
დამტკიცებულია კანცლერის 2018 წლის 2 აგვისტოს  
#01-87 ბრძანებით 

 
აკადემიური პერსონალის რანგირების წესი 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. აკადემიური პერსონალის რანგირების წესი (შემდგომში - წესი) განსაზღვრავს კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის (შემდგომში - უნივერსიტეტი) აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალის რანგირების წესს, შრომითი ხელშერკულების ფორმას, დატვირთვას და შრომის 
ანაზღაურების რეგულაციებს.  

 
მუხლი 2. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 
1. საგანმაანთლებლო პროგრამას ახორციელებს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და 

მოწვეული ლექტორები; 
2. განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის დატვირთვისა და შესაბამისი შრომის 

ანაზღაურების მიზნებისათვის უნივერსიტეტში არსებობს შემდეგი სახის რანგირება: 
ა) I რანგის ხელშეკრულება; 
ბ) II რანგის ხელშეკრულება; 
გ) III რანგის ხელშეკრულება. 

 
მუხლი 3. I რანგის ხელშეკრულების პირობები 
1. I რანგის ხელშეკრულება ფორმდება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელთან, ასევე, აფილირებულ პროფესორთან, აფილირებულ ასოცირებული 
პროფესორთან, აფილირებულ ასისტენტ-პროფესორთან, აფილირებულ ასისტენტთან,  
რომელთა დატვირთვა ორიენტირებულია პროგრამის განვითარებასა და სამეცნიერო 
საქმიანობაზე და უზრუნველყოფილია 12 თვიანი სახელფასო ანაზღაურებით; 

2. I რანგის ხელშეკრულება აკადემიური თანამდებობების შესაბამისად ითვალისწინებს შემდეგ 
სახელფასო ანაზღაურებას: 

ა) პროფესორი - ყოველთვიური ანაზღაურება 1875 ლარი; 
ბ) ასოცირებული პროფესორი - ყოველთვიური ანაზღაურება 1250 ლარი; 
გ) ასისტენტ-პროფესორი - ყოველთვიური ანაზღაურება - 1000 ლარი; 
დ) ასისტენტის ყოველთვიური ანაზღაურება - 625 ლარი. 

3. I რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში პროფესორის დატვირთვაა: 
ა) კვირაში 6-8 საკონტაქტო საათის ჩატარება (ლექცია, სემინარი და სხვა); 
ბ) პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვა; 
გ) სამეცნიერო საქმიანობის შესრულება; 

4. I რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში ასოცირებული პროფესორის დატვირთვაა: 
ა) კვირაში 8-10 საკონტაქტო საათის ჩატარებას (ლექცია, სემინარი და სხვა); 
ბ) პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვა; 
გ) სამეცნიერო საქმიანობის შესრულება; 

5. I რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში ასისტენტ-პროფესორის დატვირთვაა: 
ა) კვირაში 8-10 საკონტაქტო საათის ჩატარება (ლექცია, სემინარი და სხვა); 
ბ) პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვა; 
გ) სამეცნიერო საქმიანობის შესრულება; 

6. I რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში ასისტენტის დატვირთვა მოიცავს: 
ა) კვირაში 6-8 საკონტაქტო საათის ჩატარება (სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, 
საჭიროების შემთხვევაში ლექტორის ასისტირება და სხვა); 
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ბ) პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვა; 
გ) სამეცნიერო საქმიანობის შესრულება; 

7. პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება ხდება დანართი #1-ით განსაზღვრული 
დოკუმენტის „პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა 
(თვითშეფასების ფორმა)“ შესაბამისად. 

8. I რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში პროფესორს უფლება აქვს სხვა უნივერსიტეტში 
ჩაატაროს არაუმეტეს 4 საკონტაქტო საათი კვირაში. 

9. უცხოელ პროფესორთან ან განსაკუთრებული პრაქტიკული ან/და სამეცნიერო მიღწევების 
მქონე პირთან - ხელშეკრულების პირობების შეთანხმება შესაძლებელია ინდივიდუალურად. 

10. I რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში აკადემიური პერსონალის ხელფასის ფარგლებში 
ანაზღაურებადი ყოველკვირეული საათობრივი დატვირთვა შეადგენს მე-3 მუხლის 3,4,5,6 
პუნქტებში მითითებული სავალდებულო საათების რაოდენობას (მითითებული მაქსიმუმი). 
მითითებულ საათზე ზემოთ ანაზღაურება ხდება II რანგის ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული საათობრივი ანაზღაურებით. 

11. თუ I რანგის ხელშეკრულებით არჩეული აკადემიური პერსონალი ასევე იკავებს 
ადმინისტრაციულ თანამდებობას (რექტორის, დეკანი, სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი, პროგრამის ხელმძღვანელი), ხელფასი განისაზღვრება ადმინისტრაციული 
თანამდებობის შესაბამისად (თუ არ არის ნაკლები). ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე 
დასაქმებული პროფესორის საათობრივი დატვირთვა კვირის განმავლობაში შეიძლება იყოს 
არაუმეტეს 6 საკონტაქტო საათისა (პროგრამის ხელმძღვანელებისთვის არაუმეტეს 12 საათი).  
 

მუხლი 4. II რანგის ხელშეკრულების პირობები 
1. II რანგის ხელშეკრულება ფორმდება უნივერსიტეტის აფილირებულ პროფესორთან, 

აფილირებულ ასოცირებულ პროფესორთან, აფილირებულ ასისტენტ-პროფესორთან, 
აფილირებულ ასისტენტთან, რომელთა დატვირთვა ძირითადად მოიცავს პროგრამის 
განვითარებაზე ზრუნვას, სწავლების პროცესს და მეცნიერებას.  

2. II რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და 
ასისტენტ-პროფესორის დატვირთვა მოიცავს: 

ა) საკონტაქტო საათების ჩატარება (ლექცია, სემინარი და სხვა); 
ბ) პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვა; 
გ) სამეცნიერო საქმიანობის შესრულება; 

3. II რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში ასისტენტის დატვირთვა მოიცავს: 
ა) საკონტაქტო საათების ჩატარება (სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, საჭიროების 
შემთხვევაში ლექტორის ასისტირება და სხვა); 
ბ) სამეცნიერო საქმიანობის შესრულება; 

4. II რანგის ხელშეკრულება აკადემიური თანამდებობების შესაბამისად ითვალისწინებს 
შემდეგ სახელფასო ანაზღაურებას: 

ა) პროფესორი - 1 აკადემიური საათი - 37,5 ლარი; 
ბ) ასოცირებული პროფესორი - 1 აკადემიური საათი -  31.5 ლარი; 
გ) ასისტენტ-პროფესორი - 1 აკადემიური საათი 25 ლარი. 
დ) ასისტენტი - 1 აკადემიური საათი  20 ლარი. 
ე) უცხოენოვან პროგრამაზე - შესაბამის რანგის ხელფასს დამატებული 6,25 ლარი. 

5. II რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში აკადემიური პერსონალის საათობრივი დატვირთვა 
შეადგენს კვირაში საშუალოდ 15 საათს. საშუალო მაჩვენებელი გამოითვლება წლიური 
დატვირთვით. 

6. უცხოელი პროფესორის ან განსაკუთრებული პრაქტიკული ან/და სამეცნიერო მიღწევების 
მქონე პირის ხელშეკრულების პირობების შეთანხმება შესაძლებელია ინდივიდუალურად. 
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7. II რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში აკადემიურ პერსონალს უფლება აქვს სხვა 
უნივერსიტეტში ჩაატაროს არაუმეტეს 10 საკონტაქტო საათი კვირაში. 

 
მუხლი 5. III რანგის ხელშეკრულების პირობები  
1. III რანგის ხელშეკრულება ფორმდება უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორებთან, რომლებიც 

ახორციელებენ სწავლების პროცესს. 
2. III რანგის ხელშეკრულება სამეცნიერო ხარისხის, სწავლების ენისა და განსაკუთრებული 

პრაქტიკული ნიშნის მიხედვით ითვალისწინებს შემდეგ სახელფასო ანაზღაურებას: 
ა) ქართულენოვან პროგრამაზე - არაუმეტეს II რანგის ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ანაზღაურებისა (20-37,5 ლარი). 
ბ) უცხოენოვან პროგრამაზე - არაუმეტეს II რანგის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ანაზღაურებისა (31,5-50 ლარი). 
გ) უცხოელი პროფესორის ან განსაკუთრებული პრაქტიკული ან/და სამეცნიერო 
მიღწევების მქონე პირი - ხელშეკრულების პირობების შეთანხმება შესაძლებელია 
ინდივიდუალურად. 

 
მუხლი 6. აფილირებული აკადემიური პერსონალის დატვირთვა 
1. აფილირებული აკადემიური პერსონალის დატვირთვა გარდა საკონტაქტო საათებისა 

ითვალისწინებს პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვას, კონსულტაციებსა და სამეცნიერო 
საქმიანობას. 

2. პროგრამის განვითარებაზე ზრუნვა გულისხმობს აკადემიური პერსონალის მონაწილეობას 
საგანმანათლებლო პროგრამისა და სილაბუსების დახვეწაში, ახალი ტენდენციების, სწავლის 
მეთოდების, ლიტერატურის მოძიებასა და პროგრამაში დანერგვას, ფაკულტეტის საბჭოს 
საქმიანობაში ჩართულობას და ფაკულტეტის ფარგლებში პროგრამის განვითარების 
მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეობას. 

3. პროგრამის განვითარებაში მონაწილეობას პროგრამის ხელმძღვანელი სავალდებულო წესით 
უთმობს საშუალოდ 15 საათს კვირაში, ხოლო აფილირებული აკადემიური პერსონალი 
საშუალოდ 5 საათს. 

4. კონსულტაციებს სასწავლო კურსის განხორციელებასთან და პროგრამის შინაარსობრივ 
საკითხებთან დაკავშირებით სავალდებულო წესით მართავენ პროგრამის ხელმძღვანელები 
და აკადემიური პერსონალი. აკადემიური პერსონალის ლექციების მომზადებისა და 
კონსულტაციების საათები დამოკიდებულია მათი საკონტაქტო საათების რაოდენობაზე და 
შეადგენს საკონტაქტო საათების ნახევარს. პროგრამის ხელმძღვანელის კონსულტაციები 
სტუდენტების პროგრამულ დაგეგმვასთან და შედეგების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით 
მოიცავს საშუალოდ კვირაში 5 საათს. 

5. აფილირებული აკადემიური პერსონალი ასევე ასრულებს შემდეგ დატვირთვას: 
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა, რეცენზირება, 
სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტიზა, პრაქტიკის კომპონენტის ხელმძღვანელობა, 
სადისერტაციო კოლეგიის წევრობა, საბაკალავრო და სამაგისტრო თემის დაცვის კომისიის 
წევრობა, აკადემიურ თანამდებობათა დაკავებისათვის გამოცხადებული კონკურსის 
კომისიის წევრობა.  

6. სამეცნიერო საქმიანობა არის აფილირებული აკადემიური პერსონალის ინტელექტუალური 
საქმიანობა, რომლის შედეგია სტატიის გამოქვეყნება, საკონფერენციო მასალის მომზადება, 
მონოგრაფიის გამოქვეყნება, სამეცნიერო საგრანტო პროექტის მომზადება და 
განხორციელება, ასევე მე-5 პუნქტში გაწერილი დატვირთვიდან სამაგისტრო და სადოქტორო 
ნაშრომის ხელმძღვანელობა/რეცენზირება, სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტიზა. სამეცნიერო 
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საქმიანობის დატვირთვა გამოიანგარიშება კვირაში 40 საათიანი სამუშაო გრაფიკიდან 
გამომდინარე სხვა სავალდებულო დატვირთვების სხვაობის გათვალისწინებით. 

7. პერსონალის დატვირთვის რაოდენობის განსაზღვრის მიზნებიდან გამომდინარე, 
ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე დანიშნული აკადემიური პერსონალი, გარდა პროგრამის 
ხელმძღვანელისა, ადმინისტრაციული თანამდებობის ფუნქციების შესრულებას უთმობს 
საშუალოდ 20 საათს კვირაში. I რანგის ხელშეკრულების აფილირებულ პროფესორებს 
შესაძლებელია დატვირთვა ჰქონდეთ მე-3 მუხლის 3,4,5,6 პუნქტების მიხედვით 
განსაზღვრული ჩასატარებელ საკონტაქტო საათებზე ნაკლები, თუ შესაბამის სემესტრში არ 
არის წასაკითხი საათების საკმარისი ოდენობა. აფილირებული აკადემიური 
პერსონალისათვის, რომელთა აკადემიური საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია პრაქტიკული 
საქმიანობა (ექიმები, იურისტები, მეღვინეები, ჟურნალისტები, ბიზნესმენები), პროფესიული 
სამუშაოდან საუნივერსიტეტო საქმიანობის ნაწილად ჩაეთვალოთ არაუმეტეს 20 საათისა. 

 
მუხლი 7. აფილირებული აკადემიური პერსონალის მიერ სავალდებულოდ შესასრულებელი 
სამეცნიერო საქმიანობა 
1. I რანგის აფილირებულ აკადემიურ პერსონალს მოეთხოვება კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სახელით წლის განმავლობაში შეასრულოს დანართი #1-ით განსაზღვრული 
სამეცნიერო საქმიანობა ერთი საანგარიშო წლის განმავლობაში დადგენილი მინიმალური 
ქულის შესაბამისად  და წარმოადგინოს თვითშეფასების ანგარიში ყოველი წლის 5-25 
დეკემბრამდე:  

ა) აფილირებული პროფესორი: არანაკლებ 25 ქულა წლის განმავლობაში; 
ბ) აფილირებული ასოცირებული პროფესორი: არანაკლებ 20 ქულა წლის განმავლობაში; 
გ) აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი: არანაკლებ 15 ქულა წლის განმავლობაში. 
დ) აფილირებული ასისტენტი: არანაკლებ 10 ქულა წლის განმავლობაში 

2. II რანგის აფილირებულ აკადემიურ პერსონალს მოეთხოვება კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის სახელით წლის განმავლობაში შეასრულოს დანართი #1-ით განსაზღვრული 
სამეცნიერო საქმიანობა ერთი საანგარიშო წლის განმავლობაში დადგენილი მინიმალური 
ქულის შესაბამისად  და წარმოადგინოს თვითშეფასების ანგარიში ყოველი წლის 5-25 
დეკემბრამდე:  

ა) აფილირებული პროფესორი: არანაკლებ 15 ქულა წლის განმავლობაში; 
ბ) აფილირებული ასოცირებული პროფესორი: არანაკლებ 12 ქულა წლის განმავლობაში; 
გ) აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი: არანაკლებ 8 ქულა წლის განმავლობაში. 
დ) აფილირებული ასისტენტი: არანაკლებ 5 ქულა წლის განმავლობაში 

3. აფილირებული აკადემიური პერსონალისთვის, რომელიც წლის განმავლობაში არ 
შეასრულებს სამეცნიერო საქმიანობას დადგენილი მინიმალური ქულის შესაბამისად, 
გათვალისწინებულია დისციპლინური პასუხისმგებლობის შემდეგი ზომები: 

ა) გაფრთხილება; 
ბ) საყვედური; 
გ) სასტიკი საყვედური; 
დ) ხელფასის დაქვეითება; 
ე) ხელშეკრულების შეწყვეტა; 

4. პერსონალის წლიური სამეცნიერო აქტივობის შესახებ ანგარიშს ამზადებს სამეცნიერო 
კვლევების დეპარტამენტი და წარუდგენს რექტორს აკადემიურ საბჭოზე განსახილველად. 
წარმოდგენილი ანგარიშის საფუძველზე აკადემიური საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას 
წლიური დანამატის გაცემის ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ.  

 
მუხლი 8. სამეცნიერო საქმიანობისთვის გათვალისწინებული დანამატი 
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1. კანცლერის სამეცნიერო ფონდი უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო და 
კვლევით საქმიანობაში ჩართულ აკადემიურ პერსონალზე ყოველწლიურად ფულადი 
დანამატის/პრემიის გაცემას. 

2. კანცლერის სამეცნიერო ფონდის ყოველწლიური წახალისება ითვალისწინებს წლის 
განმავლობაში მიღებული შრომის ანაზღაურების 0-დან 30%-მდე ერთჯერადი დანამატის 
გაცემას. 

3. სემესტრული დანამატის/პრემიის პროცენტული განსაზღვრა I რანგის 
ხელშეკრულებისთვის ხდება შემდეგი შეფარდებით: 

ა) პროფესორი: 
• სემესტრის განმავლობაში 15 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 10%; 
• სემესტრის განმავლობაში 20 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 20%; 
• სემესტრის განმავლობაში 25 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 30%; 
ბ) ასოცირებული პროფესორი: 

• სემესტრის განმავლობაში 12 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 10%; 

• სემესტრის განმავლობაში 16 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 20%; 

• სემესტრის განმავლობაში 20 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 30%; 

გ) ასისტენტ-პროფესორი: 
• სემესტრის განმავლობაში 9 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 10%; 
• სემესტრის განმავლობაში 13 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 20%; 
• სემესტრის განმავლობაში 17 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 30%; 
დ) ასისტენტი: 

• სემესტრის განმავლობაში 6 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 10%; 

• სემესტრის განმავლობაში 10 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 20%; 

• სემესტრის განმავლობაში 14 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 30%; 

4. სემესტრული დანამატის/პრემიის პროცენტული განსაზღვრა II რანგის 
ხელშეკრულებისთვის ხდება შემდეგი შეფარდებით: 

ა) პროფესორი: 
• სემესტრის განმავლობაში 9 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 10%; 
• სემესტრის განმავლობაში 13 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 20%; 
• სემესტრის განმავლობაში 17 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 30%; 
ბ) ასოცირებული პროფესორი: 
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• სემესტრის განმავლობაში 7 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 10%; 

• სემესტრის განმავლობაში 11 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 20%; 

• სემესტრის განმავლობაში 15 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 30%; 

გ) ასისტენტ-პროფესორი: 
• სემესტრის განმავლობაში 5 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 10%; 
• სემესტრის განმავლობაში 9 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 20%; 
• სემესტრის განმავლობაში 13 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 

სახელფასო ანაზღაურების 30%; 
დ) ასისტენტი: 

• სემესტრის განმავლობაში 4 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 10%; 

• სემესტრის განმავლობაში 7 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 20%; 

• სემესტრის განმავლობაში 10 ქულაზე მეტი - სემესტრის განმავლობაში მიღებული 
სახელფასო ანაზღაურების 30%; 

 
მუხლი 9. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 
1. აღნიშნული წესი ძალაში შედის 2018 წლის 1-ლი სექტემბრიდან და მოქმედებს ახლად 

მიღებულ აკადემიურ პერსონალთან მიმართებაში. 
2. აკადემიურ პერსონალი, რომელთანაც უკვე არსებობს შრომითი ხელშეკრულება, ამ წესის 

ამოქმედების შემდეგ ჩაითვალოს II რანგის ხელშეკრულების ფარგლებში სახელფასო 
ანაზღაურების ცვლილების გარეშე. 

3. ფაკულტეტის დეკანებსა და საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს 2018 წლის 1-
ლი სექტემბრიდან შეეცვალოთ ხელშეკრულება I რანგის ხელშეკრულებით. სხვა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე ვალდებულებების არსებობის 
გათვალისწინებით, მომართვის საფუძველზე, რანგის შესაბამისი ვალდებულებების 
ამოქმედება შესაძლებელია გადავადდეს 2019 წლის 1-ლი იანვრამდე.  

4. მოწვეულ პერსონალთან არსებული ზოგადი ხასიათის შეთანხმებები ამ წესის შესაბამისად 
შეიცვალოს 2018 წლის 31 აგვისტომდე.  

5. აღნიშნულ წესში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხდება კანცლერის ბრძანებით. 
6. აღნიშნული წესის დამტკიცებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს კანცლერის 2018 წლის 26 

აპრილის #01-40 ბრძანებით დამტკიცებული „აკადემიური პერსონალის რანგირების წესი“. 
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დანართი #1 
 

პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეცნიერო/აკადემიური პერსონალის  
თვითშეფასების ფორმა 

მეცნიერის სახელი, გვარი: 

ფაკულტეტი და მიმართულება: 

აფილირებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი: 

  

სამეცნიერო აქტივობა ქულა თვითშეფასება 

განხორციელებული 
აქტივობის აღწერა, 

რომელსაც აქვს 
შესაბამისი 

დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია 

გამოქვეყნებული  
სტატია 

1 

გამოქვეყნებული სტატია 
რეფერირებად  (peer review) 
ჟურნალში, რომელიც 
ინდექსირებულია web of 
science, scopus, SCImago Journal 
Rank, ERIH plus 
ბაზებში/რეიტინგებში.  

25 

    

2 

გამოქვეყნებული სტატია 
რეფერირებად  (peer review) 
ჟურნალში, რომელიც 
ინდექსირებულია 
საერთაშორისო სამეცნიერო-
ელექტრონულ ბაზებში 

10   

  

3 
გამოქვეყნებული სტატია 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში საზღვარგარეთ 

8   
  

4 

გამოქვეყნებული სტატია 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში საქართველოში 
(წელიწადში ჩაითვლება 
არაუმეტეს ორი სტატია) 

5   

  

სამეცნიერო 
ღონისძიებაში 
მონაწილეობა 

5 

მონაწილეობა სამეცნიერო 
კონფერენციაში, რომლის 
აბსტრაქტი იბეჭდება 
რეფერირებად  (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში და 
ინდექსირებულია web of 
science, scopus, SCImago Journal 
Rank, ERIH plus 
ბაზებში/რეიტინგებში.  

15   
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6 

მონაწილეობა სამეცნიერო 
კონფერენციაში, რომლის 
აბსტრაქტი იბეჭდება 
რეფერირებად  (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში და 
ინდექსირებულია  
საერთაშორისო სამეცნიერო-
ელექტრონულ ბაზებში 

10   

  

7 

მონაწილეობა საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციაში 
საზღვარგარეთ, რომლის 
აბსტრაქტი იბეჭდება 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში 

6   

  

8 

მონაწილეობა საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციაში 
საქართველოში, რომლის 
აბსტრაქტი  იბეჭდება 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში 
(წელიწადში ჩაითვლება 
არაუმეტეს ორ სამეცნიერო 
კონფერენციაში მონაწილეობა) 

3   

  

სამეცნიერო 
ღონისძიებაში 
მონაწილეობა 

9 

მონაწილეობა სამეცნიერო 
კონფერენციაში, რომლის 
სრული სტატია იბეჭდება 
რეფერირებად  (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში და 
ინდექსირებულია web of 
science, scopus, SCImago Journal 
Rank, ERIH plus 
ბაზებში/რეიტინგებში.  

30   

  

10 

მონაწილეობა სამეცნიერო 
კონფერენციაში, რომლის 
სრული სტატია იბეჭდება 
რეფერირებად  (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში და 
ინდექსირებულია  
საერთაშორისო სამეცნიერო-
ელექტრონულ ბაზებში 

15   

  

11 

მონაწილეობა საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციაში 
საზღვარგარეთ, რომლის 
სრული სტატია იბეჭდება 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში 

12   
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12 

მონაწილეობა საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციაში 
საქართველოში, რომლის 
სრული სტატია იბეჭდება 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში 
(წელიწადში ჩაითვლება 
არაუმეტეს ორ სამეცნიერო 
კონფერენციაში მონაწილეობა) 

6   

  

13 

მონაწილეობა კსუ-ს მიერ 
ორგანიზებულ სამეცნიერო 
კონფერენციაში, რომლის 
სრული სტატია იბეჭდება 
რეფერირებად (peer review) 
ჟურნალში/კრებულში 
(წელიწადში ჩაითვლება 
არაუმეტეს ორ სამეცნიერო 
კონფერენციაში მონაწილეობა) 

7   

  

გამოქვეყნებული 
მონოგრაფია, რომელსაც 
ჰყავს არანაკლებ ორი 
რეცენზენტი 

14 

გამოქვეყნებული მონოგრაფია, 
რომელიც ინდექსირებულია  
web of science, scopus, SCImago 
Journal Rank, ERIH plus 
ბაზებში/რეიტინგებში.  

40   

  

15 

გამოქვეყნებული მონოგრაფია, 
რომელიც ინდექსირებულია  
საერთაშორისო სამეცნიერო-
ელექტრონულ ბაზებში 

25   

  

16 

გამოქვეყნებული მონოგრაფია 
საზღვარგარეთ, რომელიც 
გამოცემულია უცხოური 
გამომცემლობის მიერ 

15   

  

17 
გამოქვეყნებული მონოგრაფია 
უცხო ენაზე საქართველოში 12   

  

18 

გამოქვეყნებული მონოგრაფია 
ქართულ ენაზე საქართველოში 
(წელიწადში ჩაითვლება 
არაუმეტეს ერთი მონოგრაფია) 

10   

  
სამეცნიერო-საგრანტო 
პროექტის მომზადება და 
წარდგენა კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერიტეტის 
სახელით, სადაც 
სამეცნიერო/აკადემიური 
პერსონალი 
მონაწილეობს ძირითადი 
პერსონალის სახით 

19 

სამეცნიერო-საგრანტო 
პროექტის მომზადება და 
წარდგენა  საერთაშორისო 
დონორ ორგანიზაციაში 

10   

  

20 

სამეცნიერო-საგრანტო 
პროექტის მომზადება და 
წარდგენა საქართველოს 
დონორ ორგანიზაციაში  

8   

  

9 
 



21 

სამეცნიერო-საგრანტო 
პროექტის მომზადება და 
წარდგენა კსუ-ს მიერ 
გამოცხადებულ სამეცნიერო-
საგრანტო კონკურსებში, 
რომელსაც მიღებული აქვს 
არანაკლებ 71%-იანი შეფასება  

5   

  

სამეცნიერო პროექტებში 
მონაწილეობა 

22 

საერთაშორისო ორგანიზაციის 
მიერ დაფინანსებულ 
სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებში მონაწილეობა 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის 
სტატუსით 40     

23 

ადგილობრივი ორგანიზაციის 
მიერ დაფინანსებულ 
სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებში მონაწილეობა 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის 
სტატუსით 

30   

  

24 

საერთაშორისო ორგანიზაციის 
მიერ დაფინანსებულ 
სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებში მონაწილეობა 
ძირითადი/სამეცნიერო 
პერსონალის სტატუსით 

25   

  

25 

ადგილობრივი ორგანიზაციის 
მიერ დაფინანსებულ 
სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებში მონაწილეობა 
ძირითადი/სამეცნიერო 
პერსონალის სტატუსით 

20   

  

26 

კსუ-ს საგრანტო კონკურსების 
ფარგლებში დაფინანსებულ 
სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებში მონაწილეობა 
სამეცნიერო ხელმძღვანელის 
სტატუსით 

12   

  

27 

კსუ-ს საგრანტო კონკურსების 
ფარგლებში დაფინანსებულ 
სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებში მონაწილეობა 
ძირითადი პერსონალის 
სტატუსით 

8   

  

სხვა სამეცნიერო 
კვლევითი მიღწევები 

28 

დოქტორანტების 
ხელმძღვანელობა, რომლებმაც 
წარმატებით დაიცვეს 
სამეცნიერო ნაშრომი 
(არაუმეტეს ორი დოქტორანტი) 

5   

  

10 
 



29 

მაგისტრანტების 
ხელმძღვანელობა, რომლებმაც 
წარმატებით დაიცვეს 
სამეცნიერო ნაშრომი 
(არაუმეტეს ორი დოქტორანტი) 

3   

  

30 

სამეცნიერო ფონდებიდან 
გრანტის მოსაპოვებლად 
მაგისტრანტების 
ხელმძღვანელობა, რომლის 
პროექტმაც მიიღო არანაკლებ 
71%-იანი შეფასება, თუმცა ვერ 
მოიპოვა დაფინანსება 

3   

  

31 

სამეცნიერო ფონდებიდან 
გრანტის მოსაპოვებლად 
დოქტორანტების 
ხელმძღვანელობა, რომლის 
პროექტმაც მიიღო არანაკლებ 
71%-იანი შეფასება, თუმცა ვერ 
მოიპოვა დაფინანსება 

5   

  

32 

სამეცნიერო ფონდებიდან 
გრანტის მოსაპოვებლად 
მაგისტრანტების 
ხელმძღვანელობა, რომელმაც 
მოიპოვა დაფინანსება. 

5   

  

33 

სამეცნიერო ფონდებიდან 
გრანტის მოსაპოვებლად 
დოქტორანტების 
ხელმძღვანელობა, რომელმაც 
მოიპოვა დაფინანსება. 

7   

  

34 
სამეცნიერო საქმიანობისთვის 
მიღებული სამეცნიერო პრემია, 
ჯილდო 

5   
  

35 
მიღებული პატენტები, 
საავტორო უფლებები 

5   
  

            

სავალდებულოა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, არანაკლებ ერთი სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება. 

მეცნიერს სამეცნიერო სტატიის და მონოგრაფიის გამოქვეყნების, ასევე  საერთაშორისო სამეცნიერო 
ღონისძიებაში მონაწილეობის შესაბამისი ქულა მიენიჭება სრულად, თუ სამეცნიერო აქტივობა 
განხორციელებული აქვს ინდივიდუალურად. თანაავტორობის შემთხვევაში ქულა გაიყოფა ავტორების 
რაოდენობაზე.  

სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის შემთხვევაში, აუცილებელია მონაწილეობის სერთიფიკატის 
წარმოდგენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქულა მიენიჭება სტატიის დაბეჭდვის ქულის შესაბამისად. 

მეცნიერის სამეცნიერო ნაშრომი უნდა იყოს ორიგინალური და არ უნდა წარმოადგენდეს უკვე გამოცემული 
ნაშრომის უმნიშვნელოდ განახლებულ ვერსიას. 

 
 

 

11 
 


