
 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  №03 
     ქ. ბათუმი                     29 ივნისი, 2017  

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების 

თაობაზე 

 

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

წესდების მე–10 მუხლის,  საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ 

ბრძანების,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესის 

დამტკიცების თაობაზე” ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს  2017 წლის 28 ივნისის N45 

დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1. დამტკიცდეს ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

თანდართული წესი (დანართი 1). 

2. გადაწყვეტილება გავრცელდეს 2017-2018 სასწავლო წლიდან წარმოშობილ 

სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

3. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, ფაკულტეტებს, სამეცნიერო-

კვლევით ერთეულებს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, სასწავლო და 

სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტს, მაგისტრატურის, რეზიდენტურისა 

და  დოქტორანტურის მართვის სამსახურს, კანცელარიას, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს. 

4. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სპიკერი, 

             პროფესორი                                                დ. ბარათაშვილი 

 



 

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. ეს წესი ადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (შემდგომში „ბსუ“) აკადემიური 

პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიას. 

 

მუხლი 2. აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის პრინციპები 

1. ბსუ-ში აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება 

უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტის, აკადემიური პერსონალის სახელფასო 

სარგოსა და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში 

დაგეგმილი საერთო აკადემიური საათების რაოდენობის (არაუმეტეს 60 %) 

შესაბამისად; 

2. ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური საერთო რაოდენობის 

ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტთა რაოდენობის პროპორციულად, 

პროგრამის საჭიროებების გათვალისწინებით; 

3. საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში განსაზღვრული აკადემიური 

პერსონალის რაოდენობა გადანაწილდება დარგობრივი დეპარტამენტების 

მიხედვით მოცემულ პროგრამებზე მათ მიერ შესრულებული აკადემიური 

საათების პროპორციულად. 

 

მუხლი 3. აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი გადანაწილების წესი 

 

1. ამ წესის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული აკადემიური პერსონალის 

მაქსიმალური რაოდენობა აკადემიური თანამდებობების მიხედით (ასისტენტი, 

ასისტენტ პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, პროფესორი) 

გადანაწილდება შესაბამისი მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების 

საჭიროების, სამეცნიერო-კვლევებისა და ბიუჯეტის  გათვალისწინებით. 

2. ამ წესის შესაბამისად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან შეთანხმებით ფაკულტეტების 

საბჭოები განსაზღვრავენ და აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენენ 

აკადემიური თანამდებობების რაოდენობას კატეგორიების მიხედვით. 
 


