შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

- INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY, LLC - შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

- INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY, LLC

განცხადება მოწვეული ლექტორის/სასემინარო ნაწილში მოწვეული
ლექტორის პოზიციის დასაკავებლად
JOB APPLICATION for INVITED / INVITED SEMINAR LECTURER POSITION
გთხოვთ, წინამდებარე ფორმა შევსებული სახით წარუდგინოთ კანცელარიას
Please fill in this form and submit to the Chancellery

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორს
To the Rector of International Black Sea University, LLC

სურვილი მაქვს მონაწილეობა მივიღო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ
გამოცხადებულ კონკურსში / I would like to apply for the following vacant position that is announced
by the International Black Sea University:
☐ მოწვეული ლექტორი / Invited Lecturer
☐ მოწვეული ლექტორი სასემინარო ნაწილში / Invited Seminar Lecturer
სასწავლო კურსის სახელწოდება / Name of the Course:
დანართი/Attachments:
და/and

ფურცელი/sheets
კომპაქტ-დისკი/CD.

განმცხადებელი / Applicant’s
სახელი და გვარი / Full name:
პირადი/პასპორტის # /
ID/Passport #
თარიღი / Date:
წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერით გამოვხატავ თანხმობას, შზსუ-მ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
შესახებ“ საქართველის კანონის შესაბამისად, დაამუშავოს ჩემი პერსონალური მონაცემები.
By the signature below, I declare my consent to IBSU to proceed my personal data in compliance
with Law of Georgian “On Personal Data Protection”.

ხელმოწერა / Signature:
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განცხადება მოწვეული ლექტორის პოზიციის დასაკავებლად
JOB APPLICATION for INVITED LECTURER POSITION
დანართების სია / Attachment Checklist
(ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით / Electronic and hard copies):
☐საინფორმაციო ფორმა - IBSU_R19F18.EG.

☐Info Sheet -IBSU_R19F18.EG.

☐პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის
მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად
დამოწმებული პასპორტის
თარგმანი/ბინადრობის ნებართვის ასლი
(არსებობის შემთხვევაში);

☐Copy of ID card.
For foreign citizens - notary-approved translation of
passport/residential card (if existent).

☐ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი
დიპლომის ასლი ან/და ნოტარიულად
დამოწმებული უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული
დიპლომის/ შესაბამისი სერთიფიკატის
თარგმანი. იმ შემთხვევაში თუ დიპლომი ჯერ
არ გაცემულა, დამთავრების ცნობის წარდგენა
აუცილებელია. ამასთან, უცხო ქვეყნის მიერ

გაცემული დიპლომი აღიარებულ უნდა იქნეს
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
და წარმოდგენილ იქნეს აღიარების
დამადასტურებელი დოკუმენტის
ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
☐CV ქართულ და/ან ინგლისურ ენაზე არანაკლებ
ორი რეკომენდატორის მითითებით;

☐CV in Georgian and/or English indicating at least
two recommenders.

☐ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან ან ცნობა
ყოფილი/ამჟამინდელი სამსახურიდან (შზსუ-ს
გარდა);

☐Excerpt from book of work records or certificate
from current/ previous job (other than IBSU).

☐სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის
დამადასტურებელი ცნობა;

☐The document certifying scientific–teaching work.

☐დარგის შესაბამისი სამეცნიერო შრომებისა და
პუბლიკაციების სია და მათი
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5
წლის განმავლობაში);

☐List of published relevant articles /publications
during last 5 years and relevant copies.

☐სილაბუსი ქართულ და ინგლისურ ენაზე (თუ
სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია
ინგლისურ ენაზე) ან ქართულ ენაზე (თუ
სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ქართულ
ენაზე);

☐Syllabus in Georgian and English (if the course is
offered in English); or in Georgian (if the course is
offered in Georgian).

☐ტრენინგებსა და კონფერენციებში
მონაწილეობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის/სერთიფიკატის ასლები
(არსებობის შემთხვევაში);

☐Certificates/documents proving participation in
trainings and conferences (if any).
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☐Notary approved copy of Georgian Diploma and/or
notary approved copy and translation of foreign
Diploma/relevant certificate. In case the diploma is
not issued yet, temporary graduation certificate is
necessary.
If the diploma is issued by a foreign HEI, the notary
approved letter of recognition from LEPL-National
Center of Education Quality Enhancement is
required.
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☐უცხოენოვანი პროგრამის/სასწავლო კურსის
შესატყვისი ენის ცოდნის დონის
დამადასტურებელი საერთაშორისო
სერთიფიკატის ასლი/შესაბამის უცხო ენაზე
მიღებული უმაღლესი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
(არსებობის შემთხვევაში) ან/და შესაბამის
ენაზე სალექციო კურსების ჩატარების
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
უცხო ენაზე გაცემული დოკუმენტის
შემთხვევაში წარმოსადგენია სანოტარო წესით
დამოწმებული თარგმანის ასლი.

If the document is issued in foreign language,
notary approved translation/copy should be
submitted.

☐ნასამართლეობის ცნობა (სქესობრივი
თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის
ჩადენისთვის) და საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში საქმიანობის განხორციელების
უფლების ცნობა;

☐Police Clearance Certificate for crime against sexual
freedom and inviolability and certificate for the
right to be employed at educational institution.

☐პროფესიული გამოცდილების
დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტაცია;

☐Any other documents proving professional
experience.

☐მოწვეული ლექტორის პოზიციის
ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების
შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია;

☐Any other additional documents relevant to the
vacant position of invited lecture.

კონკურსის წესით შერჩეულმა კანდიდატებმა
დამატებით უნდა წარმოადგინონ:
 ორი ფოტო-სურათი (3X4) - ამობეჭდილი და
ელექტრონული ვერსია;
 საბანკო რეკვიზიტი ლარში სს ,,თიბისი
ბაკიდან“;
 წარმოდგენილი ელექტრონული
დოკუმენტების ბეჭდური/ორიგინალი
ვერსიები.
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☐In case of program/course is offered in Foreign
Language relevant certificate proving the adequate
knowledge of respective language/confirmation of
receiving education in relevant foreign language
should be submitted and/or any relevant document
certifying delivering course in foreign language can
be used as confirmation of language certificate.

Candidates selected by competition should
present the following additional documents:
 2 photos (3x4) – printed and electronic versions
 TBC Bank requisites in GEL - Georgian Lari
 Hard copies/originals of all electronically
submitted documents.
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