისის

№ 05/91 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტის წესდების 20-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დ ა ნ ი შ ნ უ ლ იქნან აკადემიურ თანამდებობაზე 2017 წლის 15 სექტემბრიდან,

გაუფორმდეთ შრომითი ხელშეკრულებები:

დრამის ფაკულტეტი

მსახიობის ხელოვნების მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. გიორგი სიხარულიძე 4 წლის ვადით

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე:

1. მანანა კვირკველია 2 წლის ვადით
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თეატრის რეჟისურის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. გიორგი კიტია 4 წლის ვადით

2. დავით ანდღულაძე 4 წლის ვადით

კინო-ტელე ფაკულტეტი

ტელერეჟისურის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. თინათინ ჭაბუკიანი 4 წლის ვადით

კინო-ტელე ოპერატორის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. დავით გუჯაბიძე 4 წლის ვადით

2. ნუგზარ ნოზაძე 4 წლის ვადით

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

მსოფლიო თეატრის ისტორიის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. მარინე ვასაძე 4 წლის ვადით
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ქართული კინოს ისტორიის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. ქეთევან ტრაპაიძე 4 წლის ვადით

მედიისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:

1. ლაურა კუტუბიძე 4 წლის ვადით

2. ნანა დოლიძე 4 წლის ვადით

ხელოვნებათმცოდნეობის (ძველი ხელოვნების ისტორიის) მიმართულებით

ასისტენტის თანამდებობაზე

1. ქეთევან ოჩხიკიძე 3 წლის ვადით

1. პროფესორ–მასწავლებელთა აკადემიურ თანამდებობაზე გადაყვანის შედეგები

გამოცხადდეს საჯაროდ, უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე, http://tafu.edu.ge/

2. აკადემიურ თანამდებობაზე გადაყვანილ ასოცირბულ პროფესორებთან,

ასისტენტ-პროფესორებთან და ასისტენტთან გაფორმდეს კონტრაქტები შრომის

კოდექსით გათვალისწინებული წესით.

3. შრომითი კონტრაქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებლობა დაევალოს

საორგანიზაციო სამსახურს და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.

4. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან 1 თვის ვადაში თბილისის

საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში, შემდეგ

მისამართზე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. # 6.

საფუძველი: აკადემიური საბჭოს სხდომის დადგენილება.

ოქმი# 15  14.09.2017 წ.

რ ე ქ ტ ო რ ი                                                                                  გიორგი მარგველაშვილი


