
დანართი № 2 

დამტკიცებულია თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 29 ნოემბრის № 44/2021 დადგენილებით 

 

დამტკიცებულია თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის  

კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს  

2021 წლის 12 ნოემბრის № 5 სხდომის ოქმით 

 

მუხლი 5. ფაკულტეტის საბჭო და მისი ფორმირების წესი 

 

5.1. ფაკულტეტის საერთო მართვას ახორციელებს ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც არის 

ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო; 

  

5.2. ფაკულტეტის საბჭოში შედიან აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტური  

თვითმმართველობის არჩეული წარმომადგენლები. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში, 

ფაკულტეტი საბჭოს წევრის სტატუსით, ასევე შედის ფაკულტეტის დეკანი; 

  

5.3. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალი აირჩევა ფაკულტეტზე  

არსებული მიმართულებებიდან წარმომადგენლობით საფუძველზე ღია კენჭისყრით; 

  

5.4. კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საბჭო შედგება 16 წევრისგან, მათ შორის: 

11 აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელი, 4 სტუდენტური თვითმმართველობის 

წარმომადგენელი და დეკანი; 

 

5.5. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალი აირჩევა ფაკულტეტის არსებულ 

მიმართულებებზე პროფესორების რაოდენობის გათვალისწინებით; 

 

5.6 ფაკულტეტზე არსებული მიმართულებებიდან აირჩევა 11 აკადემიური პერსონალი, მათ 

შორის: ორ-ორი იმ მიმართულებებიდან, სადაც გაერთიანებულია არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 10 

აკადემიური პერსონალი და თითო-თითო იმ მიმართულებებიდან, რომლებშიც 

გაერთიანებულია 5-ზე ნაკლები აკადემიური პერსონალი. იმ შემთხვევაში, როდესაც 

მიმართულება წარმოდგენილია ერთი აკადემიური პერსონალით, მაშინ ეს აკადემიური 

პერსონალი ავტომატურად ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი და წარმომადგენლობითი ქვოტა 

იცვლება ერთით. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალისათვის გამოყოფილი 

ადგილებიდან ამ პრინციპით განაწილების შედეგად დარჩენილი ადგილები ნაწილდება 

აკადემიური პერსონალის რაოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე დიდ 

მიმართულებაზე/მიმართულებებზე. (გადაწყვეტილება აღნიშნულზე მიიღება ფაკულტეტის 

საბჭოს გადაწყვეტილებით); 

 

5.7. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა რაოდენობა 

არ შეიძლება იყოს საბჭოს წევრთა შემადგენლობის 1/4-ზე ნაკლები. რაოდენობის მაჩვენებელ 

მთელ რიცხვად დამრგვალება ხდება სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელთა 

სასარგებლოდ; 



5.8. არჩევნები ცხადდება დეკანის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტით, რომელიც უნდა უნდა იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი და საჯარო გაცნობის მიზნით 

გამოქვეყნდეს თვალსაჩინო ადგილას; 

 

5.9 ფაკულტეტის საბჭოს ფორმირების მიზნით დეკანის ბრძანებით ფაკულტეტზე იქმნება 

საარჩევნო კომისია, რომელიც ახორციელებს ფაკულტეტის საბჭოში მიმართულებებიდან 

წარმომადგენლების არჩევის პროცესის უზრუნველყოფას. არჩევნები მიმართულებებზე 

ტარდება ცალ-ცალკე, მტკიცდება საარჩევნო სიები და ხორციელდება სხვა აუცილებელი 

პროცედურების უზრუნველყოფა. არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს ერთსა და იმავე დღეს; 

 

5.10. ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნიდან ერთი კვირის განმავლობაში საბჭოს 

წევრობის მსურველი აკადემიური პერსონალი განცხადებით მიმართავს ფაკულტეტის 

საარჩევნო კომისიას მისი საბჭოს წევრობის კანდიდატად დარეგისტრირების თხოვნით; 

 

5.11. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს შესაბამისი მიმართულების 

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი; 

 

5.12. გადაწყვეტილება მიმართულების სხდომაზე მიიღება ღია კენჭისყრის გზით. სხდომაზე, 

ყოველ კანდიდატს კენჭი ეყრება ინდივიდუალურად. აკადემიურ პერსონალს აქვს იმდენი ხმის 

უფლება, რამდენი წევრიც არის ასარჩევი მიმართულებიდან ფაკულტეტის საბჭოში; უკეთესი 

შედეგის მქონე კანდიდატი (კანდიდატები) ხდება ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. თანაბარი ხმების 

მიღების შემთხვევაში მიმართულების იმავე სხდომაზე, ტარდება განმეორებითი კენჭისყრა. 

განმეორებით კენჭისყრაში მონაწილეობენ ის კანდიდატები, რომლებმაც დააგროვეს ხმათა 

ყველაზე მეტი და თანაბარი რაოდენობა. თუ განმეორებითმა კენჭისყრამ ვერ გამოავლინა 

გამარჯვებული ინიშნება ხელახალი არჩევნები, ზემოთაღნიშნული პროცედურის 

გათვალისწინებით. მიმართულების წევრს არ აქვს კენჭისყრისას ხმის მიცემისაგან თავის 

შეკავების უფლება; 

 

5.13. საარჩევნო კომისიის წევრს არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, როგორც 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატს. საარჩევნო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი; 

 

5.14. იმ მიმართულების აკადემიური პერსონალი, რომელიც გაერთიანებულია ერთზე მეტ 

მიმართულებაში, არჩევნებში, როგორც ამომრჩეველი, ასევე როგორც ასარჩევი პირი, 

მონაწილეობს მხოლოდ ერთი მიმართულების ფარგლებში. გადაწყვეტილებას, თუ რომელი 

მიმართულების აკადემიური პერსონალის სტატუსით მიიღებს ასეთი პირი არჩევნებში 

მონაწილეობას, აკადემიური პერსონალი იღებს თავად; 

 

5.15. კენჭისყრის შედეგები ჯამდება სათანადო ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე და წევრები; 

 

5.16 ფაკულტეტის საბჭოს წევრად არჩეული აკადემიური პერსონალის საბჭოს წევრობის 

უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება კონკრეტული აკადემიური პერსონალის კონკრეტულ 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადით. აკადემიური თანამდებობისათვის დადგენილი 

ვადის გასვლის ან აკადემიური თანამდებობის ვადაზე ადრე დატოვების შემთხვევაში (დეკანის 

უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში) პირს უწყდება ფაკულტეტის საბჭოს 



წევრის სტატუსი. ფაკულტეტის საბჭოში ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად (გარდა დეკანისა) 

ცხადდება ხელახალი არჩევნები, საბჭოს წევრთა არჩევნების ზემოთ დადგენილი 

პროცედურების დაცვით; 

 

5.17.ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი 

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, ასევე სხვა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადასვლის 

შემთხვევაში ავტომატურად კარგავს ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის უფლებას. ახალი წევრების 

წარდგენა და მათი უფლებამოსილების ცნობა ხდება დადგენილი წესით; 

 

5.18. ფაკულტეტის საბჭო იკრიბება ფაკულტეტის საბჭოში წარმომადგენლების  

არჩევიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღისა. ფაკულტეტის საბჭო პირველი  

შეკრებისთანავე ცნობს თავის უფლებამოსილებას, რითაც მოქმედ საბჭოს 

უფლებამოსილებაუწყდება; 

 

5.19. ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეობს დეკანი, რომლის არ ყოფნის  

შემთხვევაში თავმჯდომარის ფუნქციას ასრულებს ერთ-ერთი კოორდინატორი. 


