
    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ––––    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის    

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი     საბჭოსაბჭოსაბჭოსაბჭო    
    

    
ქ. ბათუმი                                                                                                                        29 დეკემბერი,  2011  წელი  

  

    

    

გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება        №№№№    5555    

    

    ბათუმის ბათუმის ბათუმის ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიიიისსსს    2012201220122012    წლის წლის წლის წლის     

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს განხილვის განხილვის განხილვის განხილვის     შესახებშესახებშესახებშესახებ    

    

         ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის პირველი 

პუნქტისა,  უნივერსიტეტის წესდების  მე-17 მუხლის და აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 დეკემბრის №105 დადგენილების  საფუძველზე    

 

წარმომადგენლობითმა  საბჭომ  გადაწყვიტა:  

 

        1. მოწონებულ იქნას ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 2012 

წლის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო,  თანახმად დანართისა. 

 

       2. გადაწყვეტილება  ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

    

წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი        

                    საბჭოს საბჭოს საბჭოს საბჭოს სპიკერისპიკერისპიკერისპიკერი                                                                                                                                                                                                                            თთთთ. . . . მემემემეიშვილიიშვილიიშვილიიშვილი    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                           სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი  

                                            საბჭოს  2011 წლის 29 დეკემბრის № 5 დადგენილების 
 

დანართი   

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ––––    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისვერსიტეტისვერსიტეტისვერსიტეტის     

2012 2012 2012 2012 წლის საშტატო ნუსხა წლის საშტატო ნუსხა წლის საშტატო ნუსხა წლის საშტატო ნუსხა      

NNNN    თანამდებობა საშტატო რიცხოვნება 
 

1 reqtori 1 

2 reqtoris moadgile 1 

3 administraciis xelmZRvaneli (kancleri) 1 

4 xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosi 1 

5 fakultetis dekani  3 

6 iuristi 1 

7 mTavari Semsyidveli 1 

8 fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris ufrosi 3 

9 saswavlo procesebis marTvis departamentis ufrosi 1 

10 saswavlo procesebis marTvi departamentis specialisti 1 

11 studentTa momsaxurebis ganyofilebis ufrosi 1 

12 studentTa momsaxurebis ganyofilebis  specialisti 1 

13 saqmiswarmoebis samsaxuris ufrosi 1 

14 arqivariusi 1 

15 kurieri 1 

16 mTavari buRalteri 1 

17 buRalteri 1 

18 ekonomisti 1 

19 biblioTekis xelmZRvaneli 1 

20 ufrosi biblioTekari 1 

21 biblioTekari 1 

22 reqtoris TanaSemwe 1 

23 administraciis xelmZRvanelis (kancleris) TanaSemwe 1 

24 saswavlo Teatris samxatvro xelmZRvaneli 1 

25 warmomadgenlobiTi sabWos spikeri 1 

26 warmomadgenlobiTi sabWos teqnikuri mdivani 1 

27 akademiuri sabWos teqnikuri mdivani 1 

28 fakultetis mdivani 3 

29 sainformacio teqnologiebis specialisti 1 

30 saswavlo departanetis ufrosi 8 

31 saswavlo departanetis specialisti 8 

32 veb_programisti 1 

33 dargis specialisti 4 

34 musikis fakultetis specialisti 4 

35 eqim-foniatri 1 

36 komendanti 1 

37 garderobis, rekvizitisa da sawyobis gamge 1 

38 mZRoli 2 

39 sadReRamiso daraji 10 

40 damlagebeli 12 

41 eleqtrikosi 1 

42 santeqnikosi 1 

43 muSa-cecxlfareSi 1 

44 sruli profesori 10 

45 asocirebuli profesori 16 

46 asistent-profesori 11 

47 profesor konsultanti 1 

48 koncertmaisteri 10 

49 ilustratori 3 

50 gundis diriJori 1 

     sul:sul:sul:sul: 142142142142    

        
 

 სწორია: 
 

        


