სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #1
ქ. თბილისი

2015 წლის 26 იანვარი

სხდომას ესწრებოდნენ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები: 1. შაბურიშვილი შოთა 2.
თოდუა ნუგზარი 3. მექვაბიშვილი ელგუჯა 4. ბერუაშვილი ანზორი 5. გოგინავა უშანგი 6.
ხომერიკი რამაზი 7. თუთბერიძე ბეჟანი 8. მაჭავარიანი ლია 9. გეგეჭკორი არნოლდი 10. ხაჩიძე
მანანა 11. ბახტურიძე პაატა 12. თუმანიშვილი გიორგი 13. ცისკაძე მარიამი 14. თოდუა ნონა 15.
კუპრაძე ირაკლი 16. იმნაძე პაატა 17. მარგველაშვილი ვლადიმერი 18. ოკრიბელაშვილი ნინო 19.
წერეთელი მარი 20. შამილიშვილი მანანა 21. ლორთქიფანიძე ლევანი 22. საბაური შალვა 23.
ჩახუნაშვილი ნინო 24. ლორია კახაბერი 25. გორდეზიანი ლევანი 26. გელოვანი ნანი 27.
თაბუაშვილი აპოლონი 28. ბრაჭული ირაკლი 29. ოთხმეზური გიორგი 30. პაიჭაძე თამარი 31.
ჯებაშვილი ნანა 32. მინდიაშვილი თეონა 33. გაიპარაშვილი ზურაბი (დანართი 1)
სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები: 1. პაპავა ვლადიმერი (რექტორი) 2.
გაფრინდაშვილი ნანი 3. ქურდაძე რამაზი 4. გერსამია მარიამი 5. ცერცვაძე თენგიზი 6. გალდავა
გიორგი 7. კოპალეიშვილი მაია 8. სურგულაძე ნუგზარი 9. სამსონია შოთა 10. ომანაძე როლანდი
11. სილაგაძე ავთანდილი 12. ჭკუასელი ქეთევანი (დანართი 2)

დღის წესრიგი:
1. ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი)
შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების
დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის
#122/2014 დადგენილების დამტკიცება
2. ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი)
შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების
დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის
№122/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22
იანვრის №8/2015 დადგენილების დამტკიცება
3. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე
საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის
დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
საუნივერსიტეტო
მნიშვნელობის
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო
სტრუქტურული ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის
შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015
დადგენილების დამტკიცება
4. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულის - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №1/2015 დადგენილების დამტკიცება
5. სხვადასხვა

დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად.

1. თსუ-ს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა
გიორგი ღვედაშვილმა წარმოადგინა „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

აკადემიური

პერსონალის

(პროფესორი,

ასოცირებული

პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და
დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4
ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის #122/2014 დადგენილება. მისი განმარტებით,
დადგენილებას ემატება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის სავალდებულო
მინიმუმის

შესახებ

მოწესრიგება,

რომელიც

2017

წლიდან

ამოქმედდება.

თითოეული

ფაკულტეტის პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორისათვის
დგინდება განსხვავებული მოთხოვნები, რომლებიც მათ გარკვეული პერიოდის მანძილზე უნდა
განახორციელონ. თითოეული სამეცნიერო აქტივობა შეფასებულია გარკვეული ქულით.
მომავალში იგეგმება სასწავლო და სერვისის კომპონენტების თაობაზე დაწვრილებითი
მოწესრიგების შემუშავება.
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, ბატონმა ლევან გორდეზიანმა განაცხადა, რომ
წარმოდგენილი დადგენილება გაუმართავია და მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავს. არ შეიძლება
აკადემიური

პერსონალის

პარამეტრებით,

დარგის

სამეცნიერო
სპეციფიკის

საქმიანობა

შევაფასოთ

გაუთვალისწინებლად

და

მექანიკური

თვლადი

პროფესორის

ხელფასი

იცვლებოდეს იმის მიხედვით, რამდენი ქულა დაუგროვდა მას დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ეს
ძნელად ეთავსება დღეს მოქმედ და სამართლებრივად საეჭვო ანაზღაურების სისტემას,
რომელიც პროფესორებს განასხვავებს საათობრივ დატვირთვასთან მიბმული კატეგორიებისა და
ფაკულტეტების შემოსავლის მიხედვით. უმჯობესია დღეს მივიღოთ დადგენილება, რომლითაც
დეკლარირებული

იქნება

პროფესორის

დატვირთვაში

სასწავლო,

სამეცნიერო

და

ადმინისტრირების/სერვისის კომპონენტები და დავავალოთ ფაკულტეტებსა თუ შესაბამის
სამსახურებს, გარკვეულ ვადაში შეიმუშავონ გონივრული რეგულაციები.
რექტორმა, ბატონმა ვლადიმერ პაპავამ აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლიდერია სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელების
კუთხით. თუმცა აღნიშნული არაა საკმარისი, რადგან თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში
მნიშვნელოვნად ჩამოვრჩებით სხვა ქვეყნებს. აკადემიური საბჭოს დადგენილების მიზანია

სამეცნიერო საქმიანობის წახალისება და სამეცნიერო კვლევის წინა პლანზე წამოწევა. ამასთან,
დადგენილების სამუშაო ვერსია გაცილებით უფრო მკაცრ მოწესრიგებას ითვალისწინებდა,
თუმცა, საბოლოოდ, გადაწყდა, რომ დადგენილიყო მინიმალური სტანდარტი.
საკითხთან

დაკავშირებით

აზრი

გამოთქვეს

წარმომადგენლობითი

საბჭოს

წევრებმა,

ქალბატონებმა - ნონა თოდუამ, მარიამ ცისკაძემ, ლია მაჭავარიანმა, ბატონებმა - გიორგი
ოთხმეზურმა, ლევან ლორთქიფანიძემ, ირაკლი კუპრაძემ, შოთა შაბურიშვილმა და აკადემიური
საბჭოს წევრმა, ქალბატონმა ნანი გაფრინდაშვილმა.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 31
წინააღმდეგი: 1

კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო წარმომადგენლობითი საბჭოს ერთმა წევრმა.

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ

– ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული
პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და
დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4
ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის #122/2014 დადგენილება. (დანართი 3)
2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, ქალბატონმა დარეჯან თვალთვაძემ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს გააცნო ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული
პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და
დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4
ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №122/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №8/2015 დადგენილება. მისი განმარტებით,
ცვლილება

განპირობებულია

პერსონალისათვის
უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ

თანამდებობრივი
ბიუჯეტიდან

მისთვის

სარგოს

მეცნიერებათა
მატებით.

გამოყოფილი

ფაკულტეტის
ფაკულტეტმა

თანხა

და

აკადემიური
გადაანაწილა

შესაძლებელი

გახდა

აკადემიური პერსონალისათვის ხელფასების ზრდა. რა თქმა უნდა, სასურველისგან ეს ყოველივე
შორსაა, თუმცა, შესაძლებლობების გათვალისწინებით, მომავალშიც დაგეგმილია ხელფასის
ეტაპობრივი გაზრდა.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 33
წინააღმდეგი: 0

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული
პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და
დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4
ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №122/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №8/2015 დადგენილება. (დანართი 4)
3. ქალბატონმა ნათია ჩიტაშვილმა წარმოადგინა „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის
ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

მნიშვნელობის

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო

უნივერსიტეტის

სტრუქტურული

საუნივერსიტეტო

ერთეულის

-

დავის

ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს
2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილება. მისი განცხადებით, დავის
ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი 2011 წლიდან არსებობს. ის დაარსებულია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სამხრეთ ტეხასის უნივერსიტეტისა და აღმოსავლეთდასავლეთის პარტნიორობის ინსტიტუტის პარტნიორობით. წარმოდგენილი დადგენილებით
ცვლილება შედის ცენტრის დებულების რამდენიმე მუხლში, დეტალურად გაიწერა ცენტრის
საქმიანობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი და მის სახელწოდებაში სიტყვა „ნაციონალურს“
ჩაანაცვლებს სიტყვა „ეროვნული“.
საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვა წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, ბატონმა
ბეჟან თუთბერიძემ.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 33
წინააღმდეგი: 0

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის
ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

მნიშვნელობის

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო

უნივერსიტეტის

სტრუქტურული

საუნივერსიტეტო

ერთეულის

-

დავის

ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს
2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №4/2015 დადგენილება (დანართი 5)
4. ქალბატონმა თამარ მახარაძემ წარმომადგელობითი საბჭოს წევრებს გააცნო „სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი
სტრუქტურული ერთეულის - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების
კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014
წლის 30 სექტემბრის №95/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური
საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის №1/2015 დადგენილება. მისი განმარტებით, დადგენილებით
ცვლილებები შედის ცენტრის სტრუქტურაში და მას ემატება დირექტორის მოადგილის
თანამდებობა. სხვა არსებითი ცვლილების საჭიროება დღის წესრიგში არ დგას.
საკითხთან

დაკავშირებით

აზრი

გამოთქვეს

წარმომადგენლობითი

საბჭოს

წევრებმა,

ქალბატონებმა - მარი წერეთელმა და ნონა თოდუამ.

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა:
მომხრე: 33
წინააღმდეგი: 0

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 22 იანვრის
№1/2015 დადგენილება. (დანართი 6)
5. პროფესორმა რამაზ გახოკიძემ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს გააცნო ინფორმაცია
უნივერსიტეტის ჰიმნთან დაკავშირებით. მისი განცხადებით, უნივერსიტეტის 50 წლის
იუბილისთვის შეირჩა ჰიმნი მისი ავტორობით. წლების განმავლობაში მუსიკა სრულდებოდა
სხვადასხვა ოფიციალურ ღონისძიებაზე, თუმცა ოფიციალური სტატუსი დღემდე არ გააჩნია. მან
წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს გადასცა მასალები, რათა წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ, გაეცნონ შესაძლო ჰიმნის ტექსტსა და მუსიკას.
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, ბატონმა ლევან გორდეზიანმა წარმომადგენლობით
საბჭოს შესთავაზა, შეიქმნას უნივერსიტეტის პრობლემებზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც
აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებისგან დაკომპლექტდება. მართალია,
უნივერსიტეტში შექმნილია რეფორმირებისა და მოდერნიზაციის კომისია, თუმცა არჩევით

ორგანოების

წარმომადგენლებით

დაკომპლექტებული

ჯგუფი

საინტერესო

იდეებსა

და

წინადადებებს შეიმუშავებს, რაც უნივერსიტეტის განვითარებას მნიშვნელოვნად წაადგება.
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრმა, ბატონმა გიორგი ოთხმეზურმა წარმომადგენლობით
საბჭოს წევრებს მიმართა წინადადებით, შეიქმნას საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც იზრუნებს
იმ სტუდენტთა დაფინანსებაზე, რომლებიც ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ
სწავლის გაგრძელებას.
საკითხებთან დაკავშირებით კენჭისყრა არ გამართულა.

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი:

კახაბერ ლორია

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი:

დიმიტრი გეგენავა

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #1, დანართი 3.
დადგენილება №122/2014
29 დეკემბერი, 2014
,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების
(თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს
2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52–ე მუხლის პირველი და მე–2 ნაწილების, 53–ე
მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის და 63-ე მუხლის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს
რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტისა და სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარებისა და იურიდიული დეპარტამენტების 26.12.2014, №44932/02 წერილის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1.
შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტპროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების
დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილების პირველ
პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურება წარმოადგენს ანაზღაურებას
სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვისა (აკადემიური პერსონალის დატვირთის 50%) და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის (აკადემიური
პერსონალის დატვირთვის 50%) ამ დადგენილებით განსაზღვრული წესითა და ოდენობით
შესრულებისათვის და აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები განისაზღვრება
წინამდებარე დადგენილების დანართი № 1, დანართი № 2, დანართი № 3, დანართი № 4, დანართი № 5,
დანართი № 6 , დანართი №7-ის შესაბამისად.“
2. შევიდეს ცვლილება „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის
ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ
დანართ №1, დანართ №2, დანართ №3, დანართ №4, დანართ №5, დანართ №6 და დანართ №7-ში და ისინი
ჩამოყალიბდნენ შემდეგი რედაქციით (დანართი №1), (დანართი №2), (დანართი №3), (დანართი №4),
(დანართი №5), (დანართი №6), (დანართი №7).
3. დაემატოს ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის
ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის
შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებას შემდეგი შინაარსის 81 –
89 პუნქტები:
,,81. აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა
(სხვადასხვა კატეგორიის შესაბამისი კადემიური პერსონალის სავალდებულო მინიმალური სავალდებულო
სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა) განისაზღვრება წინამდებარე დადგენილების პირველი პუნქტის
დანართ №1, დანართ №2, დანართ №3, დანართ №4, დანართ №5, დანართ №6 და დანართ №7-

ის შესაბამისად, წარმოადგენს აკადემიური პერსონალის მიერ შექმნილი სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი
პროდუქციის ერთობლიობას, რაც გამოიხატება ქულობრივად და არ უნდა წარმოადგენდეს წლის
განმავლობაში 100 ქულაზე ნაკლებს (ამავდროულად ხელფასის სახით ანაზღაურებას ექვემდებარება
წლიური მინიმალური სამეცნიერო სავალდებულო დატვირთვის შესრულება არაუმეტეს 100 ქულისა).
82. 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.
83. როგორც წესი, სავალდებულო მინიმალური სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის თითოეული
შემადგენელი ნაწილის (დატვირთვის შემადგენელი კომპონენტები, თავიანთი ქულობრივი წილით)
გადაჭარბებით შესრულება არ ახდენს ამ ნაწილის ქულობრივ ზრდაზე ზეგავლენას. ფაკულტეტი
უფლებამოსილია დაადგინოს ამ წესიდან გამონაკლისი, გარდა წინამდებარე დადგენილების დანართ №1,
დანართ №2, დანართ №3, დანართ №4, დანართ №5, დანართ №6 და დანართ №7-ით გათვალისწინებული
მე-8 კომპონენტისა, ხოლო ხსენებული დანართებით გათვალისწინებული მე-7 კომპონენტი შეიძლება
დაექვემდებაროს მხოლოდ გაორმაგებას.
84. აკადემიური პერსონალის მიერ მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა (მათ შორის ფინანსური პასუხისმგებლობა,
თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისი ოდენობის გამოქვითვის სახითაც, რაც რეაგირებისთის ეგზავნება
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას) მოქმედი კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი
წესის თანახმად. ხსენებული პასუხისმგებლობის მიზნით ყოველი კონკრეტული შემთვევა განიხილება
შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს შექმნილი კომისიის მიერ და შემდგომი რეაგირება ხორციელდება ამ
კომისიის დასკვნის საფუძველზე.
85. 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) არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული წლის 20 იანვრისა ევალება დეკანსა და დეკანის
მოადგილეს სამეცნიერო სფეროში (ფაკულტეტზე მოქმედი სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების
სამსახურის მეშვეობით).
86. აკადემიური პერსონალის ერთი კალენდარული წლის სავალდებულო სამეცნიერო დატვირთვის
შესრულების სრულფასოვნების შემოწმების შედეგები (საჭიროების შემთხვევაში სავალდებულო
სამეცნიერო დატვირთვის შესრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობის მასალებიც) ეგზავნება
ფაკულტეტის საბჭოს.
87. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის ინიციატივით და რექტორის თანხმობით,
უნივერსიტეტის რექტორთან შეთანხმებულ ვადებში, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული
ვალდებულია უზრუნვლყოს ინფორმაციის მიწოდება ამ სტრუქტურულ ერთეულში მომუშავე აკადემიური
პერსონალის მიერ მინიმალური სამეცნიერო სავალდებულო დატვირთვის შესრულებისა და
შეუსრულებლობისას შესაბამისი კომისიის მიერ განხილვის შედეგების (საჭირობის შემთხვევაში კომისიის
მუშაობის ამსახველი მასალები) შესახებ ამ დებულების მიზნებისაგან განსხვავებული, ხსენებული
დეპარტამენტის ფუნქციების (კომპეტენციის) შესაბამისი მიზნებისათვის.
88. წინამდებარე დადგენილების მიზნებისათვის დამტკიცდეს ,,სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის
კლასიფიკაცია“ (დანართი №8).
89. წინამდებარე დადგენილების 81 – 88 პუნქტები და დანართი №8-ის მოთხოვნები არ ვრცელდება
უნივერსიტეტის იმ აკადემიურ პერსონალზე, რომელსაც არ აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხი და თანამდებობაზე არჩეულია ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონის 35-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. ფაკულტეტი
ვალდებულია ასეთ აკადემიურ პერსონალს სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვასთან ერთად
დაუდგინოს თემატურად შესაბამისი სხვა შესასრულებელი დატვირთვის აუცილებელი სახეობები და
ოდენობა.”
4. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

5. აღნიშნული გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.
6. წინამდებარე დადგენილებაში შესაბამისი რეკომენდაციებისა და წინადადებების საფუძველზე
ცვლილებები შესაძლოა ინიცირებული იქნეს ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოდერნიზაციის მიზნით კომისიის შექმნისა და ფუნქციათა განაწილების
შესახებ“ უნივერსიტეტის 2014 წლის 5 დეკემბრის №20/04 ბრძანებით მოქმედი კომისიის მიერ.
7. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12
კილომეტრი, №6).
8. წინამდებარე დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი, პროფესორი

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

დანართი #1

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო
1.

„ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1280 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1030 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 790 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

6

საათი,

ასისტენტ-

პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.

3.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1440 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1170 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 910 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 6
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

8

საათი,

ასისტენტ-

დატვირთვა,

რომელიც

პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 10 საათი;
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის

,,ბ.ა“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ

დატვირთვაზე

ნაკლები,

ასოცირებული

პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები, ასისტენტ-პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

წინამდებარე

დანართის

მე-4

პუნქტის

,,ბ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრული

,,ა“

კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვა

შეიმუშაოს

ფაკულტეტის

საბჭომ

წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.

და

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციაში

დანართი #2
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი
სარგო
1.

„გ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1150 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 920 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 700 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

6

საათი,

ასისტენტ-

პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ
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წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.
3.

,,ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1580 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1250 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 930 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 12
საათი - (6 საათი სააუდიტორიო, 6 საათი საკონსულტაციო), ასოცირებული პროფესორისათვის
კვირაში არანაკლებ 16 საათი - (8

საათი სააუდიტორიო,

8

საათი

საკონსულტაციო),

ასისტენტ-პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 22 საათი - (12 საათი სააუდიტორიო, 10
საათი საკონსულტაციო);
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის ,,ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები, ასოცირებული
პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები,

ასისტენტ-პროფესორისთვის

ამ

დანართის

მე-2

პუნქტის

,,ბ.გ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1950 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1550 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1110 ლარი.
6.
მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს
წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური

სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 16
საათი - (8 საათი სააუდიტორიო, 8 საათი საკონსულტაციო), ასოცირებული პროფესორისათვის
კვირაში არანაკლებ 20 საათი - (10

საათი სააუდიტორიო,

10

საათი

საკონსულტაციო),

ასისტენტ-პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 26 საათი - (14 საათი სააუდიტორიო, 12
საათი საკონსულტაციო);
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორისათვის, ასოცირებული
პროფესორისთვის და ასისტენტ-პროფესორისთვის ამ დანართის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
7.
წინამდებარე დანართის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ და მე-6 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული ,,ბ“ და ,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო
სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა შეიმუშაოს ფაკულტეტის საბჭომ და უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციაში წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
8.

წინამდებარე დანართის მე-3 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ პერსონალს

შრომითსამართლებრივი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
(გარდა
უნივერსიტეტის
მიერ
სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან მემორანდუმით დაშვებული
/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა
და პროექტებში მონაწილეობა).

დანართი N3

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი
სარგო

1. „ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო ა) პროფესორი - თვეში 2050 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1600 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 960 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

6

საათი,

ასისტენტ-

პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.
3.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 3550 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 2700 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1660 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ
სავალდებულო 16 საათი (8 - სააუდიტორიო, 8 - საკონსულტაციო), ასოცირებული
პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 22 საათი (10 - სააუდიტორიო, 12 - საკონსულტაციო),
ასისტენტ-პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ 24 საათი (12 - სააუდიტორიო, 12 -

საკონსულტაციო);
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის ,,ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები, ასოცირებული
პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები,

ასისტენტ-პროფესორისთვის

ამ

დანართის

მე-2

პუნქტის

,,ბ.გ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

წინამდებარე

დანართის

მე-4

პუნქტის

,,ბ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრული

,,ა“

კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვა

შეიმუშაოს

ფაკულტეტის

საბჭომ

და

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციაში

წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
6.

წინამდებარე

შრომითსამართლებრივი

დანართის

მე-3

ურთიერთობა

პუნქტით

უნდა

ჰქონდეს

გათვალისწინებულ
მხოლოდ

ივანე

პერსონალს
ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
(გარდა
უნივერსიტეტის
მიერ
სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან მემორანდუმით დაშვებული

/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა
და პროექტებში მონაწილეობა).

დანართი N4

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო
1.

„ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1300 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1050 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 810 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

6

საათი,

ასისტენტ-

პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.
3.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 2300 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1850 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1360 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ
სავალდებულო 16 საათი (8 - სააუდიტორიო, 8 - საკონსულტაციო), ასოცირებული
პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 20 საათი (10 - სააუდიტორიო, 10 - საკონსულტაციო),
ასისტენტ-პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ 24 საათი (12 - სააუდიტორიო, 12 -

საკონსულტაციო);
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის ,,ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები, ასოცირებული
პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები,

ასისტენტ-პროფესორისთვის

ამ

დანართის

მე-2

პუნქტის

,,ბ.გ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

წინამდებარე

დანართის

მე-4

პუნქტის

,,ბ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრული

,,ა“

კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვა

შეიმუშაოს

ფაკულტეტის

საბჭომ

და

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციაში

წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
6.

წინამდებარე

შრომითსამართლებრივი

დანართის

მე-3

ურთიერთობა

პუნქტით

უნდა

ჰქონდეს

გათვალისწინებულ
მხოლოდ

ივანე

პერსონალს
ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
(გარდა
უნივერსიტეტის
მიერ
სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან მემორანდუმით დაშვებული

/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა
და პროექტებში მონაწილეობა).

დანართი N5

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის
თანამდებობრივი სარგო

1.

„გ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1150 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 920 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 700 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

6

საათი,

ასისტენტ-

პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.

3.

,,ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1825 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1460 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1100 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4,
ასოცირებული

პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ

6,

ასისტენტ-პროფესორისათვის

კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის

,,ბ.ა“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ

დატვირთვაზე

ნაკლები,

ასოცირებული

პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები,

ასისტენტ-პროფესორისთვის

ამ

დანართის

მე-2

პუნქტის

,,ბ.გ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 2500 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 2000 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1500 ლარი.
6.

მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:

ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4,
ასოცირებული პროფესორისათვის
კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ)

მინიმალური

კვირაში

სავალდებულო

არანაკლებ

6,

ასისტენტ-პროფესორისათვის

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორისათვის, ასოცირებული
პროფესორისთვის და ასისტენტ-პროფესორისთვის ამ დანართის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
7.

წინამდებარე დანართის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ და მე-6 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული ,,ბ“ და ,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო
სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა შეიმუშაოს ფაკულტეტის საბჭომ და უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციაში წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
8.
წინამდებარე დანართის მე-3 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ პერსონალს
შრომითსამართლებრივი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან

(გარდა

უნივერსიტეტის

მიერ

სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან მემორანდუმით დაშვებული
/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა
და პროექტებში მონაწილეობა).

დანართი N6

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის
თანამდებობრივი სარგო
1.

„ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1450 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1220 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1135 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი, ასოცირებული პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 6 საათი, ასისტენტპროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ 16 საათი (8 - საათი სააუდიტორიო, 8 - საათი

საკონსულტაციო);
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.
3.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 3550 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 3000 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1660 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ
სავალდებულო 16 საათი (8 - სააუდიტორიო, 8 - საკონსულტაციო), ასოცირებული
პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 20 საათი (10 - სააუდიტორიო, 10 - საკონსულტაციო),
ასისტენტ-პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ 24 საათი (12 - სააუდიტორიო, 12 -

საკონსულტაციო);
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის ,,ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები, ასოცირებული
პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები,

ასისტენტ-პროფესორისთვის

ამ

დანართის

მე-2

პუნქტის

,,ბ.გ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

წინამდებარე

დანართის

მე-4

პუნქტის

,,ბ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრული

,,ა“

კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვა

შეიმუშაოს

ფაკულტეტის

საბჭომ

და

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციაში

წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
6.

წინამდებარე

შრომითსამართლებრივი

დანართის

მე-3

ურთიერთობა

პუნქტით

უნდა

ჰქონდეს

გათვალისწინებულ
მხოლოდ

ივანე

პერსონალს
ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
(გარდა
უნივერსიტეტის
მიერ
სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან მემორანდუმით დაშვებული

/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა
და პროექტებში მონაწილეობა).

დანართი N7

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო
1.

„ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1300 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1050 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 810 ლარი.
2.

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

თანამდებობრივი

სარგოს

მიღების

საფუძველს წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და
მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვის შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4
საათი,

ასოცირებული

პროფესორისათვის

პროფესორისათვის

კვირაში

კვირაში

არანაკლებ

6

საათი,

ასისტენტ-

არანაკლებ 16 საათი (8 - საათი სააუდიტორიო, 8 - საათი

საკონსულტაციო);
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 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 სხვა) 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

თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;

მოღვაწე

კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2
პუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი პერსონალის სახით (საგრანტო პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური
გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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

კვლევებისათვის,

პროექტები

უცხოეთში

მოღვაწე

ფუნდამენტური

კვლევებისათვის,

თანამემამულეთა

გამოყენებითი

მონაწილეობით

ერთობლივი

კვლევებისათვის და სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.
3.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 2300 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1850 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1360 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის - სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ
სავალდებულო 16 საათი (8 - სააუდიტორიო, 8 - საკონსულტაციო), ასოცირებული
პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 20 საათი (10 - სააუდიტორიო, 10 - საკონსულტაციო),
ასისტენტ-პროფესორისათვის

კვირაში

არანაკლებ 24 საათი (12 - სააუდიტორიო, 12 -

საკონსულტაციო);
ბ)

მინიმალური

სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა,

რომელიც

განისაზღრება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2
პუნქტის ,,ბ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები, ასოცირებული
პროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები,

ასისტენტ-პროფესორისთვის

ამ

დანართის

მე-2

პუნქტის

,,ბ.გ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები.
5.

წინამდებარე

დანართის

მე-4

პუნქტის

,,ბ“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრული

,,ა“

კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი
დატვირთვა

შეიმუშაოს

ფაკულტეტის

საბჭომ

და

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციაში

წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
6.

წინამდებარე

შრომითსამართლებრივი

დანართის

მე-3

ურთიერთობა

პუნქტით

უნდა

ჰქონდეს

გათვალისწინებულ
მხოლოდ

ივანე

პერსონალს
ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
(გარდა
უნივერსიტეტის
მიერ
სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან ხელშეკრულებით ან მემორანდუმით დაშვებული

/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა
და პროექტებში მონაწილეობა).

დანართი N8
სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის კლასიფიკაცია
1. სტატია ჟურნალში
1.1 იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო სტატია, რომელიც ინდექსირებულია ტომსონ
როიტერის Web of Science-ის მიერ; სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც
აღიარებულია ERIH-ის (European Reference Index of the Humanities) მიერ;
1.2 სამეცნიერო სტატია, რომელიც ინდექსირებულია ტომსონ როიტერის Web of Science, Scopus,
SCImago Journal & Country Rank, ResearchGate-ის მიერ;
1.3 რეცენზირებული (Peer-reviewed) სამეცნიერო სტატიები სხვა საერთაშორისო ჟურნალებში*,
რომლებსაც აქვთ ISSN კოდი და ჰყავთ საერთაშორისო სარედაქციო საბჭო, ასევე რომლებიც
ვრცელდება საერთაშორისო მასშტაბით და არის ღია საერთაშორისო კონტრიბუციისთვის;
სამეცნიერო სტატიები, რომლებიც ინდექსირებულია Google Scholar-ში ;
1.4 ქართველოლოგიურ დარგებში მოღვაწე აკადემიური პერსონალისთვის რეცენზირებული
სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული ქართულ სამეცნიერო ჟურნალებში*, რომელთაც ჰყავთ
ადგილობრივი სარედაქციო საბჭო და აქვთ ISSN კოდი.
2. წიგნი/მონოგრაფია
2.1 მაღალ-რეიტინგული რეცენზირებული (საერთაშორისო რეცენზირების მქონე Peer-reviewed)
სამეცნიერო მონოგრაფია უცხო ენაზე (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული, წყაროთმცოდნეობითი,
ტექსტოლოგიური კვლევების ამსახველი მონოგრაფია), რომელიც ინდექსირებულია Scopus,
SCImago Journal & Country Rank, ResearchGate-ის მიერ;
2.2 ქართულენოვანი ან სხვა ენაზე შესრულებული, რეცენზირებული (რეცენზირების მქონე
Peer-reviewed)

მონოგრაფია

(მათ

შორის

ლექსიკოგრაფიული,

წყაროთმცოდნეობითი,

ტექსტოლოგიური კვლევების ამსახველი მონოგრაფია)*.
3. სტატია საკონფერენციო მასალებში / თავი წიგნში, ან კრებულში
3.1 სტატიები/თავები

წიგნში,

საკონფერენციო

მასალებში

ან

კრებულში,

რომლებიც

ინდექსირებულია ტომსონ როიტერის Web of Science-ის ან Scopus-ის საკონფერენციო მასალების
ციტირების ინდექსით;
3.2 სტატიები/თავები

წიგნში,

საკონფერენციო

მასალებში

ან

კრებულში,

რომლებიც

ინდექსირებულია Google Scholar-ში.
4. გამოქვეყნებული სამეცნიერო სემინარების/შეხვედრების თეზისები
4.1 საკონფერენციო თეზისები, ინდექსირებული ტომსონ როიტერის Web of Science-ის ან
Scopus-ის მიერ;
4.2 საკონფერენციო თეზისები, ინდექსირებული Google Scholar -ის მიერ.

* საქართველოში გამოცემული სამენციერო პუბლიკაციების შემთხვევაში, შესაძლებელი უნდა
იყოს კონკრეტულ პუბლიკაციაზე უნივერსიტეტის მოთხოვნის არსებობისას რეცენზიების
წარმოდგენა.

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #1, დანართი 4.
დადგენილება №8/2015
22 იანვარი, 2015

,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის ანაზღაურების
(თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს
2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №122/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52–ე მუხლის პირველი და მე–2 ნაწილების, 53–ე
მუხლის პირველი, მე-2 და მე–3 ნაწილების, 54–ე მუხლის პირველი ნაწილის და 63-ე მუხლის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს
რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის 22.01.2015, №1537/02 წერილის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.

2.
3.
4.

5.

შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტპროფესორი) შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და
პირობების დადგენის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის
29 დეკემბრის №122/2014 დადგენილების მეორე პუნქტით დამტკიცებულ დანართ №2-ში და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (დანართი №2).
დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
აღნიშნული დადგენილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.
წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
წინამდებარე დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან, გარდა ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის ,,ა“ და ,,ბ“ კატეგორიისათვის შრომის
ანაზღაურების მატების ნაწილისა, რაც ძალაში შევიდეს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი, პროფესორი

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

დანართი #2
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო
1.

„გ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1150 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 920 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 700 ლარი.
2.

პირველი პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

-

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვის

შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 4 საათი,
ასოცირებული პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 6 საათი, ასისტენტ-პროფესორისათვის
კვირაში არანაკლებ 8 საათი;
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც შეიძლება
დაგროვებული იქნას შემდეგი კომპონენტებისაგან აკადემიური თანამდებობების მიხედვით:
ბ.ა) პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული

1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5

წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2

პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2 პუნქტებით
გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი

4.

ყოველ

5

წელიწადში

ხელმძღვანელის/მენეჯერის/კოორდინატორის

ერთხელ
ან

მონაწილეობდეს

ძირითადი

საგრანტო

პერსონალის

სახით

პროექტში
(საგრანტო

პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) 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 სხვა) – 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 2 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.ბ) ასოცირებული პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

5

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული

1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 5

წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2

პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2 პუნქტებით
გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი

4.

ყოველ

5

წელიწადში

ხელმძღვანელის/მენეჯერის/კოორდინატორის

ერთხელ
ან

მონაწილეობდეს

ძირითადი

საგრანტო

პერსონალის

სახით

პროექტში
(საგრანტო

პროექტებში იგულისხმება ინდივიდუალური გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული
გრანტები ან სხვა) 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 სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 3 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.გ) ასისტენტ-პროფესორი:
კომპონენტი

1.

ყოველ

6

წელიწადში

გამოქვეყნებული,

დანართის

2.1

პუნქტით

გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული დანართის 1.1
პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 100 ქულა;
კომპონენტი 2. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.2 ან 3.1 პუნქტით
გათვალისწინებული

1 პუბლიკაცია, ან ყოველ 6

წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 2.2

პუნქტით გათვალისწინებული 1 პუბლიკაცია - 60 ქულა;
კომპონენტი 3. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, დანართის 1.3 ან 1.4 ან ან 3.2 პუნქტებით
გათვალისწინებული რომელიმე 1 პუბლიკაცია - 50 ქულა;
კომპონენტი 4. ყოველ 6 წელიწადში ერთხელ მაინც მონაწილეობდეს საგრანტო პროექტში
ძირითადი

პერსონალის

სახით

(საგრანტო

პროექტებში

იგულისხმება

ინდივიდუალური

გრანტებიც, ასევე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურული გრანტები ან სხვა) ან ყოველ წელს სსიპ - შოთა
რუსთაველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ხელმძღვანელობით/მენეჯერობით

ან

ფონდის

ძირითად

საგრანტო

პერსონალად

კონკურსში

მონაწილეობით

მისი

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 სხვა) - 50 ქულა;
კომპონენტი 5. ყოველ 4 წელიწადში გამოქვეყნებული, 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 მასალებიც 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.
3.

,,ბ“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 1830 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1430 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1080 ლარი.
4.

მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო
შესრულება:

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

-

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვის

ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 12 საათი (6 საათი სააუდიტორიო, 6 საათი საკონსულტაციო), ასოცირებული პროფესორისათვის კვირაში
არანაკლებ 16 საათი - (8 საათი სააუდიტორიო,
პროფესორისათვის

კვირაში

8

საათი

საკონსულტაციო),

ასისტენტ-

არანაკლებ 22 საათი - (12 საათი სააუდიტორიო, 10 საათი

საკონსულტაციო);
ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც განისაზღრება
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ა“
ქვეპუნქტით

განსაზღვრულ

დატვირთვაზე

ნაკლები,

ასოცირებული

პროფესორისთვის

ამ

დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე ნაკლები, ასისტენტპროფესორისთვის ამ დანართის მე-2 პუნქტის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვაზე
ნაკლები.
5.

,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგო -

ა) პროფესორი - თვეში 2300 ლარი;
ბ) ასოცირებული პროფესორი - თვეში 1775 ლარი;
გ) ასისტენტ-პროფესორი - თვეში 1300 ლარი.
6.

მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს მიღების საფუძველს

წარმოადგენს ქვემოთმოცემული სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის და მინიმალური
სავალდებულო

სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობის

-

სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვის

შესრულება:
ა) სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა - პროფესორისათვის კვირაში არანაკლებ 16 საათი (8 საათი სააუდიტორიო, 8 საათი საკონსულტაციო), ასოცირებული პროფესორისათვის კვირაში
არანაკლებ 20 საათი - (10
პროფესორისათვის
საკონსულტაციო);

საათი სააუდიტორიო, 10 საათი საკონსულტაციო), ასისტენტ-

კვირაში

არანაკლებ 26 საათი - (14 საათი სააუდიტორიო, 12 საათი

ბ) მინიმალური სავალდებულო სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვა, რომელიც განისაზღრება
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ და არ უნდა იყოს პროფესორისათვის, ასოცირებული პროფესორისთვის
და ასისტენტ-პროფესორისთვის ამ დანართის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
დატვირთვაზე ნაკლები.
7.

წინამდებარე დანართის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ და მე-6 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული ,,ბ“ და ,,ა“ კატეგორიის აკადემიური პერსონალის მინიმალური სავალდებულო
სამეცნიერო-კვლევითი

დატვირთვა

შეიმუშაოს

ფაკულტეტის

საბჭომ

და

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციაში წარმაოდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა.
8.
წინამდებარე დანართის მე-3 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ პერსონალს
შრომითსამართლებრივი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის
კვლევით

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
დაწესებულებებთან

(გარდა

ხელშეკრულებით

უნივერსიტეტის
ან

მიერ

მემორანდუმით

სამეცნიეროდაშვებული

/გათვალისწინებული/ შემთხვევებისა, ნებადართულია ასევე არასაუნივერსიტეტო გრანტებსა და
პროექტებში მონაწილეობა).

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #1, დანართი 5.
დადგენილება №4/2015
22 იანვარი, 2015
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე
საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის დებულების
დამტკიცებისა და „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - დავის
ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10
ოქტომბრის №109/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე
მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 63-ე მუხლის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ და „ღ“ ქვეპუნქტების, მე–11
მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის
№73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი
პუნქტის „ჩ“ და „წ“ ქვეპუნქტებისა და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის
აღმასრულებელი დირექტორის 24.12.2014, №44620/02 წერილის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.

2.

დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული
ცენტრის დებულება (დანართი №1).
შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული
ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილების სათაურში და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე
საგანმანათლებლო ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის შექმნის
შესახებ“.

3.

შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურული
ერთეულის - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის შექმნის შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ოქტომბრის №109/2011 დადგენილების პირველ პუნქტში და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. შეიქმნას დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეული - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის
ეროვნული ცენტრი.”

4.
5.
6.

აღნიშნული დადგენილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.
დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
წინამდებარე
დადგენილება
დაინტერესებული
პირის
მიერ
შეიძლება
გასაჩივრდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის

7.

საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი, პროფესორი

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

ssip _ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
damxmare saganmanaTleblo erTeulis
d a v i s a l t e r n at i u li g a d a w y v et i s e r ov n u li c e n t r i s
debuleba

Tbilisi

preambula
davis alternatiuli gadawyvetis erovnuli centri (SemdgomSi _ `centri~)
fuZndeba, viTardeba da moqmedebs sajaro samarTlis iuridiuli piris (SemdgomSi
– ssip) `ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis~
(SemdgomSi _ `Tsu~) akademiuri sabWos mier miRebuli da warmomadgenlobiTi
sabWos mier damtkicebuli gadawyvetilebis safuZvelze, Tsu-is, samxreT texasis
samarTlis skolis (SemdgomSi `samarTlis skola~), `aRmosavleT-dasavleTis
marTvis institutisa~ da misi programis `marTlmsajulebis damoukideblobisa da
samarTlebrivi gaZlierebis proeqti saqarTveloSi~ (SemdgomSi `instituti~)
saerTo iniciativasa da maT Soris xelmoweril urTierTTanamSromlobis
memorandumze dayrdnobiT.
centris misiaa saqarTveloSi ganaTlebis, swavlebis, kvlevisa da momsaxurebis
meSveobiT
davis
gadawyvetis
alternatiuli
saSualebebis
danergvisa
da
ganviTarebis xelSewyoba, praqtikuli, klinikuri da profesiuli unarebis daxvewa
qarTveli studentebisaTvis, qarTuli universitetebis iuridiul fakultetebze
ganaTlebis xarisxis amaRleba, samarTlis dargSi moRvawe profesorebisaTvis
swavlebis meTodebis ganviTarebis xelSewyoba, praqtikosi iuristebis gangrZobadi
iuridiuli ganaTlebiT uzrunvelyofa, iuridiuli da davis alternatiuli
gadawyvetis sferoSi
samecniero da saswavlo literaturis xelmisawvdomobis
zrda.
centri miznad isaxavs zemoaRniSnuli misiis ganxorcielebas, Tsu-is wesdebis
principebis
Sesabamisad,
iuridiuli
sazogadoebis
yvela
wevrisaTvis,
samarTalmcodneobis yvela qarTveli studentisa da zogadad, sazogadoebisaTvis
davis gadawyvetis politikisa da procedurebis rogorc Teoriuli safuZvlebis,
ise praqtikuli gamoyenebis swavlebis gziT, mTel saqarTveloSi iuridiuli
ganaTlebis ganviTarebiTa da davis gadawyvetis politikisa da praqtikis
xelSewyobis meSveobiT saqarTvelos sazogadoebis sasargeblod.
muxli 1. centris statusi, zogadi debulebani
1. centris oficialuri qarTuli saxelwodebaa ssip - ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis damxmare saganmanaTleblo
erTeuli _ davis alternatiuli gadawyvetis erovnuli centri (SemdgomSi –
centri), xolo inglisuri – LEPL - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Subsidiary
Educational Unit – National Center for Alternative Dispute Resolution.
2. centri SeiZleba saqmianobdes rogorc saqarTveloSi, ise mis sazRvrebs gareT.
3. centri SeiZleba flobdes sabanko angariSebs (qveangariSebs).
4. centris iuridiuli misamarTia: saqarTvelo, Tbilisi 0179, ilia WavWavaZis
gamziri #1.
5. centri uflebamosilia, hqondes sakuTari oficialuri niSani, emblema, droSa
da sxva saidentifikacio atributebi, saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.
6. winamdebare debulebis danarTi misi Semadgeneli nawilia.
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muxli 2. ZiriTadi miznebi
centris ZiriTadi miznebia:
1.
saqarTveloSi ganaTlebis, kvlevisa da momsaxurebis meSveobiT davis
gadawyvetis alternatiuli saSualebebis danergvisa da ganviTarebis xelSewyoba.
2.
praqtikuli,
klinikuri
da
profesiuli
unarebis
daxvewa
qarTveli
studentebisaTvis.
3. qarTuli universitetebis iuridiul fakultetebze ganaTlebis xarisxis
amaRleba.
4. samarTlis dargSi moRvawe profesorebisaTvis swavlebis meTodebis ganviTarebis
xelSewyoba.
5. praqtikosi iuristebis uwyveti iuridiuli ganaTlebiT uzrunvelyofa.
6. samarTlisa da davis alternatiuli gadawyvetis sferoSi
samecniero da
saswavlo literaturis xelmisawvdomobis zrda.

muxli 3. centris saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi
centri misi miznebis misaRwevad:
1. axorcielebs sxvadasxva saxis saganmanaTleblo programas (akademiuri xarisxis
miniWebis gareSe) studentebis, profesorebisa da praqtikosebisaTvis.
2. qmnis centris veb-gverds da sxva saSualebebs qseluri socialuri mediiT
sargeblobisaTvis.
3. awyobs saganmanaTleblo da kvleviT Sexvedrebs, seminarebs, konferenciebsa da
simpoziumebs da xels uwyobs akademiuri da praqtikuli daniSnulebis beWdviT
gamocemebs davis alternatiuli gadawyvetis samarTlis sferoSi.
4. exmareba
da/an
TanamSromlobs
iuridiuli
sazogadoebis
wevrebTan
da
saxelisuflebo instituciebTan, raTa xeli Seuwyos saqarTvelos kanonmdeblobis
ganviTarebas davis alternatiuli gadawyvetis sferoSi.
5. asrulebs sxvadasxva proeqts iuridiuli ganaTlebis sistemis gansaviTareblad.
6. amzadebs
iuridiul
ganaTlebasTan,
davis
alternatiuli
gadawyvetis
gamoyenebasa
da
swavlebasTan
da
iuridiuli
unarebis
gamomuSavebasTan
dakavSirebul sakanonmdeblo proeqtebsa da kvleviT publikaciebs.
7. Tsu-is
administracias
warudgens
iniciativebs
sxvadasxva
umaRles
saganmanaTleblo dawesebulebasTan, rogorc saqarTveloSi, ise mis gareT,
TanamSromlobis Sesaxeb.
muxli 4. damatebiTi saqmianobis ganxorcielebis uflebamosileba
centri SeiZleba eweodes sxva, nebismier saqmianobas, romelic ar
saqarTvelos kanonmdeblobiT da romelic emsaxureba centris miznebs.
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ikrZaleba

muxli 5. centris dafuZnebis iniciatorebi
centris dafuZnebis iniciatorebi arian Tsu-is iuridiuli fakulteti, samarTlis
skola da instituti.
muxli 6. centris dafuZnebis iniciatorTa warmomadgenloba
1. centris dafuZnebis iniciatorTagan yvela warmodgenilia centris direqtorTa
sabWoSi. centris dafuZnebis iniciatorebi sakuTar ufleba-movaleobebs sabWoSi
asruleben maT uflebamosilebaTa Sesabamisad. centris dafuZnebis iniciatorebi
xmis uflebiT sargebloben direqtorTa sabWos meSveobiT.
2. sxva pirebi SeiZleba gaTanabrebul iqnen centris dafuZnebis iniciatorebTan,
Tu es ar ewinaaRmdegeba centris miznebsa da miswrafebebs, direqtorTa sabWos
erTsulovani gadawyvetilebis safuZvelze. centris dafuZnebis iniciatori da
masTan gaTanabrebuli piri uflebamosilia datovos centri direqtorTa
sabWosaTvis amgvari gadawyvetilebis Sesaxeb werilobiTi Setyobinebis gziT.
muxli 7. centris marTva
centris marTva xorcieldeba direqtorTa sabWos, aRmasrulebeli direqtoris,
akademiuri direqtorebisa da mrCevelTa sabWos (aseTi Seqmnis SemTxvevaSi)
meSveobiT.
muxli 8. direqtorTa sabWo
1. centris
umaRlesi
mmarTveli
organo
aris
direqtorTa
sabWo,
misi
Tavmjdomaris saxiT, romelic centris xelmZRvanelia. direqtorTa sabWo Sedgeba
aranakleb 3 da ara umetes 7 wevrisagan. sabWos ucvlel wevrebs Tanamdebobis
Sesabamisad da misi xangrZlivobiT warmoadgenen centris dafuZnebis iniciatorTa
warmomadgenlebi: Tsu-is iuridiuli fakultetis dekani, samarTlis skolisa da
institutis mier uflebamosili (TiToeulisgan erTi) warmomadgenlebi. centris
sabWos sxva wevrad SeiZleba arCeul iqnes nebismieri qveynis moqalaqe. sabWos sxva
wevrebi airCevian centris dafuZnebis iniciatorTa warmomadgeneli wevrebis mier
sami wlis vadiT. centris dafuZnebis iniciatorebTan gaTanabrebuli pirebis
warmomadgenlebi direqtorTa sabWos wevrebad airCevian direqtorTa sabWos sxva
wevrebis arCevisaTvis gaTvaliswinebuli wesis dacviT. sabWos wevrs SeuZlia
datovos sabWo sami wlis vadis gasvlamde direqtorTa sabWosaTvis amgvari
gadawyvetilebis Sesaxeb werilobiT Setyobinebis gziT. sabWos Tavmjdomare
airCeva centris dafuZnebis iniciatorTa warmomadgeneli wevrebis mier aRniSnul
wevrTa Semadgenlobidan da iniSneba da Tavisufldeba centris xelmZRvanelad
Tsu-is reqtoris mier.
2. Tavdapirveli sabWos moculobis gazrdis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba
faruli kenWisyriT, aRniSnuli sabWos mier erTsulovnad.
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muxli 9. direqtorTa sabWos uflebamosilebani
1. sabWo uflebamosilia:
a) airCios da gadaayenos sabWos wevrebi, garda centris dafuZnebis iniciatorTa
warmomadgeneli wevrebisa;
b) daniSnos an gaaTavisuflos centris aRmasrulebeli direqtori da akademiuri
direqtorebi, Seasrulos SromiTi Tu sxva, Sesabamisi xelSekruleba maTTan da
zedamxedveloba gauwios maT saqmianobas;
g) daadginos sabWos wevrebis, aRmasrulebeli direqtorisa da akademiuri
direqtorebis uflebamosilebani;
d) airCios sabWos Tavmjdomare da warudginos Tsu-is reqtors centris
xelmZRvanelis Tanamdebobaze daniSvnis mizniT
me-8 muxlis pirveli punqtis
Sesabamisad;
e) Secvalos/daamtkicos centris Sida wesebi winamdebare debulebaze dayrdnobiT;
v) Camoayalibos sapatio mrCevelTa sabWo(ebi) da daadginos misi (maTi)
Semadgenloba;
z) SeimuSaos centris ZiriTadi politika, gegmebi, programebi da proeqtebi;
T) SeimuSaos wliuri biujetisa da wliuri strategiis proeqtebi Sesabamisi
organos mier dasamtkiceblad;
i) daamtkicos samoqmedo gegmebi, proeqtebi, finansuri da ekonomikuri gegmebi;
k) SeimuSaos iniciativebi centris saqmianobis dasrulebis, misi reorganizaciisa
da/an likvidaciis sakiTxebis Sesaxeb;
l) gadawyvitos centrTan dakavSirebuli nebismieri sxva sakiTxi;
m) sabWos gadawyvetilebiT da centris xelmZRvanelis TanxmobiT gadasces misi
uflebamosileba aRmasrulebel direqtors an akademiur direqtorebs, garda im
sakiTxebis Taobaze, romlebic CamoTvlilia zemoT, `a~, `b~, `g~, `d~, `T~ da `k~
punqtebSi.
2. sabWos kreba moiwveva sabWos Tavmjdomaris mier saWiroebisda mixedviT, magram
aranakleb erTxel weliwadSi.
3. Tavdapirveli sabWos Semadgenloba warmodgenilia winamdebare debulebis
danarTSi.
4. Tavdapirveli samwevriani sabWos yvela gadawyvetileba miiReba sruli
TanxmobiT.
5. sabWo uflebamosilia, Tu sxdomas eswreba wevrTa saerTo raodenobis naxevarze
meti.
6. gadawyvetileba
miiReba
erTxmad
anda,
aseTi
Tanxmobis
miuRwevlobis
SemTxvevaSi, sabWos damswre wevrTa ubralo umravlesobiT.
7. sabWos sxdoma SeiZleba gaimarTos rogorc Sekrebis gziT, ise distanciuri
komunikaciis sxvadasxva saSualebis gamoyenebiT (sabWos wevrebi sxdomaze
damswreebad SeiZleba miiCneodnen im SemTxvevaSic, Tu sxdomaze fizikurad ar
imyofebian).
8. sabWos TiToeul wevrs aqvs erTi xma. sxdomis oqmi Sedgeba da xelmowerilia
sabWos Tavmjdomaris mier an, misi aryofnis SemTxvevaSi, sabWos Tavmjdomaris
movaleobis Semsruleblis mier.
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9. sabWos sxdomis mowveva saWiro ar aris, Tu sabWos wevrTa saerTo raodenobis
naxevarze meti sakiTxze werilobiT aRwevs Tanxmobas. am SemTxvevaSi, sabWos
Tavmjdomare
(an,
misi
aryofnis
SemTxvevaSi,
Tavmjdomaris
movaleobis
Semsrulebeli) amzadebs da xels awers sabWos gadawyvetilebas. aseTi gziT
miRebul gadawyvetilebas aqvs sruli iuridiuli Zala.
muxli 10. aRmasrulebeli direqtori da akademiuri direqtorebi
1. centris aRmasrulebel direqtors akisria ZiriTadi pasuxismgebloba centris
yoveldRiuri
saqmianobisaTvis,
xolo
akademiuri
direqtorebi
iziareben
pasuxismgeblobas centris akademiuri saqmianobisaTvis. aRmasrulebeli direqtori
da
akademiuri
direqtorebi
sargebloben
saziaro
warmomadgenlobiTi
uflebamosilebiT, centris saxeliT, rac damatebiT ganisazRvreba direqtorTa
sabWos mier.
2. centris aRmasrulebeli direqtori da akademiuri direqtorebi Tanamdebobaze
iniSnebian da Tavisufldebian direqtorTa sabWos mier.
3. aRmasrulebeli direqtori:
a) uZRveba centris yoveldRiur saqmianobas;
b) centris xelmZRvanelis TanxmobiT warmoadgens centrs mesame pirebTan
urTierTobaSi, rogorc es ganisazRvreba direqtorTa sabWos mier;
g) Tsu-is reqtors warudgens centris personalis nusxas administraciis
xelmZRvanelis mier universitetis saStato ganrigSi Seyvanis mizniT;
d) uzrunvelyofs direqtorTa sabWos mier miRebul gadawyvetilebaTa aRsrulebas;
e)
Tsu-is
administracias
mimarTavs
iniciativebiT
garigebaTa
dadebis,
rwmunebulebaTa gadacemis, erovnuli da ucxouri fulis erTeuliT sabanko
angariSebis (qveangariSebis) gaxsnisa da daxurvis Sesaxeb da xels awers finansur
da sxva dokumentebs;
v) asrulebs direqtorTa sabWos gadawyvetilebebs;
z) Tsu-is administraciis nebarTviT marTavs centris finansur da sxva materialur
resursebs da pasuxismgebelia maT xarjvaze, centris miznebis Sesabamisad;
T) moaxsenebs sabWos Sesrulebul samuSaoTa Sesaxeb sabWos an misi wevris
moTxovnis SemTxvevaSi;
i) zedamxedvelobs iuridiuli klinikis saqmianobas, romelic xorcieldeba
centris daxmarebiTa da mis farglebSi;
k)
axorcielebs
sxva
funqciebs
direqtorTa
sabWos
mier
miniWebuli
uflebamosilebis safuZvelze.
4. akademiuri direqtorebi:
a) pasuxismgebelni arian centris akademiuri saqmianobis ganxorcielebisaTvis;
b) meTvalyureoben centris sxvadasxva akademiur programasa da proeqts;
g) gegmaven yvela saxis akademiur RonisZiebas, maT Soris, magaliTad, seminarebs,
mosamzadebel swavlebebs, gacvliT programebs, sazafxulo skolebs;
d) aRmasrulebel direqtorTan erTad zedamxedveloben iuridiuli klinikis
saqmianobas, romelic xorcieldeba centris daxmarebiTa da mis farglebSi;
e) Tsu-is administraciis TanxmobiT warmoadgenen centrs mesame pirebTan
urTierTobaSi, rogorc es ganisazRvreba direqtorTa sabWos mier;
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v) uzrunvelyofen direqtorTa sabWos mier miRebul gadawyvetilebaTa aRsrulebas;
z) moaxseneben sabWos Sesrulebul samuSaoTa Sesaxeb sabWos an misi wevris
moTxovnis SemTxvevaSi;
T) asruleben sabWos gadawyvetilebebs da axorcieleben sxva funqciebs
direqtorTa sabWos mier miniWebuli uflebamosilebis safuZvelze.
muxli 11. mrCevelTa sabWo
centri uflebamosilia Seqmnas mrCevelTa sabWo.
1. direqtorTa sabWos gadawyvetilebiT mrCevelTa sabWos Seqmnis SemTxvevaSi igi
iqneba centris sakonsultacio organo.
2. direqtorTa sabWo moiwvevs mrCevelTa sabWos wevrebs erTxmad an aseTi
Tanxmobis ararsebobis SemTxvevaSi, xmaTa ubralo umravlesobiT.
3. nebismieri qveynis moqalaqe Tu iuridiuli piri SeiZleba arCeul iqnes
mrCevelTa sabWoSi.
4. mrCevelTa sabWo mxolod direqtorTa sabWosaTvis amzadebs rekomendaciebs, rac
ukavSirdeba centris, misi akademiuri saqmianobis an nebismieri sakiTxis
ganviTarebas, rac pirdapir da/an arapirdapir emsaxureba centris legitimur
miznebs.
5. mrCevelTa sabWos wevrTa raodenoba SezRuduli ar aris.
muxli 12. centris fuladi saxsrebis wyaroebi
1. centris dafinansebis wyaro SeiZleba iyos kanonieri gziT miRebuli nebismieri
fuladi saxsari, maT Soris:
a) damfuZneblisa da dafuZnebis iniciatorTa Senatanebi;
b) Sewirulobani da grantebi;
g) Semosavali damxmare saqmianobidan;
d) sxva saxsrebi, romelTa miReba ar ikrZaleba kanoniT.
2. centri ar aris Seqmnili mogebis misaRebad, ar aqvs mogebis miRebis mizani da ar
gascems dividendebsa Tu sxva msgavs wilebs. am wesdebis arc erTi mxare miznad ar
isaxavs da ar elis mogebis miRebas winamdebare SeTanxmebaSi Semosvlis an misi
Sesrulebis ZaliT. centris mier miRebuli nebismieri saxsari gamoiyeneba misi
amJamindeli an samomavlo programebisaTvis.
3. centris damxmare, damatebiTi saxis saqmianobis Sedegad miRebuli nebismieri
Semosavali rCeba centrs da gamoiyeneba mxolod da mxolod centris miznebis
misaRwevad.
4. amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagentosTan
arsebuli
TanamSromlobis
xelSekrulebis, aseve,
institutisa
da
Tsu-is
molaparakebisa da SeTanxmebis Sesabamisad, instituti gamoyofs centris
samuSaoebisa da saqmianobis xelSewyobisaTvis saWiro finansur da/an teqnikur
daxmarebas.
5. centris xangrZlivad SenarCunebisa da mdgradi ganviTarebisaTvis Tsu gamoyofs
finansur saxsrebs Tsu-is iuridiuli fakultetis biujetidan Mamave fakultetis
Suamdgomlobis Sesabamisad.
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muxli 13. reorganizacia da likvidacia
centris
reorganizacia
kanonmdeblobis Sesabamisad.

da/an

likvidacia

xorcieldeba

saqarTvelos

muxli 14. gardamavali da daskvniTi debulebani
centris sxva struqturuli cvlilebebi da winamdebare debulebaSi cvlilebebisa da
damatebebis Setanis sakiTxi regulirdeba moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
debuleba ZalaSi Sedis Tsu-is warmomadgenlobiTi sabWos mier miRebuli
Sesabamisi gadawyvetilebis gamoqveynebis droidan.
danarTi
centris Tavdapirveli sabWos wevrebi
centris direqtorTa sabWos wevrebi arian:
1. irakli burduli, Tsu-is iuridiuli fakultetis warmomadgeneli (direqtoris
sabWos Tavmjdomare).
2. qeTrin grin barneTi, samxreT texasis samarTlis skolis vice-prezidenti,
asocirebuli dekani, profesori (direqtoris sabWos wevri).
3. maikl didringi, institutis warmomadgeneli (direqtoris sabWos wevri).

centris moqmedi sabWos wevrebi
centris moqmedi sabWos wevrebi, romlebic warmoadgenen damfuZneblebs: Tsu-is
iuridiul fakultets, samarTlis skolasa da instituts, arian:
1. irakli burduli, Tsu-is iuridiuli fakultetis warmomadgeneli (direqtoris
sabWos Tavmjdomare).
2. qeTrin grin barneTi, samxreT texasis samarTlis skolis vice-prezidenti,
asocirebuli dekani, profesori (direqtoris sabWos wevri).
3. stiv
ostermileri,
aRmosavleT-dasavleTis
marTvis
institutis
marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqtis
warmomadgeneli, iuridiuli ganaTlebis mrCeveli (direqtoris sabWos wevri).
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მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 63-ე მუხლის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–8 მუხლის პირველი პუნქტის „ღ“ ქვეპუნქტის, მე–11 მუხლის
პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 14 ივლისის №73/2014
დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „წ“
ქვეპუნქტისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის
დირექტორის 9.01.2015, №259/02 წერილის საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:
1.

შევიდეს ცვლილება „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო-კვლევითი
სტრუქტურული
ერთეულის
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის შექმნისა და დებულების
დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის №95/2014 დადგენილების მე2 პუნქტის დანართ №1-ით დამტკიცებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
საკითხების კვლევის ცენტრის დებულებაში და დებულების მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
"3) ცენტრის დირექტორს საქმიანობის განხორციელებაში დახმარებას უწევს ცენტრის დირექტორის
მოადგილე.
4) ცენტრის დირექტორის, ცენტრის დირექტორის მოადგილისა და დამხმარე პერსონალის
საქმიანობა ანაზღაურდება ცენტრის მიერ მოზიდული თანხებიდან.“

2.
3.
4.

5.

აღნიშნული დადგენილება დასამტკიცებლად წარედგინოს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.
დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
წინამდებარე
დადგენილება
დაინტერესებული
პირის
მიერ
შეიძლება
გასაჩივრდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი, პროფესორი

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

