
 
 

დანართი №2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, 

ასისტენტ-პროფესორი) მიერ შესასრულებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დატვირთვა 

  

1. მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი  დატვირთვა შესაძლებელია 

დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისგან: 

 

ა) პროფესორი: 

 

კომპონენტი 1. ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 2.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 

დანართის 1.1 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა; 

 

კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 

დანართის 2.2 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 70 ქულა; 

 

კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.3 ან 1.4 ან  3.2 

პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა; 

 

კომპონენტი 4. ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში 

ხელმძღვანელის/მენეჯერის/კოორდინატორის ან ძირითადი პერსონალის სახით 

(საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტებიც, ასევე 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვ.) ან ყოველ წელს სსიპ - შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსში მისი 

ხელმძღვანელობით/მენეჯერობით ან ძირითად პერსონალად მონაწილეობით 

წარდგენილ საგრანტო პროექტს მიღებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 80 ქულიანი 

შეფასება (ამ შემთხვევაში იგულისხმება საგრანტო პროექტები ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის, გამოყენებითი კვლევებისათვის, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვ.) –60 ქულა; 

 



 
 

კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 4.1 ან 4.2 პუნქტებით 

გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 40 ქულა; 

 

კომპონენტი 6. ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ მომხსენებლის სტატუსით მონაწილეობდეს 

სამეცნიერო კონფერენციაში, რომლის მასალები ინდექსირებულია Google Scholar-ში - 30 

ქულა; 

 

კომპონენტი 7. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო ჟურნალში - 25 ქულა; 

 

კომპონენტი 8. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო-პოპულარულ ჟურნალში - 20 ქულა. 

 

ბ) ასოცირებული პროფესორი: 

 

კომპონენტი 1. ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 2.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული №3 

დანართის  1.1 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა; 

 

კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 

დანართის 2.2 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 70 ქულა; 

 

კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.3 ან 1.4 ან 3.2 

პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა; 

 

კომპონენტი 4. ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში 

ხელმძღვანელის/მენეჯერის/კოორდინატორის ან ძირითადი პერსონალის სახით 

(საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვ.) ან ყოველ წელს სსიპ - შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსში მისი 

ხელმძღვანელობით/მენეჯერობით ან ძირითად პერსონალად მონაწილეობით 



 
 

წარდგენილ საგრანტო პროექტს მიღებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 80 ქულიანი 

შეფასება (ამ შემთხვევაში იგულისხმება საგრანტო პროექტები ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის, გამოყენებითი კვლევებისათვის, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვ.) - 60 ქულა; 

 

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 4.1 ან 4.2 პუნქტებით 

გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 40 ქულა;  

 

კომპონენტი 6. ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ მომხსენებლის სტატუსით მონაწილეობდეს 

სამეცნიერო კონფერენციაში, რომლის მასალები ინდექსირებულია Google Scholar-ში - 30 

ქულა; 

  

კომპონენტი 7. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო ჟურნალში - 25 ქულა; 

 

კომპონენტი 8. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო-პოპულარულ ჟურნალში - 20 ქულა. 

 

გ) ასისტენტ-პროფესორი: 

 

კომპონენტი 1. ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 2.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული №3 

დანართის 1.1 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა; 

 

კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 

დანართის 2.2 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 70 ქულა; 

 

კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.3 ან 1.4 ან 3.2 

პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა; 

 



 
 

კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში 

ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური 

გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვ.) ან ყოველ წელს 

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსში მისი 

ხელმძღვანელობით/მენეჯერობით ან ძირითად პერსონალად მონაწილეობით 

წარდგენილ საგრანტო პროექტს მიღებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 80 ქულიანი 

შეფასება (ამ შემთხვევაში იგულისხმება საგრანტო პროექტები ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის, გამოყენებითი კვლევებისათვის, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვ.) - 60 ქულა; 

 

კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 4.1 ან 4.2 პუნქტებით 

გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 40 ქულა; 

 

კომპონენტი 6. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მაინც მომხსენებლის სტატუსით 

მონაწილეობდეს სამეცნიერო კონფერენციაში, რომლის მასალები ინდექსირებულია 

Google Scholar-ში - 30 ქულა; 

 

კომპონენტი 7. ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო ჟურნალში - 25 ქულა; 

 

კომპონენტი 8. ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო-პოპულარულ ჟურნალში - 20 ქულა. 

 

დ) ასისტენტი: 

 

კომპონენტი 1. ყოველ 7 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 2.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული №3 

დანართის 1.1 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა; 

 

კომპონენტი 2. ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით 

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 7 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 

დანართის 2.2 პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 70 ქულა; 



 
 

 

კომპონენტი 3. ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 1.3 ან 1.4 ან 3.2 

პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა; 

 

კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში 

ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური 

გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვ.) ან ყოველ წელს 

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსში მისი 

ხელმძღვანელობით/მენეჯერობით ან ძირითად პერსონალად მონაწილეობით 

წარდგენილ საგრანტო პროექტს მიღებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 80 ქულიანი 

შეფასება (ამ შემთხვევაში იგულისხმება საგრანტო პროექტები ფუნდამენტური 

კვლევებისათვის, გამოყენებითი კვლევებისათვის, უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვ.) - 60 ქულა; 

 

კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, №3 დანართის 4.1 ან 4.2 პუნქტებით 

გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 40 ქულა; 

 

კომპონენტი 6. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მაინც მომხსენებლის სტატუსით 

მონაწილეობდეს სამეცნიერო კონფერენციაში, რომლის მასალები ინდექსირებულია 

Google Scholar-ში - 30 ქულა; 

 

კომპონენტი 7. ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო ჟურნალში - 25 ქულა; 

 

კომპონენტი 8. ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ გამოქვეყნებული პუბლიკაცია ქართულ 

ენაზე ქართულენოვან სამეცნიერო-პოპულარულ ჟურნალში - 20 ქულა. 

 

2. ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში მინიმალური სავალდებულო 

სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის რომელი კომპონენტის და თითოეულ კომპონენტში 

რა სახეობის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციით შედგება კონკრეტული აკადემიური 

პერსონალის სამეცნიერო სავალდებულო დატვირთვა, წყვეტს თავად აკადემიური 

პერსონალი, აკადემიური ავტონომიურობის ფარგლებში.  



 
 

3. სავალდებულო მინიმალური სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის თითოეული 

შემადგენელი ნაწილის (დატვირთვის შემადგენელი კომპონენტები, თავიანთი 

ქულობრივი წილით) გადაჭარბებით შესრულება შესაბამისად აისახება ქულობრივ 

ზრდაზე, გარდა  მე-8 კომპონენტისა, რომელიც აღირიცხება მხოლოდ ერთხელ, ხოლო მე-

7 კომპონენტი მხოლოდ ორმაგდება. წინამდებარე დადგენილების დანართი №2-ის 

პირველი პუნქტით (მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა) 

გათვალისწინებული სამუშაოს (დატვირთვის) აღრიცხვა დადგენილი სამეცნიერო-

კვლევითი მინიმუმის ზემოთ ხორციელდება ფაკულტეტის მიერ ამავე დანართის  

მხოლოდ პირველი და მეორე კომპონენტის ქულების საშუალებით. აღრიცხვა უნდა 

განხორციელდეს იმავე ქულათა სისტემით და გამოთვლის პრინციპით. 

4. ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის ერთი კალენდარული წლის მინიმალური 

სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის შესრულების მიმდინარეობაზე 

ზედამხედველობა მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში და შესრულების 

შედეგების სრულფასოვნების შემოწმება (შედეგების შეჯამება) არა უგვიანეს მომდევნო 

კალენდარული წლის თებერვლის ბოლო პარასკევისა ევალება დეკანსა და დეკანის 

მოადგილეს სამეცნიერო სფეროში (ფაკულტეტზე მოქმედი სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახურის მეშვეობით). 

5. აკადემიური პერსონალის ერთი კალენდარული წლის სავალდებულო სამეცნიერო 

დატვირთვის შესრულების სრულფასოვნების შემოწმების შედეგები (საჭიროების 

შემთხვევაში სავალდებულო სამეცნიერო დატვირთვის შესრულების მიმდინარეობაზე 

ზედამხედველობის მასალებიც) ეგზავნება ფაკულტეტის საბჭოს. აკადემიური 

პერსონალის მიერ მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის 

შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა, რაც განისაზღვრება 

დადგენილების მე-18 პუნქტით. 

6. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის ინიციატივით და 

რექტორის თანხმობით, უნივერსიტეტის რექტორთან შეთანხმებულ ვადებში, შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეული ვალდებულია  უზრუნველყოს ინფორმაციის მიწოდება ამ 

სტრუქტურულ ერთეულში მომუშავე აკადემიური პერსონალის მიერ მინიმალური 

სამეცნიერო სავალდებულო დატვირთვის შესრულებისა და შეუსრულებლობისას 

შესაბამისი კომისიის მიერ განხილვის შედეგების (საჭიროების შემთხვევაში კომისიის 

მუშაობის ამსახველი მასალები) შესახებ ამ დებულების მიზნებისაგან განსხვავებული, 

ხსენებული დეპარტამენტის ფუნქციების (კომპეტენციის) შესაბამისი მიზნებისათვის.  


