
 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტის 
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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №03 
ქ. ბათუმი        20 დეკემბერი, 2017  

,,ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო 

თანამდებობის დაკავებისათვის დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-

ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის N05 გადაწყვეტილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოსკანონის მე-18, 371-374-ე მუხლების, ბსუ–

ს წესდების მე–10 მუხლის, 621-625-ე მუხლების, ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტების სამეცნიერო საბჭოების გადაწყვეტილებების, „საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 

17 ოქტომბრის N182/ნ ბრძანების საფუძველზე, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს  2017 წლის 30 

ნოემბრის N101 დადგენილებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1. ,,ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო 

თანამდებობის დაკავებისათვის დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“ 

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის N5 გადაწყვეტილებაში 

შევიდეს ცვლილება და დანართის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 

„3. უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე 5 (ხუთი) წლის ვადით 

აირჩევა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 

რომელსაც აქვს სამეცნიერო მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება და 

აკმაყოფილებს შემდეგ  პირობებს: 



ა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს კლასიფიკატორის 2.3,  2.4 

(ქართველოლოგიური დარგებისათვის), 2.6  ან  3.3 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ერთ-

ერთი ნაშრომი/მონოგრაფია; 

ბ) ბოლო 3 წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული და 

გამოქვეყნებულია შესაბამისი თეზისი/თეზისები კლასიფიკატორის 1.3 

(ქართველოლოგიური დარგებისათვის) ან 1.4 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამეცნიერო 

ღონისძიებაში; 

გ) ბოლო 3 წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული ან მონაწილეობს 

კლასიფიკატორის 4.6  პუნქტებით განსაზღვრულ სამეცნიერო აქტივობებში; 

დ) აქვს სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომლის/მეცნიერი თანამშრომლის ან ავტორიზებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასოცირებული პროფესორის/ასისტენტ 

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება. 

4. მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე 5 (ხუთი) წლის ვადით აირჩევა 

მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელიც 

აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 

ა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს კლასიფიკატორის 2.3,  2.4 

(ქართველოლოგიური დარგებისათვის), 2.6  ან  3.3 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ერთ-

ერთ ინაშრომი/მონოგრაფია; 

ბ) ბოლო 3 წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული და 

გამოქვეყნებულია შესაბამისი თეზისი/თეზისები კლასიფიკატორის 1.3 

(ქართველოლოგიური დარგებისათვის) ან 1.4 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამეცნიერო 

ღონისძიებაში.“ 

 

2. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს,  სამეცნიერო-კვლევით 

ერთეულებს, ფაკულტეტებს, კანცელარიას, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახურს, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, სხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებს და პერსონალს. 

3. გადაწყვეტილების ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს. 

4. წინამდებარე გადაწყვეტილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება 

გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ბსუ-ს ვებგვერდზე 

გამოქვეყნების დღიდან 1 თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი: ქ. ბათუმი,ს. ზუბალაშვილის ქ.№30). 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  სპიკერი, 

    პროფესორი                                                         დ. ბარათაშვილი 

 


