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1. შესავალი  

 

1.1. შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის  

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 

(შემდგომში - „მეთოდოლოგია“) განსაზღვრავს სასწავლო უნივერსიტეტში 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიას. 

1.2. მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრა ხორციელდება 

სკოლ(ებ)ის, კერძოდ, კი, სკოლ(ებ)ის დეკანისა და პროგრამის ხელმძღვანელების 

უშუალო ჩართულობით. 

 

2. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგია  

2.1. საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი ფაქტორები: 

ა) მიმართულების/დარგის/ქვედარგის სპეციფიკა; 

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებული სტუდენტების რაოდენობა; 

გ) სტუდენტების დაგეგმილი რაოდენობა;  

დ) შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალის რაოდენობა;  

ე) პარტნიორი უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკა. 

 

2.2. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული უნდა იყოს 

მიმართულების/დარგის მინიმუმ ერთი აფილირებული პროფესორი, ხოლო, 

პროგრამის ფარგლებში არსებული სხვადასხვა დარგის მიხედვით - მინიმუმ 1 

აფილირებული პროფესორი/ ასოცირებული პროფესორი/ ასისტენტ-პროფესორი;  

2.3.აკადემიური პერსონალის მინიმალური დაშვებული რაოდენობით პროგრამის 

უზრუნველყოფის შემდეგ შესაძლებელია პროგრამის განხორციელებაში ჩაერთოს 

სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული პერსონალი. არ არის დაშვებული პროგრამა 

განხორციელდეს მხოლოდ აკადემიური პერსონალის გამოყენებით, შესაბამისად, 

სავალდებულოა პროგრამის განხორციელებაში ჩართული იყოს მოწვეული 

სპეციალისტებიც. 

2.4.პროგრამის ხელმძღვანელი ყოველი სემესტრის დაწყებამდე, არანაკლებ 14 

კალენდარული დღისა, მას შემდეგ რაც სრულად იქნება დატვირთული 



 

აფილირებული და აკადემიური პერსონალი, ახდენს იდენტიფიკაციას იმ საგნების 

და შესაბამისი დატვირთვის, რომელიც უნდა ჰქონდეს მოწვეულ პერსონალს, 

თითოეული მათგანისათვის შეიქმნება სამუშაო აღწერილობა, რომელიც მოიცავს 

მათი საქმიანობის შინაარსსა და მოცულობას საათებში. აღნიშნული სამუშაო 

აღწერილობის შინაარსი არის ცვალებადი სემესტრული დატვირთვის შესაბამისად 

და წარმოადგენს მათთან დადებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2.5. მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა დგინდება მათ მიერ 

განსახორციელებელი სასწავლო კომპონენტის/კომპონენტების შესაბამისად 

2.6.პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის არანაკლებ 50% უნდა 

იყოს აფილირებული სასწავლო უნივერსიტეტთან. 

 

3. აკადემიური, აფილირებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის განსაზღვრის სამიზნე ნიშნულები 

3.1. აკადემიური/ მოწვეული და აფილირებული აკადემიური პერსონალისთვის 

დადგენილი სამიზნე ნიშნულებია:  

 საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სპეციალობის სავალდებულო 

სასწავლო კურსებზე ჩასატარებელი საათების მინიმუმ 60%-ს უნდა 

კითხულობდეს აკადემიური პერსონალი და შესაბამისად, მაქსიმუმ 40%-ს - 

მოწვეული პერსონალი (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა  პროგრამის სპეციფიკა 

საჭიროებს განსხვავებულ თანაფარდობას. ამ შემთხვევაში დაშვებული 

თანაფარდობაა 50%-50%);  

 აკადემიური პერსონალის სემესტრული სასწავლო დატვირთვა:  

 პროფესორი - კვირაში მაქსიმუმ 18 აკადემიური საათი;  

 ასოცირებული პროფესორი - კვირაში მაქსიმუმ 21 აკადემიური საათი;  

  ასისტენტ-პროფესორი - კვირაში მაქსიმუმ 24 აკადემიური საათი;  

  ასისტენტი - კვირაში მაქსიმუმ 24 აკადემიური საათი (პრაქტიკული / 

ჯგუფში მუშაობის საათები და ა.შ.) 

 

 

 


