
               
 

 

 

ვაკანსია სასწავლო პროგრამების მართვის სექტორის კონსულტანტის პოზიციაზე  

  

• თანამდებობის დასახელება: სასწავლო პროგრამების მართვის სექტორის კონსულტანტი 

• დამსაქმებელი:  სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  

• კატეგორია:  ადმინისტრაცია 

• განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 02.04.2016 

• თანამდებობრივი სარგო: 1250 ლარი  

• ადგილების რაოდენობა: 1  

• სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი  

• სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი  

• გამოსაცდელი ვადა: სამ თვიანი გამოსაცდელი ვადით  

 

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  გამოცდილ პროფესიონალებს სთავაზობს დასაქმებას  სასწავლო 

პროგრამების მართვის მიმართულებით.  

  

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ახორციელებს მოსამართლედ გასამწესებელ პირთა – იუსტიციის 

მსმენელთა მომზადებას, მოქმედ მოსამართლეთა გადამზადებას, ასევე  მოსამართლის თანაშემწეებისა 

და სასამართლოს სხვა თანამშრომელთა გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას.   

 

 სამუშაოს აღწერა 

 

 სასწავლო, სტაჟირებისა და გადამზადების პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;  

 ლექციების, ტრენინგების და სხვა სასწავლო აქტივობების დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება;  

 ლექციების, ტრენინგების, სემინარების და სხვა სასწავლო აქტივობების ორგანიზებაში 

       მონაწილეობა; 

 სკოლის მსმენელთა გამოცდების პროცესის ორგანიზებაში მონაწილეობა;  

 სკოლის მსმენელთა ორგანიზაციული დახმარება და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით 

        კონსულტირება; 

 სასწავლო აქტივობების შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება, შეფასების პროცესის  

        ორგანიზება, შესაბამისი ანგარიშებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; 

 სტაჟირების ხელმძღვანელის დახმარება სტაჟირების პროცესის წარმართვაში;  

 სასწავლო პროგრამების მართვის სექტორის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით 

        ხელმძღვანელობის დავალებებისა და მითითებების შესრულება.  

 

 

 

 

      მოთხოვნები: 

 



 მინიმალური განათლება: ბაკალავრი  

 ასაკი: 21 დან 

 სამუშაო გამოცდილება:  2 წელი 

 სამართლებრივი აქტების ცოდნა:  

  ა) „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

  ბ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდება“. 

 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები: 

 

 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე 

Microsoft Office Word  კარგი 

Microsoft Office Excel  კარგი 

Microsoft Office PowerPoint  კარგი 

Microsoft Office Outlook  კარგი 

ინტერნეტი  კარგი 

 

 

ენები: 

 

ენა წერითი უნარები     მეტყველება 

ქართული ძალიან კარგი ძალიან კარგი 

 

 

   დამატებითი მოთხოვნები: 

 

 არანაკლებ 2-წლიანი სამუშაო გამოცდილება ტრენინგების/სწავლება დაგეგმვის და 

ორგანიზების, ან/და მართვისა და მენეჯმენტის მიმართულებით;  

 საოფისე პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;   

 ინგლისური ენის ცოდნა - სასურველი;   

 ზეპირი და წერილობითი საქმიანი კომუნიკაციის წარმოების უნარი;   

 პრეზენტაბელურობა;  

 დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;  

 სამუშაო პროცესების ეფექტურად მართვის უნარი;  

 სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;   

 შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი;   

 ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი;   

 დეტალების მიმართ ორიენტირებულობა. 

 
 

 

 

 

    დამატებითი ინფორმაცია: 
 

 გაკეთებულ განაცხადს კანდიდატმა უნდა დაურთოს (ატვირთოს): 

 ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 



 ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი, რომლებშიც ასახული 

იქნება სამსახურის დაწყებისა და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა.  

 

 განაცხადის შევსების დროს სავალდებულოა კანდიდატმა მიუთითოს რეკომენდატორ(ებ)ი და 

წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი. საკონკურსო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად 

წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის მეორე ეტაპზე არ დაიშვება. დაკავშირება მოხდება 

მხოლოდ იმ პირებთან, რომლებიც წარმატებით გადალახავენ განცხადებებისა და თანდართული 

საბუთების საკონკურსო მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმების/გადარჩევის ეტაპს.  

 

      

 

 


