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შპს „ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში” 

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში 

მონაწილეობისთ დაინტერესებულ პირთა და კონკურსანტთა საყურადღებოდ 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში (შემდგომში - ბნსუ) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურ-

სის (შემდგომში - კონკურსი) შემთხვევაში: 

1. კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ და ბნსუ-ს  მიერ განსაზღვრულ პირობებს, რაც წარმოადგენს 

საკონკურსო საბუთების განხილვის და აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესაძლებლობის წინაპირობას.  

2. საკონკურსო საბუთების მიღება გულისხმობს მხოლოდ საბუთების მიღებასა და აღრიცხვას, საბუთების მიღებისას არ ხდება მათი შინაარსობრივი 

და ფორმალური მხარეების შემოწმება. საკონკურსო საბუთების წარდგენა ხდება ერთიანი პაკეტის სახით (გამონაკლის წარმოადგენს საკონკურსო 

საბუთების ჩაბარების პერიოდში: ა) კონკურსში მონაწილეობის მსურველი პირის საზღვარგარეთ ყოფნა/სხვ., როდესაც განცხადება იგზავნება ელ. 

ფოსტის მეშვეობით, ხოლო საკონკურსო საბუთებს წარადგენს მინდობილი პირი; ბ) კონკურსანტის მიერ „კონკურსანტის ანკეტაში“ მითითებული 

მიმდინარე აქტივობების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა, როდესაც კონკურსანტი დამატებითად წარადგენს შესაბამისი დამადას-

ტურებელი დოკუმენტაციას). საბუთების ჩაბარება შესაძლებელია ბნსუ–ში ამონაბეჭდი ფორმით მიტანით და/ან ელ.ფოსტის გამოყენებით ბნსუ-ს 

ელ.ფოსტაზე გაგზავნით (ამ შემთხვევაში: წერილის ველში უნდა მიეთითოს „აკადემიური კონკურსი“, კონკურსზე წარსადგენი საბუთები უნდა და-

ერთოს გზავნილს ბმულების სახით, ფორმატი *.pdf). თუ საბუთების წარდგენა მოხდება ელ.ფოსტის მეშვეობით მითითებულ სამუშაო საათებში, მა-

შინ საბუთების გაგზავნის დღესვე საბუთების გამგზავნი პირი ელ.ფოსტით მიიღებს შეტყობინებას საბუთების მიღებისა და სარეგისტრაციო ნომ-

რის შესახებ; თუ საბუთების გაგზავნა მოხდება სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ, მაშინ შეტყობინებას საბუთების მიღების შესახებ პირი 

მიიღებს მომდევნო სამუშაო დღეს. ასეთი შეტყობინების არარსებობის შემთხვევაში პირი ვალდებულია არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა 

ბნსუ-ში მისვლით ან ბნსუ-ს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე დარეკვით დააზუსტოს საბუთების მიღების ფაქტი და სარეგისტრაციო ნომერი. სა-

ბუთების მიღების ბოლო დღეს ელ.ფოსტის მეშვეობით საბუთების წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო საათების დასრულებამდე (საბუთე-

ბის მიღების შესახებ შეტყობინების არარსებობის შემთხვევაში პირი ვალდებულია იმავე დღეს სამუშაო საათების დასრულებიდან არაუგვიანეს 1 

საათისა დაუკავშირდეს ბნსუ-ს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე). ზემოთ მითითებული დამატებითად დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წა-

რდგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ აქტივობების დასადასტურებლად, რომლებიც მითითებულია „კონკურსანტის ანკეტაში“ და დასრულდა საკო-

ნკურსო კომისიის მუშაობის (საკონკურსო საბუთების განხილვის) დამთავრებამდე; ამ შემთხვევაში კონკურსანტმა უნდა მიმართოს საკონკურსო 

თავმჯდომარეს წერილობითი განცხადებით და დაურთოს განცხადებას შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. განცხადების წარდგენა შე-

საძლებელია ბნსუ-ში მიტანით ან ელ. ფოსტით გაგზავნით (ამ შემთხვევაში: წერილის ველში უნდა მიეთითოს „აკადემიური კონკურსი, დამატები-

თი ინფორმაცია“, განცხადება და საბუთები უნდა დაერთოს გზავნილს ბმულების სახით, ფორმატი *.pdf). იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსში მონაწი-

ლეობით დაინტერესებული პირი ისურვებს ბნსუ-ში მოქმედი ფორმით სილაბუსის წარდგენას, მან სილაბუსის ელ.ვერსიის მისაღებად უნდა მი-

მართოს ბნსუ-ს (ბნსუ-ში მისვლით, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე დარეკვით ან ბნსუ-ს ელ.ფოსტაზე წერილის გაგზავნით). 

3. საკონკურსო საბუთების შესწავლა-შეფასება ხდება საკონკურსო კომისიის მიერ (ვაკანსიის სფეროსთან, მათ შორის სასწავლო კურსის სილაბუსის 

დაკავშირებული ასპექტები ფასდება კომისიის წევრი-დარგის სპეციალისტ(ებ)ის მიერ). ყველა საკონკურსო საბუთის განხილვა-შეფასების საფუ-

ძველზე ყალიბდება  კონკურსის წინასწარი შედეგები, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტიებით. 

4. კონკურსის წინასწარი შედეგის გასაჩივრებისთვის დადგენილ ვადაში შესაძლებელია კონკურსის წინასწარი შედეგის გასაჩივრება. კონკურსის წი-

ნასწარი შედეგების გამოცხადებისთანავე კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრების ვადის დასრულებამდე დაინტერესებულ პირს შეუძლია 

წერილობით (ბნსუ-ში მისვლით ან ელ.ფოსტის მეშვეობით) მოითხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია მისი საკონკურსო საბუთების განხილვა-შეფასების 

შესახებ. კონკურსანტის საპრეტენზიო განაცხადი (საჩივარი) უნდა იყოს არგუმენტირებული და წერილობითი ფორმით წარმოდგენილი: საჩივრის 

ჩაბარება შესაძლებელია  ბნსუ–ში ამონაბეჭდი ფორმით მიტანით და/ან ელ.ფოსტის გამოყენებით ბნსუ-ს ელ.ფოსტაზე გაგზავნით (ამ შემთხვევაში: 

წერილის ველში უნდა მიეთითოს „კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრება“, საჩივარი უნდა დაერთოს გზავნილს ბმულების სახით, ფორმატი 

*.pdf). თუ საჩივრის წარდგენა მოხდება ელ.ფოსტის მეშვეობით მითითებულ სამუშაო საათებში, მაშინ საჩივრის გაგზავნის დღესვე საჩივრის გამგ-

ზავნი პირი ელ.ფოსტით მიიღებს შეტყობინებას საჩივრის მიღებისა და სარეგისტრაციო ნომრის შესახებ; თუ საჩივრის გაგზავნა მოხდება სამუშაო 

საათების დასრულების შემდეგ, მაშინ შეტყობინებას საჩივრის მიღების შესახებ პირი მიიღებს მომდევნო სამუშაო დღეს. ასეთი შეტყობინების არ-

არსებობის შემთხვევაში პირი ვალდებულია არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა ბნსუ-ში მისვლით ან ბნსუ-ს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერ-

ზე დარეკვით დააზუსტოს საჩივრის მიღების ფაქტი და სარეგისტრაციო ნომერი. საჩივრების მიღების ბოლო დღეს ელ.ფოსტის მეშვეობით საჩივ-

რის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ მითითებული სამუშაო საათების დასრულებამდე. 

5. საჩივრებს განხილავს საპრეტენზიო კომისია (იმუშავებს ბნსუ-ში, მისამართი: აჭარა, ქ. ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი №38, სამუშაო საათები: 

10:00 – 17:00). დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოითხოვოს თავისი საჩივრის განხილვაზე დასწრება, აღნიშნულის შესახებ მან უნდა მიუთითოს 

საპრეტენზიო განცხადებაში (საჩივარში), რომლითაც ასაჩივრებს კონკურსის წინასწარ შედეგებს.  

6. კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვლებიან კონკურსანტები, რომლებმაც (საკონკურსო ადგილების რაოდენობის გათვალისწინებით) დააგროვეს 

მეტი შემაჯამებელი საკონკურსო ქულები. ბოლო ვაკანტურ ადგილზე ორი ან მეტი თანაბარქულიანი კონკურსანტის არსებობის შემთხვევაში უპი-

რატესობა ენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც აქვს სასწავლო კურს(ებ)ის სილაბუს(ებ)ის შეფასებების მეტი ჯამური ქულა. თანაბარი მონაცემების 

შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც უდასტურდება წარდგენილი სასწავლო კურს(ებ)ის რუსულ/ინგლისურ ენაზე/ენებ-

ზე გაძღოლის კომპეტენცია. 

7. თუ კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრებისთვის დადგენილ ვადაში არ მოხდა კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრება, მაშინ კონ-

კურსის წინასწარი შედეგები მიიჩნევა ჩატარებული კონკურსის საბოლოო შედეგად. კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრების შემთხვევაში 

კონკურსის საბოლოო შედეგებს ასახავს საპრეტენზიო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი. კონკურსის საბოლოო შედეგების ამსახველი ოქმი გადაეცემა 

ბნსუ–ს რექტორს, რის საფუძველზეც გამოცემა ბრძანება გამარჯვებულ კონკურსანტთა აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ, გაუფორ-

მდებათ შრომითი ხელშეკრულებები, ისინი მიჩნეულ იქნებიან ბნსუ–ს აკადემიურ პერსონალად და საბოლოო ინფორმცია ბნსუ–ს აკადემიური პერ-

სონალის შესახებ განთავსდება ბნსუ–ს ვებგვერდზე. თუ ობიექტური გარემოებების გამო კონკურსში გამარჯვებული პირი ვერ შეძლებს დათქმულ 

დღეს ბნსუ-ში გამოცხადებას და შრომითი ხელშეკრულების ხელმოწერას, მან პირადი ელ.ფოსტის მეშვეობით ბნსუ-ს ოფიციალურ ელ.ფოსტაზე 

ინფორმაციის გაგზავნით უნდა შეატყობინოს ბნსუ-ს ადმინისტრაციას აღნიშნულის შესახებ და დაადასტუროს ბნსუ-სთან შრომითი ურთიერთო-

ბების თანხმობა. ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადა: 4 წელი. 

8. ყველა ზემოთ მითითებულ შემთხვევაში იგულისხმება კონკურსის გამოცხადების გამოცხადებაში მითითებული თარიღები/ვადები და სამუშაო 

საათები. 

9. კონკურსთან დაკავშირებით ინფორმაციის დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო ტელეფომების 0422 292525, 0422 293232, +995 593442285 

მეშვეობით, საბუთების/პრეტენზიების წარდგენა/ინფორმაციის დაზუსტება - ბნსუ-ს  ელ.ფოსტის info@bntu.edu.ge მეშვეობით. სამუშაო დღეები: 

შაბათ-კვირის გარდა, სამუშაო საათები: 10:00-17:00. 
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