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ბრძანება

 

,სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პერსონალის მიერ შრომის
დისციპლინის დაცვისა და ეთიკის ნორმების დამდგენი აქტების მოთხოვნათა დარღვევის შესწავლისა და

სათანადო ღონისძიებათა გატარებისათვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - სსიპ თბილისის
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2022 წლის 21 ივნისის № 02-13-

R ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-
ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-
ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, 63-ე მუხლის,
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 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-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ნ" და "ო" ქვეპუნქტების, მე-9  და მე-11
პუნქტების საფუძველზე,

  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  

1. ,,სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პერსონალის მიერ
შრომის დისციპლინის დაცვისა და ეთიკის ნორმების დამდგენი აქტების მოთხოვნათა დარღვევის შესწავლისა
და სათანადო ღონისძიებათა გატარებისათვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - სსიპ
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2022 წლის 21 ივნისის №  02-13-
R  ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  

,,დამტკიცდეს სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პერსონალის
მიერ შრომის დისციპლინისა და ეთიკის ნორმების დარღვევის შემსწავლელი კომისია შემდეგი

შემადგენლობით:
  

გიორგი შავერზაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური საბჭოს წევრი;
 ირაკლი ევსტაფიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;

 თამარ ბულია - ასოცირებული პროფესორი;
 თეა ტიგინაშვილი - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის უფროსის მოადგილე; 

 ირაკლი არეშიძე - სტუდენტური გაერთიანების თავმჯდომარე.
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2. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე
 3. დაევალოს კონსერვატორიის საქმეთა წარმოების სამსახურს ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ

ადგილზე განთავსება. 
 4. ბრძანება განთავსდეს კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.tsc.edu.ge; 

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

მანანა დოიჯაშვილი
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