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გთხოვთ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი სწავლების ფორმა
ონლაინ კურსი

რეგულარული (საკლასო) კურსი

აირჩიეთ თვენთვის სასურველი კურსი
• სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამა
• საჯარო ორგანიზაციების მართვა
• ფინანსების მართვა და შიდა აუდიტი საჯარო სექტორში
• ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში
• საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია
• ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობა
• ადამიანური რესურსების მართვა
• კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ადამიანური რესურსების მართვის
სპეციალისტებისათვის
• გზების მშენებლობისა და კეთილმოწყობის ტექნიკური ზედამხედველობა
• კომუნიკაციის ფსიქოლოგია საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სპეციალისტებისათვის
• პიარის საფუძვლები
• პროგრამული ბიუჯეტი
• საბუღალტრო აღრიცხვა
• სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის
განხორციელება
• სასმელი წყლის მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური
ზედამხედველობა
• საჯარო/მუნიციპალური მომსახურების მართვა
• საჯარო ფინანსების მართვა
• საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (საჯარო მოხელ
ეთათვის)
• საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა (სკოლის
წარმომადგენელთათვის)
• შიდა აუდიტი საჯარო მმართველობაში
• მოქალ აქეთა ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები
• პოლიტიკური პიარი
• მოხელის მენეჯერული უნარები
• პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება

რა მიზნით გსურთ აღ ნიშნული კურსის გავლა?
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პირადი ინფორმაცია
სახელი

გვარი

სქესი

დაბადების თარიღი
ქალი

პირადი ნომერი

მამაკაცი

ელ-ფოსტა

საკონტაქტო მობილური ტელეფონი

რეგიონი

საცხოვრებელი მისამართი

დამატებითი ინფორმაცია
განათლება

სამუშაო ადგილი და თანამდებობა

სამსახურის მისამართი

სამსახურის ტელეფონის ნომერი

სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე

სახელმწიფო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(თუ თქვენ წარმოადგენთ ეროვნული უმცირესობას)

ცუდი
მონიშნეთ რო გორ მოიპოვეთ ინფორმაცია სკოლაში არსებული
სასწავლო პროგრა მების შესახებ

ენაზე მოსაუბრე

თქვენი ორგანიზაცია

ქართულად მოსაუბრე

დამფინანსებელი (არ არის რელევანტური სახელმწიფო ენის

სტატუსი

პროგრამის შემთხვევაში.)

ორგანიზაცია/დამსაქმებელი

დასაქმებული

დამფინანსებელი დამსაქმებლის/ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია
(არ არის რელევანტური სახელმწიფო ენის პროგრამის შემთხვევაში.)
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ხელშეკრულება სწავლების შესახებ

წინამდებარე ხელშეკრულება განსაზღვრავს და არეგულირებს სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელ მწიფო
ადმინისტრირების სკოლასა (შემდგომში - სკოლა) და შერჩეული სასწავლო კურსის მსმენელს
(შემდგომში - მსმენელი) შორის ურთიერთობას, მსმენელის უფლებებსა და ვალდებულე ბებს.
სწავლ ებით დაინტერესებული პირის სააპლიკაციო ფო რმის განხილვის და შერჩევის შემდგომ, პირი
ჩაირიცხება შერჩეულ სასწავლო კურსზე და მას მიენიჭება მსმენელის სტატუსი.
1. ხელშეკრულების საგანი:
ხელშეკრულების საგანია შერჩეული კურსით გათვალისწინებული სწავლ ება.
2. იმ პირობის გათვალისწინებით, რომ სკოლა:
2.1. შეუქმნის მსმენელს სწავლისათვის აუცილებელ პირობებს;
2.2. უზრუნველყოფს მსმენელს სასწავლო პროგრამის თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი
განათლებისა და უნარ-ჩვევების მიღების შესაძლებლობით;
2.3. უზრუნველყოფს მსმენელის მომზადებას დამტკიცებული სასწავლო პროგრამების მიხედვით;
2.4. უზრუნველყოფს სწავლ ებას კვალიფიციური ტრენერების მეშვეობით;
2.5. პროგრამის დაძლევის შემთხვევაში მსმენელ ს მისცემს შესაბამის დამადასტურებელ
სერტიფიკატს.
მსმენელი ვალდებულია:
2.7. დაიცვას სწავლის რეჟიმი და დისციპლინა, დაესწროს ყველა მეცადინეობას, გამონაკლის
შემთხვევებში (ოჯახური პირობები, ავადმყოფობა) მეცადინეობის გაცდენის დროს შეატყობინოს
ცენტრის ადმინისტრაციას/ტრენერს;
2.8. მიიღოს და შეასრულოს ტრენერის მითითებები, რო მლებიც მიმართულია ამ მსმენელის მიერ
მეცადინეობაზე წესრიგის დარღვევის აღ კვეთაზე.
2.9. შეასრულოს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები და დავალებები;
2.10. სასწავლო კურსის სრულად გავლის შემდეგ ჩააბაროს სკოლის მიერ დაწესებული შესაბამისი
ფინალური გამოცდები.
3. ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა
ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით ან სასწავლო პროცესის
დასრულებამდე მსმენელის ამორიცხვის/გარიცხვის საფუძვლ ების არსებობის შემთხვევაში;
4. სადავო საკითხების განხილვა
4.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით;
4.2. თუ მოლაპარაკების გზით შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, მაშინ ამ ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი დავის გადასაწყვეტად, მხარეები საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმართავენ საერთო სასამართლოს.
5. სხვა პირობები:
5.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის სწავლ ებით დაინტერესებულ პირისთვის მსმენელის სტატუსის
მინიჭების მომენტიდან და მოქმედებს მთელი სასწავლო პერიოდის განმავლობაში;
5.2. სასწავლო პერიოდის ხანგრძლივობა განისაზღვრება შესაბამისი დამტკიცებული პროგრამის
მიხედვით

ვადასტურებ, რომ გავეცანი სკოლის ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მას

