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სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის განსაზღვრის წესი 

 

1. ეს წესი არეგულირებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგიას. 

2. აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმები 

 

ა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური პერსონალის 

მაქსიმალური რაოდენობის განსაზღვრისათვის გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები: 

 უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების საერთო რაოდენობა; 
 საგანმანათლებლო პროგრამებზე ქვედარგებისა   და მონათესავე სასწავლო 

კურსების მოდულების რაოდენობა; 
 საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა რაოდენობა; 
 საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი საერთო აკადემიური 

საათების რაოდენობისა და აკადემიური პერსონალის სააუდიტორიო 

დატვირთვის  შესაბამისობა; 
 უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტი; 

 აკადემიური პერსონალის სახელფასო სარგო. 

 

ბ.  აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური საერთო რაოდენობის ფარგლებში 

საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება:  
 

 პროგრამაზე სტუდენტთა რაოდენობისა და შესაბამისად, აკადემიური ჯგუფების 

რაოდენობის პროპორციულად, პროგრამის   საჭიროებების გათვალისწინებით; 

 პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსების აკადემიური საათების 

რაოდენობით; 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აკადემიური პერსონალის განსაზღვრის 

წესი 

 ა. ერთი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აკადემიური პერსონალი, 

უნივერსიტეტში არსებული აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემის შესაბამისად,  



უნდა ითვისებდეს  საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსების 

აკადემიური საათების არანაკლებ  50 %-ს; 

    ბ.  საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში პერსონალის რაოდენობა 
გადანაწილდება საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული ქვედარგებისა 
და მოდულების  აკადემიური საათების პროპორციულად. 

 

4. აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი გადანაწილების წესი 

ა. აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური რაოდენობა აკადემიური თანამდებობების 

მიხედით (ასისტენტი, ასისტენტ პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, პროფესორი) 

გადანაწილდება შესაბამისი მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების 

საჭიროების, სამეცნიერო-კვლევებისა და ბიუჯეტის გათვალისწინებით; 

ბ. ამ წესის შესაბამისად ფაკულტეტების საბჭოები განსაზღვრავენ და აკადემიურ საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგენენ აკადემიური პერსონალის რაოდენობას თანამდებობების 

მიხედვით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის მინიმალური რაოდენობის 

განსაზღვრის სქემა 
 

 

 

 

 

 

 

ჯგუფების 

რაოდენობა 
პროგრამაზე 

 

ჯგუფების გადანაწილება 
კურსების მიხედვით 

აკადემიური 

საათების 

რაოდენობა 
კვირაში 

აკადემიური 

საათების 

რაოდენობა 
სემესტრში 

აკადემიური 

პერსონალის 

მინიმალური 

რაოდენობა 
 

 

1 1 კურსზე 1ჯგუფი 20 300 1 

2 2 კურსზე 2ჯგუფი 40 600 2 

3 3 კურსზე 3ჯგუფი 60 900 3 

4 4 კურსზე 4ჯგუფი 80 1200 

 

4 

 

5 

4 კურსზე 5ჯგუფი (3 

კურსზე 3 ჯგუფი,  1 

კურსზე 2 ჯგუფი) 

88 1320 

6 

4 კურსზე 6 ჯგუფი (2 

კურსზე  2 ჯგუფი,  2 

კურსზე 4 ჯგუფი) 

96 1440 

7 

4 კურსზე 7 ჯგუფი (1 

კურსზე  1 ჯგუფი,  3 

კურსზე 6 ჯგუფი) 

104 1560 
 

5 

8 
4 კურსზე 8 ჯგუფი (1 

კურსზე  2 ჯგუფი) 
112 1680 


