
 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ო ბ ი თ ი    ს ა ბ ჭ ო 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  №07-01\85 

ქ. ბათუმი               14 აგვისტო, 2020 წ. 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური პერსონალის აფილირების, 

აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების წესის 

დამტკიცების შესახებ“  ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 

სექტემბრის N03 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ–ს 

წესდების მე–10 მუხლის, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 6 აგვისტოს №06-01/45 

დადგენილების და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1.  „ბსუ–ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის 

განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის N03 

გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, დანართი 1-ში (წესში) შევიდეს შემდეგი სახის 

ცვლილებები: 

 

ა) მე-2 პუნქტის 2.3. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,2.3. ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში, წინამდებარე წესით დადგენილი 

ზღვრული ოდენობის გათვალისწინებით, ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით 

განსაზღვრული წლიური სავალდებულო აკადემიური (სამუშაო) დატვირთვა 

(შემდეგში ,,პედაგოგიური დატვირთვა“) და სტუდენტთა კონსულტირება 

(კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტთა ინფორმირება სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე, 

სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების, პროექტებისა და 

ღონისძიებების შესახებ), ასევე წინამდებარე წესით განსაზღვრული 

საათობრივად ანაზღაურებადი აკადემიური (სამუშაო) დატვირთვა (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში).“; 

 



ბ) მე-2 პუნქტის 2.5. ქვეპუნქტი ამოღებული იქნეს; 

 

გ) მე-3 პუნქტის 3.4. პუნქტი და 3.4.1. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

,,3.4. აკადემიური პერსონალის სავალდებულო წლიური პედაგოგიური 

დატვირთვა, მათ შორის ელექტრონული (დისტანციური) სწავლების ფორმატის 

შემთხვევაში, მოიცავს სალექციო/პრაქტიკული/ჯგუფში 

მუშაობა/სემინარი/ლაბორატორიულ სამუშაო დატვირთვას (შემდეგში 

,,სააუდიტორიო დატვირთვა“) და წინამდებარე წესით განსაზღვრულ სხვა, 

არასააუდიტორიო სამუშაო დატვირთვას. სავალდებულო სააუდიტორიო 

დატვირთვის შემადგენელი კომპონენტი შეიძლება იყოს:  

 

3.4.1. სალექციო/პრაქტიკული/ჯგუფში მუშაობა/სემინარი/ლაბორატორიული 

სამუშაო დატვირთვა: 

ა)  საბაკალავრო/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო/სამედიცინო აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე; 

ბ) სამაგისტრო პროგრამებზე, თუკი სტუდენტთა ჯგუფში მათი რაოდენობა არის 

10 ან მეტი; 

გ) სამაგისტრო ან/და სადოქტორო პროგრამებზე, თუკი სტუდენტთა ჯგუფში 

მათი რაოდენობა არის 10-ზე ნაკლები (შემდეგში ,,მცირერიცხოვანი ჯგუფი“). ამ 

შემთხვევაში ეს სამუშაო წლიურ სავალდებულო პედაგოგიურ დატვირთვაში 60 

სთ-ს არ უნდა აღემატებოდეს.“; 

 

დ) მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებული იქნეს; 

 

ე) მე-5 პუნქტის  შინაარსი (5.1. ქვეპუნქტის დაწყებამდე) ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 

,,5. აკადემიური პერსონალის აკადემიური საქმიანობა, გარდა წინამდებარე წესის 

შესაბამისად განსაზღვრული სააუდიტორიო დატვირთვისა და საათობრივად 

ანაზღაურებადი არასააუდიტორიო სამუშაო დატვირთვისა, მოიცავს სხვა 

აქტივობებს/არასააუდიტორიო დატვირთვას, მათ შორის:“; 

 

ვ) მე-5 პუნქტის 5.4. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,5.4. სტუდენტთა სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემის კომპეტენციის 

ფარგლებში წარმოება, ასევე ელექტრონული სწავლების განხორცილების წესისა 

და რეკომენდაციების შესაბამისად, შესაბამისი სასწავლო პლატფორმის 

გამოყენება.“;  

 

ზ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,6. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური (სასწავლო წლის) 

აკადემიური (სამუშაო) დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ ბსუ-ს რექტორის 

ბრძანების პროექტს ამზადებს ბსუ-ს სასწავლო პროცესის დეპარტამენტი, 



შესაბამისი ფაკულტეტის დარგობრივი დეპარტამენტის ინიცირებული 

ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი ბარათის (თანდართული სამუშაო 

დატვირთვის სქემით) საფუძველზე. აღნიშნული სამსახურებრივი ბარათის, 

ასევე უკვე არსებულ სამუშაო დატვირთვაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (მათ 

შორის სხვა დარგობრივი დეპარტამენტიდან) ახალი სამსახურებრივი ბარათის 

წარმოდგენამდე, ძირითადი ფაკულტეტის დარგობრივი 

დეპარტამენტი/ფაკულტეტი საჭირო ინფორმაციის (წინამდებარე წესთან 

შესაბამისობის მიზნებისათვის) მიღების მიზნით კონსულტაციას გაივლის 

სასწავლო პროცესის დეპარტამენტთან.“;   

 

თ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,9. ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები შესაძლებელია შრომის 

კანონმდებლობის დაცვით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, 

საათობრივი ანაზღაურების წესით, როგორც პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები, ასრულებდნენ სამუშაოს ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე (ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

პერსონალის სამსახურში მიღების წესი მტკიცდება ბსუ-ს რექტორის 

ბრძანებით).“;  

 

ი) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,11. ამ წესის მე-10 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების 

შესახებ ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი ბარათი (თანდართული 

საკონკურსო კომისიის ოქმები, საკონკურსო განცხადებები და კონკურსანტის 

დოკუმენტაცია) წარედგინება ბსუ-ს რექტორს, ხოლო რექტორის რეზოლუციის 

შესაბამისად - ბსუ-ს სასწავლო პროცესის დეპარტამენტსა და ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურს, კონკურსში გამარჯვებული პირების მოწვევისა 

და მათი სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ ბსუ-ს რექტორის ბრძანების 

მოსამზადებლად.“;  

 

კ) 14.1. პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

„14.1. „ა“ კატეგორიის პედაგოგიური დატვირთვა განესაზღვრება ბსუ-სთან 

აფილირებულ აკადემიური თანამდებობის პირს შემდეგი ოდენობით:  

ა) პროფესორს - 300 საათი; 

ბ) ასოცირებულს პროფესორს - 350 საათი; 

გ) ასისტენტ-პროფესორს - 365 საათი; 

დ) ასისტენტს - 385 საათი; 

ე) დარგობრივი დეპარტამენტის  ხელმძღვანელს განესაზღვრება 30 საათით 

ნაკლები სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვა.“; 

 

            ლ) 14.1 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ამოღებული იქნეს; 

 

 

            მ) 14.3  პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 



„14.3. ,,გ“ კატეგორიის პედაგოგიური დატვირთვა - შრომითი ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებებისა და ბსუ-ს სამართლებრივი აქტებით დადგენილი 

მოთხოვნების შესრულებასთან ერთად სავალდებულო წლიური პედაგოგიური 

დატვირთვა -განესაზღვრება ბსუ-სთან არააფილირებულ აკადემიური თანამდებობის 

პირს შემდეგი ოდენობით: 

ა) პროფესორს - 150 საათი; 

ბ) ასოცირებულს პროფესორის- 175 საათი; 

გ) ასისტენტ-პროფესორს 183 საათი; 

დ) ასისტენტს 193 საათი.“; 

 

         ნ) 26-ე პუნქტის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„ე) დამატებით სპეციალობაზე/მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, არჩევით სასწავლო კურსში/მოდულში არანაკლებ 20 სტუდენტით, 

გარდა იმ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებითი/არჩევითი სპეციალობებისა, 

რომელზეც კონკრეტული საჭიროების დასაბუთებით, გამონაკლისი დაშვებული 

იქნება აკადემიური საბჭოს დადგენილებით.“ 

ვ) არჩევით სასწავლო კურსში/მოდულში: საბაკალავრო/მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო/სამედიცინო აკადემიურ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე - არანაკლებ 20 სტუდენტით, ხოლო სამაგისტრო 

პროგრამებზე -არანაკლებ 5 სტუდენტით.“     

 

2. გადაწყვეტილება (ასევე შეტანილი ცვლილებებით კონსოლიდირებული ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის N03 გადაწყვეტილება) 

განთავსდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

3. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს რექტორს, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, ბსუ-ს ფაკულტეტებს (დეკანებს, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსებს, დარგობრივი 

დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს), სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, 

სამეცნიერო კვლევების სამსახურს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს, იურიდიულ დეპარტამენტს, 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, შიდა აუდიტის სამსახურს, 

სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს, ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების 

მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრს და სტუდენტთა კარიერული 

განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტს. 

4. წინამდებარე გადაწყვეტილებით განხორციელებული ცვლილებები ბსუ-ს 

აკადემიური პერსონალის სავალდებულო პედაგოგიური დატვირთვის 

ნაწილში (14.1. პუნქტი ,,ა“-,,ე“ ქვეპუნქტებით და 14.3. პუნქტი ,,ა“-,,დ“ 

ქვეპუნქტებით) ძალაშია მხოლოდ 2020-2021 სასწავლო წლისათვის, ხოლო სხვა 

ცვლილებები ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში 

ბათუმის საქალაქო   სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30). 
         

 წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

                     პროფესორი                                         დავით ბარათაშვილ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


