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სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  გამოცდილ პროფესიონალებს სთავაზობს დასაქმებას  

ტრენინგების ორგანიზების 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 

1. სასწავლო, სტაჟირებისა და გადამზადების პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება. 

2. ლექციების, ტრენინგების და სხვა სასწავლო აქტივობების დაგეგმვაში მონაწილეობა. 

3. ლექციების, ტრენინგების, სემინარების და სხვა სასწავლო აქტივობების ორგანიზება. 

4. სკოლის მსმენელთა გამოცდების პროცესის ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება. 

5. სკოლის მსმენელთა ორგანიზაციული დახმარება და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით 

კონსულტირება. 

6. სტაჟირების ხელმძღვანელის დახმარება სტაჟირების პროცესის წარმართვაში. 

7. ტრენინგების ორგანიზების სექტორის კომპეტენციაშია შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით 

ხელმძღვანელობის დავალებებისა და მითითებების შესრულება. 

8. თანამდებობრივი ინსტრუქციით (სამუშაო აღწერილობა) გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების 

შესრულება. 

 

მოთხოვნები 

 

 მინიმალური განათლება: ბაკალავრი  

 სამუშაო გამოცდილება: არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ტრენინგების/სწავლება 

დაგეგმვის და ორგანიზების, ან მართვისა და მენეჯმენტის მიმართულებით.  

 სამართლებრივი აქტების ცოდნა:  



ა)„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი;  

ბ) „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

გ) “საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდების 

დამტკიცების შესახებ” იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს 2008 წლის 18 

აპრილის №1/1 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდება. 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები 

 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე 

Microsoft Office Word კარგი 

Microsoft Office Excel კარგი 

ინტერნეტი კარგი 

Microsoft Office PowerPoint კარგი 

Microsoft Office Outlook კარგი 

 

ენები 

ენა წერითი უნარები მეტყველება 

ქართული ძალიან კარგი ძალიან კარგი 

ინგლისური კარგი კარგი 

 

 

დამატებითი მოთხოვნები 

• სავალდებულოა არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ტრენინგების/სწავლება დაგეგმვის და 

ორგანიზების, ან მართვისა და მენეჯმენტის მიმართულებით.  

• სასურველია იურიდიული განათლება; 

• სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა;  

• სავალდებულოა საოფისე პროგრამების ცოდნა;  

• 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 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა გამოცდილ პროფესიონალებს 

სთავაზობს დასაქმებას ტრენინგების ორგანიზების მიმართულებით. 

 

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ახორციელებს მოსამართლედ გასამწესებელ პირთა – იუსტიციის 

მსმენელთა მომზადებას, მოქმედ მოსამართლეთა გადამზადებას, ასევე, მოსამართლის თანაშემწეებისა 

და სასამართლოს სხვა თანამშრომელთა მომზადებასა და გადამზადებას.  



 

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა და გასაუბრება; საჭიროებისამებრ 

შეიძლება ჩატარდეს დამატებითი გასაუბრება. 

გასაუბრების შემდეგ ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ 

დადგენილ მოთხოვნებს. გასაუბრებაზე მონაწილეობის მისაღებად დაკავშირება მოხდება მხოლოდ 

შერჩეულ კანდიდატებთან (მათ მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით), განაცხადების წარდგენის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. 

კანდიდატი რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, მათ შორის 

სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის არასრულყოფილად წარდგენის 

შემთხვევაში, ვერ გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას. 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებთ ზემოაღნიშნულ 

მოთხოვნებს, გთხოვთ, დადგენილ ვადაში გაიაროთ რეგისტრაცია და გამოაგზავნოთ განაცხადი 

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის ,,http://www.hr.gov.ge’’-ის 

საშუალებით. სავალდებულოა სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლების 

ატვირთვა.  

 

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და მისი საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების 

სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს: www.hsoj.ge. გასაუბრება ჩატარდება „მართლმსაჯულების სახლში“, 

მისამართლი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის მე-10 კილომეტრი, ნაკვეთი 10/079, გასაუბრების 

დროისა და თარიღის შესახებ კანდიდატებს ეცნობება დამატებით. 

 


