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ბრძანება

 

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა

და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოში  დეკანის  არჩევნების პროცედურის უზრუნველყოფის

მიზნით საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

  

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–16 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“
ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52–ე მუხლის პირველი და მე–2
ნაწილების, 53–ე მუხლის პირველი და მე–3 ნაწილების, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55–ე მუხლის მე–2
ნაწილის, 56–ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, ქვეპუნქტის, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა

დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N 05/90 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის

წესდების“  მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე–14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8
პუნქტის „ა“ და „ო“ ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-11 პუნქტების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს  2018

წლის 06 სექტემბრის #1  და 2022 წლის 05 სექტემბრის #37/2022 დადგენილებებით დამტკიცებული  

„სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ფაკულტეტის

დეკანის თანამდებობის დაკავებასთან დაკავშირებული   საარჩევნო პროცედურების“   მე-2 მუხლის

საფუძველზე,   
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

1. სსიპ  -  თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის  კომპოზიციისა და

მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოში   დეკანის არჩევნების  პროცედურის უზრუნველყოფის მიზნით

 დამტკიცდეს საარჩევნო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  

ა) დავით ხავთასი -სასწავლო დეპარტამენტის უფროსი;

 ბ) რუსუდან თაბაგარი -სასწავლო დეპარტამენტის სპეციალისტი;

 გ) მაია ტაბლიაშვილი-სტუდენტთა მიღებისა და რეესტრის მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

  

 2. დაევალოს საარჩევნო კომისიას სსიპ  -  თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო

კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მოქმედ

კანონმდებლობასთან, აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 06 სექტემბრის N01 და 2022 წლის 05

სექტემბრის #37/2022 დადგენილებებით დამტკიცებულ „სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის

სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დაკავებასთან

დაკავშირებული   საარჩევნო პროცედურებთან“ და კონსერვატორიის სათანადო ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებთან შესაბამისობაში ჩატარება.

 3. ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებგვერდზე  www.tsc.edu.ge.
 4. ბრძანების   შესასრულებლად   გადაცემა   მასში   მოყვანილ   დაინტერესებულ პირთათვის   დაევალოს

კონსერვატორიის საქმეთა წარმოების სამსახურს.
  

http://www.tsc.edu.ge/
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5. ბრძანება     ძალაში     შედის ხელმოწერისთანავე.
 6.წინამდებარე ბრძანება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს, კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12
კილომეტრი, №64).

 

 

 

 

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

მანანა დოიჯაშვილი
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