დამტკიცებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის
22 იანვრის N01 დადგენილებით

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1.

წინამდებარე წესი არეგულირებს საჯარო

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის

სამართლის

იურიდიული

პირი - სსიპ

სახელმწიფო კონსერვატორიის (შემდეგში –

კონსერვატორია) აკადემიური პერსონალის აფილირების წესსა და პირობებს, ადგენს
აფილირებასთან დაკავშირებით აკადემიური პერსონალისა და კონსერვატორიის უფლებებსა
და მოვალეობებს.
2.

კონსერვატორიაში აფილირება წარმოადგენს საკადრო პოლიტიკის და პერსონალის

მართვის შემადგენელ კომპონენტს, რომელმაც უნდა შექმნას შიდასაუნივერსიტეტო
კონკურენტული აკადემიური გარემო, გაზარდოს აკადემიური პერსონალის მოტივაცია და
აქტივობა.
3.

წინამდებარე წესით დადგენილი პროცედურები გამჭვირვალეა და ინფორმაცია მისი

თითოეული ეტაპის შესახებ ღია, ხელმისაწვდომი და ადვილად აღქმადია დაინტერესებულ
პირთათვის.

მუხლი 2. ტერმინები და განმარტებები
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) აფილირება – წინამდებარე წესის მიზნებისათვის, კონსერვატორიასა და აკადემიური
თანამდებობის მქონე პირს შორის წერილობითი შეთანხმება (აფილირების განაცხადი),
რომლითაც თითოეული აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი განსაზღვრავს თავის
აფილირებას მხოლოდ კონსერვატორიასთან.
ბ) აფილირებული აკადემიური პერსონალი – აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი,
რომელსაც კონსერვატორიასთან წერილობით გაფორმებული აქვს აფილირების განაცხადი.
გ) აფილირების განაცხადი

–

წერილობითი შეთანხმება, რომელიც

გაფორმებულია

კონსერვატორიასა და მის აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფ პირს შორის აფილირებასთან
დაკავშირებით.

მუხლი 3. აფილირებულ აკადემიურ პირთა უფლებები და ვალდებულებები
1.

აფილირება არის ნებაყოფილობითი. კონსერვატორიაში აფილირებული შეიძლება იყოს

აკადემიური

თანამდებობის

მქონე

პირი,

რომელიც

წერილობით

დაადასტურებს

აფილირების სურვილს, ეთანხმება და ასრულებს ქვემოთ მითითებულ პირობებს:
ა) კონსერვატორიის სახელით მონაწილეობს საზოგადოების განვითარების, ცოდნის
მიწოდებისა და გაზიარების პროცესებში;
ბ) კონსერვატორიის სახელით ახორციელებს საგანმანათლებლო, კვლევით/სამეცნიერო
საქმიანობას, რომლის კვლევის შედეგები წარმოადგენს კონსერვატორიის და/ან მისი
ძირითადი საგანამათლებლო ერთეულების კვლევითი პროფილის შემადგენელ ნაწილს;
გ) აქტიურად არის ჩართული კონსერვატორიის საგანმანათლებლო, კვლევით და სხვა
მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში;
დ)აქტიურად

არის

ჩართული

სტუდენტებისთვის

კონსულტაციების

გაწევისა

და

აკადემიური/სამეცნიერო ხელმძღვანელობის პროცესებში.
2. კონსერვატორიაში არ შეიძლება პირის აფილირება, თუ იგი აფილირებულია სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
3. აფილირებული პირი ასრულებს ყველა იმ მოვალეობას და სარგებლობს ყველა იმ
უფლებით,
რომელიც
კონსერვატორიაში
დადგენილია
შესაბამისი
აკადემიური
თანამდებობისათვის და მასთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.
4. კონსერვატორიისათვის მოწოდებული ინფორმაციის სისრულესა და უტყუარობაზე
პასუხისმგებელია აფილირებული პირი.

მუხლი 4. აფილირების გაუქმება
1. აფილირების გაუქმების საფუძველია:
ა) აფილირებული პირის წერილობითი განცხადება აფილირების გაუქმების შესახებ;
ბ)

შრომითი

ხელშეკრულების

(აკადემიურ

თანამდებობაზე

არჩევის)

ვადის

ამოწურვა/ვადამდე შეწყვეტა;
გ) კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება აფილირების გაუქმების შესახებ,
აფილირებული

პირის

მიერ

წინამდებარე

წესში

მითითებული

პირობების

ან/და

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, კონსერვატორიის შინაგანაწესით და შრომითი

ხელშეკრულებით დადგენილი შემთხვევები, რომლებიც იწვევენ შრომითი ხელშეკრულების
ვადამდე შეწყვეტას.
2. აფილირების გაუქმება არ იწვევს აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის გაუქმებას და
შრომითი ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტას.

მუხლი 5. გარდამავალი დებულებები
1. დამტკიცდეს კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალის აფილირებასთან დაკავშირებით
განაცხადის ფორმა დანართის სახით.
2.

აფილირებასთან დაკავშირებით განაცხადები ვიზირებული უნდა იქნას ფაკულტეტების

დეკანები მიერ.
3.

წარმოდგენილი

კონსერვატორიის

განაცხადების
შინაგანწესის

ანალიზის

საფუძველზე,

მოთხოვნათა

წინამდებარე

გათვალისწინებით,

წესისა

და

განისაზღვროს

კონსერვატორიაში აფილირებული (აკადემიური პერსონალი) პირები;
4. აფილირებული პროფესორების სია უნდა გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
5. აფილირებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის თავმოყრა, შესაბამის ბაზაში შეყვანა და
პერიოდული

მონიტორინგი,

თავიანთი

კონსერვატორიის კადრების განყოფილებას.

კომპეტენციის

ფარგლებში,

დაევალოს

დანართი N1
აკადემიური თანამდებობის პირის განაცხადი კონსერვატორიასთან აფილირების შესახებ
__ _______________ 2018 წ.

1. პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ
სახელი:
გვარი:
პ/ნ
რეგისტრაციის მისამართი:
ფაქტიური მისამართი:
ტელეფონი:
ელ-ფოსტა:
დაკავებული თანამდებობა:
2. აფილირების შესახებ განაცხადი
გავეცანი და ვეთანხმები კონსერვატორიის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 22 იანვრის №01
დადგენილებით დამტკიცებულ - სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო

კონსერვატორიაში აკადემიური პერსონალის აფილირების წესს.
ვაცხადებ, რომ დასაქმებული ვარ მხოლოდ კონსერვატორიის აკადემიურ თანამდებობაზე (არ ვმუშაობ
შეთავსებით სხვა დაწესებულებაში) და მსურს ვიყო სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიაში აფილირებული პირი.
გთხოვთ თქვენს თანხმობას.
3. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შესახებ განმცხადებლის თანხმობა
თანხმობას ვაცხადებ

შრომითი სამართლებრივი სახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში

კონსერვატორიის მიერ დამუშვებული იქნას ჩემი პერსონალური ინფორმაცია აფილირების წესის
მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველსაყოფად ან/და კონსერვატორიის საქმიანობის ფარგლებში სხვა
კანონიერი საჭიროებიდან გამომდინარე.

-----------------------------------------

განმცხადებლის ხელმოწერა

-----------------------------------------

რექტორის ხელმოწერა

