
  სსიპ -  ივანე  ჯავახიშვილის   სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

სოციალურ  და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე პროფესორის  სამსახურში 

მისაღებად  კონკურსის გამოცხადების  შესახებ, რექტორის (2020 წლის  9  მარტის   

№58/01/01)  ბრძანების უზრუნველსაყოფად, აკადემიური საბჭოს   (2020  წლის 30  

მარტის №26/2020)  დადგენილებით  დამტკიცებული შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 

სხდომის 

                                                   

                                                                შემაჯამებელი   ოქმი  

 

 ქ. თბილისი                                                                                13 მაისი, 14:00 საათი, 2020 წელი 

    

აკადემიური   პერსონალის   შესარჩევი  საკონკურსო  კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:   

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორები: 

მარი წერეთელი (კომისიის თავმჯდომარე),  ხათუნა მაისაშვილი (თავმჯდომარის 

მოადგილე),   ნათია კუპრაშვილი, ნანული ტალახაძე (კომისიის მდივანი),  ზაზა 

ცოტნიაშვილი (კავკასიის საერთაშორისო  უნივერსიტეტის   პროფესორი) 

დღის წესრიგი:   

1. საკონკურსო კომისიის პირველი (დოკუმენტების  შესწავლა)  და მეორე 

სხდომის  (გასაუბრების, ლექციისა და კენჭისყრის) შედეგების   შეჯამება 

2. კონკურსის  შედეგების  შემაჯამებელი ოქმის  უნივერსიტეტის  აკადემიური 

საბჭოსთვის დასამტკიცებლად  გადაცემა 

მოისმინეს:  

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის, მარი წერეთლის  ინფორმაცია კონკურსის  

მიმდინარეობის  შესახებ:  

ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

სოციალურ  და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა   ფაკულტეტზე  პროფესორის   სამსახურში  

მისაღებად    რექტორის ( 2020 წლის  9  მარტის   №58/01/01)  ბრძანების   საფუძველზე  

კონკურსი გამოცხადებული იყო  ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის  

მიმართულების   პროფესორის    1 საშტატო ერთეულზე.   კონკურსში  მონაწილეობდა 1 

კონკურსანტი - მანანა შამილიშვილი.  



COVID-19 -ის პანდემიასთან დაკავშირებით გამოცხადებული  საგანგებო მდგომარეობის 

გამო, საკონკურსო  კომისიის მუშაობა   წარიმართა  ონლაინფორმატში.  კონკურსის    

პირველ      ეტაპზე    პროგრამა  ,,ზუმით“  განხილული    იქნა  კონკურსანტ     მანანა 

შამილიშვილის  დოკუმენტაცია.  

(ბმული  https://drive.google.com/drive/folders/1ycIEdy_tR86qk_q09BxOuV39CU6Y7xe0)  

კანდიდატს  წესრიგში ჰქონდა საკონკურსოდ წარმოდგენილი   საბუთები, რომლებიც 

სრულად  შეესაბამება პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევ საკონკურსო  

კრიტერიუმებს.   

კონკურსანტის  სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას,  ივანე  ჯავახიშვილის   

სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური   საბჭოს  2014 წლის 

22 დეკემბრის  #118  დადგენილებით  განსაზღვრული  კონკურსანტის შეფასების 

ფორმის (დანართი #4) ოთხივე კატეგორიის მიხედვით,  მაღალი შეფასება მიეცა. 

კომისიის   გადაწყვეტილებით,  კონკურსანტი მანანა შამილიშვილი გადაყვანილი იქნა 

კონკურსის მეორე - გასაუბრების ეტაპზე.  მან  პროგრამა  ,,ზუმით”  წარმოადგინა 

ლექცია-პრეზენტაცია თემაზე: ,,პრესის კონცეფციები  სოციალურ - პოლიტიკურ  

პროცესთა კონტექსტში“. შემდეგ   კონკურსანტმა  ამომწურავად  უპასუხა კომისიის 

წევრების დასმულ შეკითხვებს.  

(ბმული   https://drive.google.com/drive/folders/19eTlXtKaK14urMiRMQdXtuJQJsq1Dikg) 

კომისიის თავმჯდომარემ, მარი წერეთელმა კომისიის წევრებს   გააცნო  თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური   საბჭოს  2014 წლის 22 დეკემბრის #118  

დადგენილებით განსაზღვრული  ხმის მიცემის პროცედურა (დანართი #1). კონკურსის 

შედეგის  დასადგენად, Google Docs-ში წინასწარ შემუშავდა   ონლაინბიულეტენი 

(ბმულიhttps://docs.google.com/forms/d/1y3js3teKEdplNK_8yAvpI2A4vCdEXEfUjWiHoTOhRsU/edit#resp

onses  

 გაიმართა   ფარული  ონლაინკენჭისყრა,  კენჭისყრაში მონაწილეობდნენ:  სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორები: მარი 

წერეთელი (კომისიის თავმჯდომარე), ხათუნა მაისაშვილი (კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილე),    ნათია კუპრაშვილი,  ნანული ტალახაძე (კომისიის მდივანი),  ზაზა 

ცოტნიაშვილი (კავკასიის  საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი) 

ფარული კენჭისყრის შედეგები: 

მანანა  შამილიშვილი - მომხრე  -    5      წინააღმდეგი  -  0  

https://drive.google.com/drive/folders/1ycIEdy_tR86qk_q09BxOuV39CU6Y7xe0
https://drive.google.com/drive/folders/19eTlXtKaK14urMiRMQdXtuJQJsq1Dikg
https://docs.google.com/forms/d/1y3js3teKEdplNK_8yAvpI2A4vCdEXEfUjWiHoTOhRsU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1y3js3teKEdplNK_8yAvpI2A4vCdEXEfUjWiHoTOhRsU/edit#responses


ფარული ონლაინკენჭისყრის შედეგები დაცულია პროგრამა Google Docs -ის     ბმულზე: 

(https://docs.google.com/forms/d/1y3js3teKEdplNK_8yAvpI2A4vCdEXEfUjWiHoTOhRsU/edit#resp

onses) 

საკონკურსო კომისიამ დაადგინა: 

1.  კონკურსანტ მანანა შამილიშვილის  მიერ გაწეული  სამეცნიერო  მუშაობის   

მოცულობა და   მნიშვნელობა სრულად  შეესაბამება  თსუ-ის  აკადემიური საბჭოს  2014 

წლის  22 დეკემბრის   #118  დადგენილებით   განსაზღვრულ  აკადემიური პერსონალის  

სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების წესით  დადგენილ მოთხოვნებს.                                                                                                                                                        

2. კონკურსანტი  მანანა შამილიშვილი  არჩეული იქნას  ჟურნალისტიკისა და მასობრივი 

კომუნიკაციის  მიმართულების  პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.   (5 ხმა 

მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი).    

3. შემაჯამებელი ოქმი  დასამტკიცებლად გადაეცეს  თსუ-ის აკადემიურ საბჭოს 

 

 

 

 

 

 კომისიის თავმჯდომარე:     მარი  წერეთელი 

 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე:    ხათუნა მაისაშვილი 

 

კომისიის  მდივანი:    ნანული ტალახაძე 

 

https://docs.google.com/forms/d/1y3js3teKEdplNK_8yAvpI2A4vCdEXEfUjWiHoTOhRsU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1y3js3teKEdplNK_8yAvpI2A4vCdEXEfUjWiHoTOhRsU/edit#responses


წევრები:    ნათია კუპრაშვილი      

               

 ზაზა ცოტნიაშვილი 

 

 

 

 

 


