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თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი 

 

 დადგენილების # თარიღი 

დამტკიცებულია: 
შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს N13 დადგენილება 
31.05.2019 

შეტანილია ცვლილება:* 
  

 

აკადემიური პერსონალის წლიური საკონტაქტო, სასწავლო-სამეცნიერო და მეთოდური დატვირთვის  

რაოდენობრივი შეფასება და ზღვრული ნორმები 

 

1. აკადემიური პერსონალის წლიური საკონტაქტო დატვირთვის მოცულობა 

 

აკადემიური თანამდებობა საკონტაქტო დატვირთვა სასწავლო-სამეცნიერო და მეთოდური დატვირთვა 

კვირაში წლიური აფილირებული არააფილირებული 

პროფესორი 6 სთ 180 სთ 300 სთ 200 სთ 

ასოც. პროფესორი 8 სთ 240 სთ 250 სთ 200 სთ 

ასისტ. პროფესორი 10 სთ 300 სთ 200 სთ 200 სთ 

ასისტენტი 12 სთ 360 სთ 200 სთ 200 სთ 

 

2. აკადემიური პერსონალის წლიური სასწავლო-სამეცნიერო და მეთოდური დატვირთვის  

რაოდენობრივი შეფასება და ზღვრული ნორმები  

 

საქმიანობის სახეები რაოდენობრივი შეფასება 
წლიური ზღვრული ნორმა  

აკადემიურ პერსონაზე 

1. აქტივობები საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადების ფარგლებში (საუნივერსიტეტო პროცედურების დაცვით) 

ა) საბაკალავრო და სამაგისტრო/ერთსაფეხურიანი 

პროგრამის მომზადება და წარდგენა   

150 სთ / 1 პროგრამა (ქართულენოვანი) 

200 სთ / 1 პროგრამა (უცხოენოვანი) 

350 სთ  / წელიწადში 

ბ) სასერტიფიკატო პროგრამების მომზადება და წარდგენა   
70 სთ / 1 პროგრამა (ქართულენოვანი) 

80 სთ / 1 პროგრამა (უცხოენოვანი) 

150 სთ  / წელიწადში 

გ) სასერტიფიკატო კურსების მომზადება და წარდგენა   
40 სთ / 1 პროგრამა (ქართულენოვანი) 

50 სთ / 1 პროგრამა (უცხოენოვანი) 
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დ) ტრენინგ-კურსების მომზადება და წარდგენა   
30 სთ / 1 პროგრამა (ქართულენოვანი) 

40 სთ / 1 პროგრამა (უცხოენოვანი) 

 

ე) სტაჟირების პროგრამის მომზადება და წარდგენა   
20 სთ / 1 პროგრამა (ქართულენოვანი) 

30 სთ / 1 პროგრამა (უცხოენოვანი) 

 

ვ) სილაბუსის მომზადება 
20 სთ / 1 სილაბუსი (ქართულენოვანი) 

30 სთ / 1 სილაბუსი (უცხოენოვანი) 

 

ზ) საბაკალავრო და სამაგისტრო/ერთსაფეხურიანი 

პროგრამის ხელმძღვანელობა 

50 სთ / 1 პროგრამა 100 სთ / წელიწადში 

თ) სტაჟირების პროგრამის ხელმძღვანელობა  20 სთ / 1 პროგრამა  

2. სახელმძღვანელო ან სალექციო კურსი (საგანამანათლებლო პროგრამის ფარგლებში)  

ა) მომზადება-გამოცემა 40 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი* 400 სთ / წელიწადში 

ბ) თარგმანი 30 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 300 სთ / წელიწადში 

გ) სამეცნიერო რედაქტირება 15 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 1500 სთ / წელიწადში 

დ) რეცენზირება 10 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 50 სთ / წელიწადში 

ე) შევსება და განახლება და გამოცემა (ელექტრონულად) 10 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 150 სთ / წელიწადში 

ვ) სასწავლო-მეთოდური ნაშრომის შექმნა 20 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 200 სთ / წელიწადში 

3. სამეცნიერო სტატიები   

ა) იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში 500 სთ / 1 სტატია  

ბ) პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში 300 სთ / 1 სტატია  

დ) პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში 250 სთ / 1 სტატია  

ე) რეცენზირება საერთაშორისო ჟურნალებისათვის 20 სთ / 1 სტატია  

ე) რეცენზირება ეროვნული ჟურნალებისათვის 15 სთ / 1 სტატია  

4. მონოგრაფია  

ა) მომზადება და გამოცემა 40 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი  400 სთ / წელიწადში 

ბ) თარგმანი 30 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 300 სთ / წელიწადში 

გ) სამეცნიერო  რედაქტირება 15 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 150 სთ / წელიწადში 

დ) რეცენზირება 10 სთ / 1 ნაბეჭდი თაბახი 50 სთ / წელიწადში 

5. აქტივობები სამეცნიერო კონფერენცია/სიმპოზიუმში  

ა) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/სიმპოზიუმის 

ორგანიზება და ხელმძვანელობა 

150 სთ / 1 კონფერენცია  

ბ) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების 

კრებულის  რედაქტორი (სარედაქციო საბჭოს წევრი) 

50 სთ / 1 კონფერენცია  
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გ) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/სიმპოზიუმის 

მოხსენების მომზადება და/ან ნაშრომის გამოქვეყნება 

200 სთ / 1 მოხსენება-ნაშრომი  

დ) ეროვნული კონფერენციის/სიმპოზიუმის ორგანიზება და 

ხელმძღვანელობა 

120 სთ / 1 კონფერენცია  

ე) ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია/სიმპოზიუმის 

მოხსენების მომზადება და/ან ნაშრომის გამოქვეყნება 

150 სთ / 1 მოხსენება-ნაშრომი  

ვ) საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია/სიმპოზიუმის 

ორგანიზება და ხელმძვანელობა 

80 სთ / 1 კონფერენცია  

ზ) საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია/სიმპოზიუმის 

მოხსენების მომზადება და/ან ნაშრომის გამოქვეყნება 

40 სთ / 1 მოხსენება-ნაშრომი  

6. აქტივობები საგრანტო პროექტების ფარგლებში 

ა) საერთაშორისო საგრანტო პროექტის მომზადება-წარდგენა  
100 სთ / 1 პროექტი (ხელმძღვანელი)  

30 სთ / 1 პროექტი (მონაწილე) 

 

ბ) საგრანტო პროექტის მომზადება-წარდგენა საქართველოს 

ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში 

100 სთ / 1 პროექტი (ხელმძღვანელი)  

20 სთ / 1 პროექტი (მონაწილე) 

 

 

გ) შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტის მომზადება-

წარდგენა  

70 სთ / 1 პროექტი (ხელმძღვანელი)  

20 სთ / 1 პროექტი (მონაწილე) 

 

7. აქტივობები საპატენტო-სალიცენზიო საქმიანობაში 

ა) გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით 150 სთ  

ბ) გამოგონება საქართველოში წარდგენით 120 სთ  

გ) სასარგებლო მოდელის დაპატენტება 90 სთ  

დ) სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება 70 სთ  

8. სტუდენტების კონსულტირება და მომზადება სამეცნიერო კონფერენციისათვის 

ა) სტუდენტის ხელმძღვანელობა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციისათვის 

30 სთ / 1 სტუდენტი; 1 მოხსენება-

ნაშრომი 

90 სთ / წელიწადში 

ბ) სტუდენტის ხელმძღვანელობა ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენციისათვის 

20 სთ / 1 სტუდენტი; 1 მოხსენება-

ნაშრომი 

60 სთ / წელიწადში 

გ) სტუდენტის ხელმძღვანელობა საუნივერსიტეტო 

კონფერენციისათვის 

15 სთ / 1 სტუდენტი; 1 მოხსენება -

ნაშრომი 

60 სთ / წელიწადში 

დ) სტუდენტების კონსულტირება 2 სთ /  1 აკადემიურ ჯგუფზე სემესტრში  

9. სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა 

ა) საერთაშორისო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა 40 სთ  

ბ) ეროვნული გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა 20 სთ  
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10. საკვალიფიკაციო ნაშრომის რეცენზირება-ექსპერტიზა 

ა) საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზირება-ექსპერტიზა 10 სთ / 1 ნაშრომი 60 სთ / წელიწადში 

ბ) სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება  20 სთ / 1 ნაშრომი 80 სთ / წელიწადში 

11. უნივერსიტეტის საბჭოების წევრობა 

ა) აკადემიური საბჭოს წევრობა 40 სთ  

გ) ფაკულტეტის საბჭოს წევრობა 30 სთ  

დ) ფაკულტეტის საბჭოს მდივნობა 15 სთ  

დ) აკადემიური საბჭოს მდივნობა 20 სთ  

12. სხვა აქტივობები 

სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც დასტურდება შესაბამისი 

დოკუმენტით / მასალებით  

საათობრივად შეფასდება ფაკულტეტის 

დეკანის მიერ 

150 სთ ჯამურად 

 

* 1 ნაბეჭდი თაბახი - 8 გვერდი, ფურცლის ზომა A4 ან 16 გვერდი, ფურცლის ზომა A5 (Sylfaen; შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,15) 


