danarTi 1
stu-s akademiur, mowveul profesorTa da maswavlebelTa personalis mier (profesori,
asocirebuli profesori, asistent-profesori, ufrosi maswavlebeli, maswavlebeli)
akademiur, samecniero-kvleviT da stu-Tvis mniSvnelovan sxva saqmianobaSi miRweuli
Sedegebis Sefasebis
kriteriumebi
1. აქტივობები აკადემიურ საქმიანობაში (საერთო შეფასების მაქსიმუმ 40%)
(მიღებული ქულების პროცენტებში გადასაყვანად ქულათა
რაოდენობა მრავლდება 0.4 –ზე)
№

შეფასების კრიტერიუმები

ქულათა
მაქსიმა–
ლური
რაოდენობა

ქულათა განაწილების
კრიტერიუმები

კომისიაში
წარმოდგენის
ფორმა,
წარმომდგენი

1.

საუნივერსიტეტო პროგრამებით
წაკითხული სალექციო საგნები
(რაოდენობა);

5

ორ საგანზე –1 ქულა;
სამ საგანზე –2 ქულა;
ოთხ საგანზე–3 ქულა;
ხუთ საგანზე–4 ქულა;
ექვს საგანზე –5 ქულა.

ადგენს მაძიებელი,
ამოწმებს
ფაკულტეტის დეკანი
(დეპარტამენტის
ხელ–ლი)

2.

ლექტორის შეფასების
დონე(სტუდენტთა გამოკითხვის
შედეგების საფუძველზე;

5

ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
კრიტერიუმებით.

ფაკულტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური

3.

ბონუსების მაძიებლის
ხელმძღვანელობით დაცული
სამაგისტრო და სადოქტორო
დისერტაციების რაოდენობა

30

ერთი სადოქტორო
დისერტაცია – 10 ქულა;
ერთი სამაგისტრო
დისერტაცია – 5 ქულა.

სადისერტაციო
საბჭო, დეკანატი

4.

სტუ–ს სარედაქციო–საგამომცემლო
საბჭოს მიერ დამტკიცებული
(რეკომენდირებული)
სახელმძღვანელოების (მათ შორის
ელექტრონული) გამოქვეყნება
(ავტორობა, თანაავტორობა);

15

სახელმძღვანელო
–15 ქულა;
დამხმარე
სახელმძღვანელო
– 10 ქულა.
თანაავტორობის
შემთხვევაში ქულები
ნაწილდება თანაბრად.

დეპარტამენტი

5.

ახალი სასწავლო ლაბორატორიების
შექმნა, არსებული სასწავლო
ლაბორატორიების
განახლება/მოდრენიზაცია, ინოვაციური
მეთოდების დანერგვა სასწავლო

20

ახალი სასწავლო
ლაბორატორიის
შექმნა –15 ქულა;
არსებული
ლაბორატორიების

დეპარტამენტი

პროცესში;

მოდრენიზაცია
– 10 ქულა;
ინოვაციური
მეთოდების დანერგვა
სასწავლო პროცესში;

6.

ახალი სასწავლო პროგრამის
(საბაკალავრო, სამაგისტრო,
სადოქტორო,
პროფესიული განათლების) შემუშავება;
ახალი სასწავლო დისციპლინის
შემოსაღებად შესრულებული
სამუშაოები (სილაბუსის შედგენა,
შესაბამისი სასწავლო–მეთოდური
უზრუნველყოფა);

10

ახალი სასწავლო
პროგრამის შემუშავება
–5 ქულა;
ახალი სილაბუსის
შედგენა –5 ქულა.

7.

საათობრივი ანაზღაურებით სასწავლო
დატვირთვის შესრულება;

15

ყოველი 20 საათი - 1ქ.

დეპარტამენტი

დეპარტამენტი

2. აქტივობები მეცნიერების ხაზით. (კვლევები, ინოვაციები, სამეცნიერო პუბლიკაციები და
სხვა, საერთო შეფასების მაქსიმუმ 40 % )
(მიღებული ქულების პროცენტებში გადასაყვანად ქულათა რაოდენობა მრავლდება 0,4 –ზე)
№

კრიტერიუმები

ქულათა
მაქსიმა–
ლური
რაოდენობა

ქულათა განაწილების
კრიტერიუმები

კომისიაში
წარმოდგენის
ფორმა,
წარმომდგენი

1.

სტუ –ში შესრულებულ სამეცნიერო
პროექტებში მონაწილეობა
(ხელმძღვანელობა, მიღებული
სამეცნიერო გრანტები,
დასრულებული პროექტები).

5

თითოეულ პროექტზე - 5
ქულა.

წარმოად. მაძიებელი,
ამოწმებს
მეცნიერების
დეპარტამენიტი

2.

წარმოებისათვის მისაღები კვლევის
შედეგები, (კვლევის შედეგების
აღიარება, წარმოებაზე მიღებული
ლიცენზიების რაოდენობა,
მიღებული პატენტების, საავტორო
უფლებების რაოდენობა;

10

5 (ქ) თითოეულ კვლევის
შედეგზე;

ადგენს მაძიებელი,
ამოწმებს
კომერცილიზაციის
დეპარტამენტი,
მეცნიერების დეპარტ.

3.

ახალი სამეცნიერო მიმართულებების
ჩამოყალბება (ახალი სამეცნიერო
ლაბორატორიების ორგანიზება,
ახალი სამეცნიერო კოლექტივების
ჩამოყალიბება, ახალი

10

5 (ქ) თითოეულ
მიმართულებაზე;

ფაკ–ტის დეკანის
ცნობა

ტექნოლოგიების შემოტანა–დანერგვა
(აქ არ იგულისხმება კომერციული
ცენტრების დაფუძნება;
4.

პროფესიულ, საერთაშორისო და
ადგილობრივ სამეცნიერო
ორგანიზაციებში მოღვაწეობა
(საერთაშორსო და ადგილობრივ
მეცნიერებათა აკადემიების
ხელმძღვანელობა, წევრობა, წევრად
არჩევა, საერთაშორისო სამეცნიერო
ფორუმების ოგანიზატორობა);

5

ხელმძღვანელობა –3 (ქ);
წევრობა – 1 (ქ);
ორგანიზატორობა–1(ქ);

დამადასტურებელი
დოკუმენტის
ქსეროასლი

5.

მონორგაფია სტუ–ში შესრულებულ
სამეცნიერო კვლევების შედეგებზე
(ავტორი);

10

6.

მონოგრაფიის თავები სტუ–ში
შესრულებული სამეცნიერო
კვლევების შედეგებზე

10

თანაავტორებს
შესრულებული
სამუშაოების წილების
შესაბამისად;

მონოგრაფიის
თავფურცელი,
წინასიტყვაობა
წილების
განსაზღვრისათვის

7.

პუბლიკაციები იმპატქ–ფაქტორის
მქონე ჟურნალებში;

10

ავტორთა კოლექტივის
შემთხვევაში 10 (ქ) იყოფა
წილობრივად;

მოწმდება
სპეციალობების
მიხედვით
Web საიტზე

8.

პუბლიკაციები რეცენზირებად
საერთაშორისო გამოცემებში;

10

ავტორთა კოლექტივის
შემთხვევაში 5(ქ) იყოფა
წილობრივად;

გამოცემის
თავფურცელი და
სარჩევი

9.

პუბლიკაციები ადგილობრივ
რეცენზირებად გამოცემებში და სხვა
პუბლიკაციები

5

ერთი პუბლიკაცია –2,5
(ქ);

გამოცემის
თავფურცელი და
სარჩევი

10. პუბლიკაციები და მოხსენებები
სამეცნიერო ფორუმებზე
(საერთაშორისო კონფერენციების
შრომების კრებულებში, ადგილობრივ
კონფერენციების შრომების
კრებულებში, მოხსენებების
თეზისები და პრეზენტაციები
საერთაშორისო და ადგილობრივ
ფორუმებზე);

5

ერთი პუბლიკაცია/
მოხსენება –2,5(ქ);

გამოცემის
თავფურცელი და
სარჩევი

11. სტუდენტთა სამეცნიერო–კვლევითი
მუშაობა (სტუდენტთა სამეცნიერო–
კვლევითი მუშაობის ორგანიზაცია

20

ორგანიზაცია –10 (ქ);
სტუდენტთა სამეცნიერ–
კვლევითი მუშაობის

დეპარტამენტის
ცნობა,
კონფერენციების

მონოგრაფიის
თავფურცელის
ქსეროასლი

და ხელმძღვანელობა, სტუდენტთა
მონაწილეობა კონფერენციებში,
პუბლიკაციები სტუდენტთა
თანაავტორობით,
მონაწილეობა საერთაშორისო და
ადგილობრივ გამოფენებზე,
ექპონატების მომზადება
გამოფენებისათვის);

ხელმძღვანელობა – 5(ქ);
პუბლიკაცია სტუდენტის
(ბაკალავრის,
მაგისტრანტის)
თანაავტორიბით –5(ქ);
ექსპონატის მომზადება
და გამოფენაში
მონაწილეობა – 5 (ქ).

დღის წესრიგი,
გამოფენაზე
მონაწილეობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

3. სტუ–თვის მნიშვნელოვანი სხვა საქმიანობები (საერთო შეფასების მაქსიმუმ 20%)
(მიღებული ქულების პროცენტებში გადასაყვანად ქულათა რაოდენობა მრავლდება 0.2–ზე)

ქულათა
მაქსიმა–
ლური
რაოდენობა

ქულათა განაწილების
კრიტერიუმები

კომისიაში
წარმოდგენის
ფორმა,
წარმომდგენი

უნივერსიტეტის
აკადემიური/წარმომადგენლობითი
საჭოს კომისიის თავმჯდომარეობა,
უნივერსიტეტის აკადემური /
წარმომადგენლობითი საბჭოს
კომისიის წევრობა;
სადისერტაციო საბჭოს
თავმჯდომარეობა/მდივნობა;

25

თავმჯდომარეობა–25(ქ);
წევრობა – 15 (ქ);

საუნივერსიტეტო
ბრძანება

15

თავმჯდომარეობა–10(ქ);
მდივნობა – 10 (ქ);

საფაკულტეტო
ბრძანება

3.

ფაკულტეტზე მუდმივმოქმედი
კომისიების (საარჩევნო, ეთიკის,
სასწავლო და სამეცნიერო
ლიტერატურის საგამომცემლო–
სარედაქციო) თავმჯდომარეობა/
წევრობა;

15

ჩატარებული კომისიის
სხდომების რაოდენობათა
მიხედვით, ერთი სხდომა –
2 (ქ);

კომისიების
სხდომების ოქმები

4.

სადოქტორო დისერტაციების
რეცენზენტობა (იმ შემთხვევაში,
როდესაც ეს სამუშაო არ
ანაზღაურდება);

15

ერთ რეცენზიაზე – 5 (ქ);

სადისერტაციო
საბჭოს ცნობა

5.

სამაგისტრო ნაშრომების
რეცენზენტობა;

5

6.

სასწავლო სახელძღვანელოების
რეცენზირება

15

№

1.

2.

შეფასების კრიტერიუმები

ერთ რეცენზიაზე –2.5(ქ);

სახელმძღვანელოზე - 10ქ.
დამხმარე
სახელმძღვანელო - 5ქ.

დეპარტამენტის
ხელმძღვანელის
ცნობა
სასწავლო და
სამეცნიერო
ლიტერატურის

საგამომცემლო სარედაქციო
კომისიის ცნობა
7.

სადისერტაციო კოლეგიის
თავჯდომარეობა/წევრობა,
სადოქტორო/სამაგისტრო
კოლოქვიუმი/სემინარის
თავმჯდომარეობა, მდივნობა,
წევრობა;
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სადისერტაციო კოლეგიის
მუშაობაში მონაწილეობა,
ერთი სხდომა – 3 (ქ);
სადოქტორო სამაგისტრო
კოლოქვიუმი/სემინარის
თავმჯდომარეობა/წევრობა,
ერთი
სხდომა – 2 (ქ).

სადისერტაციო
საბჭო

სულ დაგროვებული ქულების მაქსიმალური შესაძლო რაოდენობა შეადგენს – 100 ქულას.
მათ შორის : აქტივობისათვის აკადემიურ საქმიანობაში – 40 ქულა;
აქტივობისათვის მეცნიერების ხაზით

– 40 ქულა;

აქტივობისათვის სხვა საქმიანობაში

–20 ქულა.

