
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი ა ცხადებს ვა კ ა ნსია ს  

ა კ ადემიური პოზიციის და სა კა ვებლად 

 

1. კონკურსი ცხადდება შემდეგი მიმა რთულებით:  

1.1. მათემა ტიკა  -  დიფერენციალური გა ნტოლებები; 

რიცხვითი მეთოდები; ფიზიკური ა მოცა ნების კომპიუტერული მოდელირება - სრული 

პროფესორი. 

2. სა კვალიფიკ ა ციო მოთხოვნები: 

 პროფესორის ა კადემიური თა ნა მდებობის და სა კ ა ვებლად  მათემა ტიკა  - დიფერენციალური 

გა ნტოლებები; რიცხვითი მეთოდები; ფიზიკური ა მოცა ნების კომპიუტერული მოდელირების 

მიმა რთულებით პირს უნდა ჰქონდეს დოქტორის ა კადემიური  ა ნ მა სთა ნ გათა ნა ბრებული  

ხა რისხი და სა მეცნიერო - პედა გოგიური მუშაობის  ა რა ნა კლებ 10 წლის გა მოცდილება , 

ა სევე:  

 შესა ბა მის სფეროში სა ერთა შორისო სა მეცნიერო-სა გრა ნტო პროექტებში 

მუშა ობის და კვლევების მიმა რთულებით თეორიული და პრა ქტიკული მუშაობის 10 

წლია ნი გა მოცდილება ;  

 კ ვლევითი გრა ნტების გა ნხორციელების გა მოცდილება ;  

 ინტენსიური პედა გოგიური სა ქ მია ნობის გა ნხორცილება დიფერენციალური 

გა ნტოლებების, რიცხვითი მეთოდებისა და ფიზიკური ა მოცა ნების კომპიუტერული 

მოდელირების მიმა რთულებით;  

 ინგლისური ენის ცოდნა ; 

 ბოლო 5 წლის გა ნმა ვლობა ში იმპა ქტ-ფა ქტორის მქონე მათემატიკურ სა მეცნიერო 

ჟურნალებში გა მოქ ვეყნებული პუბლიკაციები.  

3. ა კ ადემიური თა ნა მდებობები შეიძლება და კა ვებულ იქ ნეს პროფესიული ნიშნით 

კ ვალიფიციური პერსონალის მიერ. ა მ შემთხვევა ში, პირის კ ვალიფიკა ცია შეიძლება  

და სტურდებოდეს პროფესიული გა მოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ა ნ/და 

პუბლიკაციებით, გა ნხორცილებული პროექტებით. შესა ბა მისი კ ვალიფიკა ციის მქონედ 

ითვლება პირი, რომელსა ც ა ქ ვს პროგრა მით გათვალისწინებული სწა ვლის შედეგების 

გა მომუშა ვებისათვის ა უცილებელი კომპეტენცია . 

4. გა ნცხადებების მიღების ვადად გა ნისა ზღვროს  2019 წლის 13 მა რტიდა ნ - 2019 წლის 

17 მარტის ჩათვლით. 

5. გა ნმცხადებელმა  უნდა წა რმოადგინოს: 

5.1. ბიოგრაფია (CV); 

5.2. სა მოტივა ციო წერილი (1 გვერდი); 



5.3. შესა ბა მისი სა სწა ვლო კურსის სილაბუსის პროექტი; 

5.4. ხა რისხის  და მადა სტურებელი  დიპლომის  ა სლი; 

5.5. პუბლიკაციების ჩა მონათვალი; 

5.6. პირადობის და მადა სტურებელი დოკუმენტის ა სლი; 

 

6. დოკუმენტაციის მიიღება  ხდება  ელექტრონულად, გთხოვთ გადა ხვიდეთ მითითებულ 

ბმულზე და  შეა ვსოთ ყველა  სა ვალდებულო ველი - 

https://form.jotform.me/90303561551449 

 

7. კონკურსი ტარდება  ორ ეტა პად. პირველ ეტა პზე შერჩევა მოხდება წა რმოდგენილი 

დოკუმენტაციის საფუძველზე, ხოლო მეორე ეტა პზე ჩატარდება  

გა სა უბრება /სა ჩვენებელი ლექცია. 

 

8. დოკუმენტაციის მიიღება  გა ნხორციელდეს ელექტრონულად, შემდეგ ბმულზე - 

https://form.jotform.me/90303561551449 

 

9. კონკურსი ჩატარდეს ორ ეტა პად. პირველ ეტა პზე შერჩევა გა ნხორციელდეს 

წა რმოდგენილი დოკუმენტა ციის საფუძველზე, ხოლო მეორე ეტა პზე ჩა ტა რდეს 

გა სა უბრება /სა ჩვენებელი ლექცია. 

 

10. კონკურსის პირველი ეტა პი გა იმართება  2019 წლის  19  მარტიდა ნ - 2019 წლის 23 

მა რტის ჩათვლით, ხოლო გა საუბრება/ სა ჩვენებელი ლექცია  სა კონკურსო კომისია სთა ნ 

გა იმართება  2019 წლის 25 მა რტიდა ნ - 2019 წლის 29 მარტის ჩათვლით.  

 

11. შრომის ა ნაზღაურება და  შრომის სხვა პირობები გა ნისაზღვრება  შერჩეულ პირთა ნ 

შეთა ნხმების სა ფუძველზე. 

 

12. სა კონტა ქტო ინფორმა ცია: 

მისა მა რთი: 0159, თბილისი, დავით ა ღმა შენებლის ხეივა ნი # 240, დიღმის 

სა უნივერსიტეტო კ ა მპუსი     

ვებ-გვერდი: www.freeuni.edu.ge 

ელ.მისა მართი: Vacancy@freeuni.edu.ge 

 

http://www.freeuni.edu.ge/
mailto:Vacancy@freeuni.edu.ge

