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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის

სამსახურში მიღების წესი

თავი I ზოგადიდებულებანი

მუხლი 1 რეგულირების სფერო

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდეგში `უნივერსიტეტი~)დამხმარე პერსონალის
სამსახურში მიღების წესი (შემდეგში ,,წესი“) შემუშავებულია „საქართველოს შრომის
კოდექსის“,   „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონისა და სსიპ –
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წესდების საფუძველზე.

2. წესის რეგულირების სფეროა უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის შრომითი
ურთიერთობა, მათი შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გაცემის პირობები.

მუხლი 2.დამხმარე პერსონალი

1. უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალს (შემდეგში ,,პერსონალი“) მიეკუთვნება
ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში, ფაკულტეტებში და სამეცნიერო-
კვლევით ინსტიტუტებში საშტატო განრიგით გათვალისწინებული უნივერსიტეტის
საქმიანობისთვის აუცილებელი პირები, გარდა ადმინისტრაციული, სამეცნიეროდა
აკადემიური თანამდებობის პირებისა.

2. უნივერსიტეტის საშტატო განრიგს რექტორთან შეთანხმებით ადგენს და ამტკიცებს
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, ფაკულტეტებისა და
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სტრუქტურებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ
დამტკიცებული უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შესაბამისად



3.დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება
უნივერსიტეტის საშტატო განრიგით, ხოლო გაცემის პირობები -უნივერსიტეტის
შინაგანაწესით ან/დადამსაქმებლის ბრძანებით.

4. შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული დამხარე პერსონალის შრომის
ანაზღაურება და გაცემის წესი განისაზღვრება ამავე ხელშეკრულებით.

თავი II შრომითი ურთიერთობის დაწყება და შეწყვეტა

მუხლი 3. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლა

1. უნივერსიტეტი უფლებამოსილია მოიპოვოს ის ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ,
რომელიც ესაჭიროება მისი დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად.

2. კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს აცნობოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ,
რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას
დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს.

3.დამსაქმებელს უფლება აქვს შეამოწმოს კანდიდატის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის
სისწორე.

4.დამსაქმებლის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ და კანდიდატის მიერ
წარდგენილი ინფორმაცია არ შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი სხვა პირთათვის
კანდიდატის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.

მუხლი 4. შრომითი ურთიერთობის დაწყება

1.დამხმარე პერსონალი სამსახურში მიიღება ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’
საქართველოს კანონის, საქართველოს შრომისკოდექსით,უნივერსიტეტის წესდებითა და
წინამდებარე წესის შესაბამისად.

2.დამხმარე პერსონალი, გარდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, სასწავლოდა
სამეცნიერო სფეროში დასაქმებული პირების (სასწავლო/სამეცნიერო, მასწავლებელთა
პერსონალი და სხვა მოწვეული სპეციალისტები) სამსახურში მიიღება ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტის ან/და მის მიერ ხელმოწერილი შრომითი
ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ პირთა განთავისუფლების თაობაზე სამართლებრივი აქტი
გამოიცემა, შესაბამისად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ.

3. დამხმარე პერსონალი სამსახურში მიიღება, როგორც საშტატო ნუსხით
გათვალისწინებულ საშტატო ერთეულებზე, ისე ვადიანი ხელშეკრულების საფუძველზე,
დროებით, არამუდმივ ამოცანათა შესასრულებლად.

4. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, სასწავლოდა სამეცნიერო სფეროში
დასაქმებული პირებს, (სასწავლო/სამეცნიერო გრანტების/მასწავლებელთა პერსონალი და



სხვა მოწვეული სპეციალისტები) ამ წესითდადგენილი წესით, სამსახურში იღებს და
სამსახურიდან ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი, რისთვისაც გამოსცემს
სამართლებრივ აქტებს და დებს/წყვეტს მათთან შრომის ხელშეკრულებებს. აღნიშნული
სამართლებრივი აქტებისა და შრომითი ხელშეკრულებების ვიზირება ხდება
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ.

5. პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით, დამსაქმებელი აწარმოებს კანდიდატთა
განცხადებების და ყველა სხვა საჭიროდოკუმენტის/ინფორმაციის მიღებას, დამუშავებას და
იღებს გადაწყვეტილებას კანდიდატის სამსახურში მიღების (შრომითი ხელშეკრულების
გაფორმების) ან სამსახურში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

6. შრომითი ხელშეკრულება განსაზღვრული ვადით იდება მაშინ, როცა:

ა) შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო;

ბ) შესასრულებელია სეზონური სამუშაო;

გ) სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება;

დ) ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სამუშაოზე დროებით არმყოფი
დასაქმებულის ჩანაცვლება;

ე) არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების
განსაზღვრული ვადითდადებას.

7. პერსონალის სამსახურში მიღება შეიძლება განხორციელდეს ასევე კონკურსის წესით.
კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს დამსაქმებელი. ამ
მიზნით გამოსცემს ბრძანებას, რომლითაც განსაზღვრავს ვაკანტური თანამდებობის
დასაკავებლად საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, კონკურსის ჩატარების წესსა და
პირობებს.

მუხლი 5. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები

1. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველია შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი გარემოება. ესენია:

ა) ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები,
რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;

ბ) შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;

გ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება;

დ)დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი
განცხადების საფუძველზე დატოვება;

ე) მხარეთა წერილობითი შეთანხმება;



ვ)დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ
დაკავებულთანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან;

ზ)დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან/და
შრომის შინაგანაწესითდაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა;

თ)დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან/და
შრომის შინაგანაწესითდაკისრებული ვალდებულების დარღვევა,თუდასაქმებულის
მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი
ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებულიდისციპლინური
პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა;

ი)თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ხანგრძლივი
შრომისუუნარობა – თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40
კალენდარულდღეს, ან 6თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ
დღეს, ამასთანავე,დასაქმებულს გამოყენებული აქვს ანაზღაურებადი შვებულება;

კ) სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც
სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს;

ლ) სასამართლოს მიერ მიღებულიდა კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება გაფიცვის
უკანონოდ ცნობის შესახებ;

მ) დასაქმებულის გარდაცვალება;

ნ)დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება;

ო) სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას.

2.დამსაქმებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ვ“, „ი“და „ო“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას
დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარულიდღით ადრე გააფრთხილოს
დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამასთანავე,დასაქმებულს
მიეცემა კომპენსაცია 1თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტიდან 30 კალენდარულიდღის ვადაში.

3.დამსაქმებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ვ“, „ი“და „ო“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას
დამსაქმებელი უფლებამოსილია არანაკლებ 3 კალენდარულიდღით ადრე გააფრთხილოს
დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამ შემთხვევაში
დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია 2თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 კალენდარულიდღის ვადაში.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით
შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებულის ინიციატივით შეწყვეტისას დასაქმებული
ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარულიდღით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი
წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.



5.დასაქმებულს უფლება აქვს, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე
დამსაქმებლის შეტყობინების მიღებიდან 30 კალენდარულიდღის ვადაში გაუგზავნოს მას
წერილობითი შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლის წერილობითი
დასაბუთების მოთხოვნის თაობაზე.


