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საკონკურსო საბუთების განხილვა 

კონკურსანტის სახელი, გვარი  

 

საკონკურსო 
აკადემიური თანამდებობა 

 
პროფესორი 

 
ასოცირებული პროფესორი 

 
ასისტენტ-პროფესორი 

ვაკანსიის სფერო   

კვალიფიკაციის დადასტურება ხდება აკადემიური ნიშნით :  პროფესიული ნიშნით:   
 

საკონკურსო მოთხოვნებთან შესაბამისობა 

1. კონკურსის ძირითად პირობებთან შესაბამისობა 

 

აკადემიური ნიშნით კვალიფიკაციის დადასტურების შემთხვევაში:

დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი  
სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება 

(პროფესორისთვის - min 6 წელი, ასოცირებული პროფესორისთვის - min 3 წელი) 
 

 

პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დადასტურების შემთხვევაში:

არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი  



პროფესიული გამოცდილება  

(საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში; პროფესორისთვის - min 6 წელი; ასოცირებული პროფესორისთვის - min 5 წელი; 

ასისტენტ-პროფესორისთვის - min 4 წელი) 
 

პედაგოგიური გამოცდილება 

(პროფესორისთვის - min 6 წელი; ასოცირებული პროფესორისთვის - min 3 წელი) 
 

 

 

შენიშვნა: 1) ზემოთ მითითებული წარმოადგენს კონკურსის ძირითად პირობებს; 2) კონკურსის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენისას საკონკურსო კომი-
სია განიხილავს მხოლოდ აპლიკანტის მიერ მითითებულ ინფორმაციას და დამადასტურებელ დოკუმენტაციას; 3) პედაგოგიურ გამოცდილებად მიიჩნევა მხო-
ლოდ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სამეცნიერო გამოცდილებად – სამეცნიერო/კვლევით/სხვ. დაწესებულე-
ბაში მოღვაწეობა; 3) უცხო ქვეყანაში განათლების/კვალიფიკაციის მიღების შემთხვევაში აუცილებელია სსიპ „განათლების ხარისხის   ეროვნული ცენტრის“ 

მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტის წარდგენა. 

 

2.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (პერიოდში) გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციები / გამოცემული სამეცნიერო ნაშრომ(ებ)ი 

(საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში, მათ შორის, თანაავტორობით)


 

შენიშვნა: 1) მოიაზრება რეფერირებად ჟურნალებში/კრებულებში/სხვ. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები; 2) კომპონენტი ფასდება კომისიის წევრი–დარგის 
სპეციალისტ(ებ)ის მიერ. მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაცია (ნაშრომის/სახელმძღვანელოს/მონოგრაფიის/სხვ., ჟურ-

ნალის/კრებულის/სხვ. შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი გვერდ(ებ)ის ასლ(ებ)ი); 

 

3. კონკურსზე წარდგენილი სასწავლო კურსების სილაბუსები 

 შენიშვნა: სასწავლო კურს(ებ)ის სილაბუს(ებ)ი (რაოდენობა - min 01, max 03): ა) უნდა იყოს წარდგენილი საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში, ბ) სილაბუსის წარმ-
დგენი პირი უნდა ფლობდეს წარმოდგენილი სასწავლო კურსის შესაბამის კვალიფიკაციას – მითითებულიდან თუნდაც ერთ–ერთი პირობის შეუსრულებლო-
ბის შემთხვევაში სილაბუსი არ ჩაითვლება კონკურსის მიზნებისთვის წარდგენილად (არ მოხდება მისი განხილვა). შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვ-
ლება პირი, რომელსაც აქვს სასწავლო კურსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია, რაც შეიძლება დად-
გინდეს: ამ პირის დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხით, მიღებული სპეციალური განათლებით, პროფესიული გამოცდი-
ლებით და ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომებით/პუბლიკაციებით, რომლებიც ადასტურებენ შესაბამის სფეროში მის კომპე-
ტენტურობას, გ) კონკურსის მიზნებისთვის ჩაითვლება მხოლოდ ის სილაბუსი, რომელშიც შეფასება 0 ქულაზე მეტია. 

 

1 სასწავლო კურსის დასახელება:  
  

 შეესაბამება მოთხოვნებს 

 

 არ შეესაბამება მოთხოვნებს 


1. სილაბუსი წარდგენილია საკონკურსო ვაკანსიის 

შესაბამის სფეროში და შეფასება 0 ქულაზე მეტია 
 

1. სილაბუსი არ არის წარდგენილი საკონკურსო ვაკანსიის 

შესაბამის სფეროში ან შეფასდა 0 ქულით 

 2. კონკურსანტს უდასტურდება შესაბამისი კვალიფიკაცია  2. კონკურსანტს არ უდასტურდება შესაბამისი კვალიფიკაცია 
 

2 სასწავლო კურსის დასახელება:  
  

 შეესაბამება მოთხოვნებს 

 

 არ შეესაბამება მოთხოვნებს 


1. სილაბუსი წარდგენილია საკონკურსო ვაკანსიის 

შესაბამის სფეროში და შეფასება 0 ქულაზე მეტია 
 

1. სილაბუსი არ არის წარდგენილი საკონკურსო ვაკანსიის 

შესაბამის სფეროში ან შეფასდა 0 ქულით 

 2. კონკურსანტს უდასტურდება შესაბამისი კვალიფიკაცია  2. კონკურსანტს არ უდასტურდება შესაბამისი კვალიფიკაცია 
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3 სასწავლო კურსის დასახელება:  
  

 შეესაბამება მოთხოვნებს 

 

 არ შეესაბამება მოთხოვნებს 


1. სილაბუსი წარდგენილია საკონკურსო ვაკანსიის 

შესაბამის სფეროში და შეფასება 0 ქულაზე მეტია 
 

1. სილაბუსი არ არის წარდგენილი საკონკურსო ვაკანსიის 

შესაბამის სფეროში ან შეფასდა 0 ქულით 

 2. კონკურსანტს უდასტურდება შესაბამისი კვალიფიკაცია  2. კონკურსანტს არ უდასტურდება შესაბამისი კვალიფიკაცია 
 

კონკურსის მიზნებისთვის ჩათვლილი სასწავლო კურსების სილაბუსები: 

1  

2  

3  
 

გადაწყვეტილება საკონკურსო საბუთების შემდგომი განხილვის შესახებ 

 საბუთების განხილვა გრძელდება                         საბუთები აღარ განიხილება                          მიზეზი:  

საკონკურსო საბუთების განხილვა, კონკურსანტის შეფასება 

1 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (პერიოდში) - საკონკურსო ვაკანსიის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ 

შორის თანაავტორობით გამოცემული / გამოქვეყნებული 
ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 სამეცნიერო ნაშრომები (მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, ლექსიკონი და/ან სხვ.)  
 

2 სამეცნიერო პუბლიკაციები (სტატიები და/ან სხვ.)  
 

შენიშვნა: 1) მოიაზრება რეფერირებად ჟურნალებში/კრებულებში/სხვ. გამოქვეყნებული პუბლიკაციები; 2) კომპონენტი ფასდება კომისიის წევრი–დარგის სპეციალის-
ტ(ებ)ის მიერ. მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაცია (ნაშრომის/სახელმძღვანელოს/მონოგრაფიის/სხვ., ჟურნალის/კრებულის/სხვ. 
შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი გვერდ(ებ)ის ასლ(ებ)ი); შეფასების სისტემა: 1) თითოეული ნაშრომი: ა) ბოლო 2 წლის განმავლობაში გამოცემული: საზღვარგარეთ 
– 3.0 ქულა (ავტორობა) / 2.5 ქულა (თანაავტორობა), საქართველოში – 2.5 ქულა (ავტორობა) / 2.0 ქულა (თანაავტორობა); ბ) სხვა წლებში გამოცემული - 2.0 ქულა (ავტო-
რობა) / 1.5 ქულა  (თანაავტორობა); 2) თითოეული პუბლიკაცია: ა) ბოლო 2 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული - 1.5 ქულა (ავტორობა) / 1.0 ქულა (თანაავტორობა); ბ) 

სხვა წლებში გამოქვეყნებული - 1.0 ქულა (ავტორობა), 0,5 ქულა (თანაავტორობა); 3) შემაჯამებელი ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს. 
 

2 
კონკურსის მიზნებისთვის ჩათვლილი სასწავლო კურს(ებ)ის სილაბუს(ებ)ის შეფასებები ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1   

 2   

3   
 

შენიშვნა: 1) შეფასებას ექვემდებარება მხოლოდ კონკურსის მიზნებისთვის ჩათვლილი სილაბუსები; 2) სილაბუს(ებ)ის შეფასება ხდება სასწავლო კურსის სილაბუსის 
შეფასების ფორმის მიხედვით საკონკურსო კომისიის წევრი – დარგის სპეციალისტ(ებ)ის მიერ. შეფასების სისტემა: 1) რამდენიმე შემფასებლის არსებობის შემთხვევაში 
თითოეული სილაბუსის შეფასების ქულა წარმოადგენს ყველა შემფასებელთა მიერ მინიჭებული შეფასების ქულების საშუალოარითმეტიკულ სიდიდეს; 3) რამდენიმე 

სილაბუსის შემთხვევაში „შემაჯამებელი ქულა“ უდრის ყველა სილაბუსში მიღებული შეფასების ქულების ჯამს. 

 

3 
ბოლო 10 წლის განმავლობაში (პერიოდში) - კონკურსის მიზნებისთვის ჩათვლილი სასწავლო კურს(ებ)ის 

განხორციელების გამოცდილება, მათ შორის სასწავლო კურს(ებ)ი ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1   

 2   

3   
 

შენიშვნა: მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებული მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწა-
ვლო კურსის განხორციელების გამოცდილება  (ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან და/ან სხვ.). შეფასების სისტემა: 1) თითოეული აკადემიური 

წელი – 1 ქულა, თითოეული სემესტრი - 0.5 ქულა; 2) შემაჯამებელი ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს. 
 

4 
ბოლო 10 წლის განმავლობაში (პერიოდში) - პედაგოგიური, საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში სამეცნიერო და /ან 

პროფესიული გამოცდილება 
ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 პედაგოგიური გამოცდილება  

 2 პროფესიული გამოცდილება  

3 სამეცნიერო გამოცდილება  
 

შენიშვნა: 1) მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაცია (შრომის წიგნაკის ასლი, ცნობა დაკავებული თანამდებობის/საქმოანობის მითი-
თებით და/ან სხვ.); 2) პედაგოგიური გამოცდილება – მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უსდ–ში, სამეცნიერო გამოცდილება – სამეცნიერო დაწესებულება-
ში/კვლევით ცენტრში/სხვა სამეცნიერო საქმიანობა. შეფასების სისტემა: 1) თითოეული წელი – 1 ქულა; 2) შემაჯამებელი ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს. 
 

5 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (პერიოდში) - საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში  საერთაშორისო და/ან ადგილობრივ კონ-

ფერენციებში, სემინარებში და/ან სხვ. მონაწილეობა 
ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 საერთაშორისო - კონფერენციები, სემინარები და/ან სხვ.  
 

2 ადგილობრივი - კონფერენციები, სემინარები და/ან სხვ.  
 

შენიშვნა: კონკურსანტის მიერ „მონაწილეობის“ მითითების შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებელი ინფორმაცია (საკონფერენციო 
მასალების/ბუკლეტბის/კრებულის/სხვ. შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი გვერდ(ებ)ის ასლ(ებ)ი და/ან სხვ.). 
შეფასების სისტემა: 1) თითოეულ საერთაშორისო კონფერენციაში, სემინარში და/ან სხვ. მონაწილეობა - 2 ქულა, დასწრება – 0.5 ქულა; თითოეულ ადგილობრივ კონფე-
რენციაში, სემინარაში და/ან სხვ. „მონაწილეობა“ - 1 ქულა,  „დასწრება“ – 0.5 ქულა; 2) შემაჯამებელი ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს. 
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6 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (პერიოდში) - პროფესიული განვითარება: საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში  სტაჟირება, 

ტრეინინგებში და/ან სხვ. მონაწილეობა, სპეციალური მომზადების კურსების გავლა და/ან სხვ. 
ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 საერთაშორისო - სტაჟირება, ტრეინინგი და/ან სხვ.  
 

2 ადგილობრივი - სტაჟირება, ტრეინინგი და/ან სხვ.  
 

შენიშვნა: მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებელი ინფორმაცია (სერტიფიკატის/მოწმობის ასლი, ცნობა და/ან სხვ.).  
შეფასების სისტემა: 1) თითოეული საერთაშორისო სტაჟირება, ტრეინინგი და/ან სხვ. - 2 ქულა; ადგილობრივი სტაჟირება, ტრეინინგი და/ან სხვ. - 1 ქულა; 2) შემაჯამე-
ბელი ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს.  
 

7 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (პერიოდში) - საკონკურსო ვაკანსიის სფეროში მიღებული სტიპენდიები და/ან გრანტები ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 საერთაშორისო - სტიპენდიები, გრანტები და/ან სხვ.  
 

2 ადგილობრივი - სტიპენდიები, გრანტები და/ან სხვ.  
 

შეფასების სისტემა: 1) თითოეული საერთაშორისო გრანტი/სტიპენდია და/ან სხვ. - 2 ქულა; ადგილობრივი გრანტი/სტიპენდია და/ან სხვ. - 1 ქულა; 2) შემაჯამებელი 
ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს. 
 

8 
ენობრივი კომპეტენციები (უცხო ენ(ებ)ის ფლობა) ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 უცხო ენა (ზოგადი)  
 

2 უცხო ენა (დარგობრივი)  
 

შენიშვნა: 1) ზოგადი უცხო ენა - უცხო ენის შესაბამის დონეზე ფლობის დადასტურებაში მოიაზრება მაგ.: საერთაშორისო სერტიფიკატები (ინგლისური ენის შემთხვე-
ვაში - მაგ., ტოიფელი (TOEFL PBT), ტოიფელი (TOEFL IBT), ბრიტანეთის საბჭოს და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS), ბრიტანეთის სა-
ბჭოს და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (Cambridge Exam), კემბრიჯის უნივერსიტეტის (Cambridge ESOL Examination) და/ან სხვ.); შესაბამისი 
უფლებამოსილების მქონე საერთაშორისო/უცხოეთის/საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციის/წარმომადგენლობის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დგინ-
დება/დასტურდება შესაბამის დონეზე ენის ფლობა (სერტიფიკატი,/მოწმობა/სხვ.); საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი (დიპლომი/ დანარ-
თი/ცნობა/სხვ.), რომლითაც დგინდება/დასტურდება შესაბამის დონეზე ენის ფლობა. სასწავლო უნივერსიტეტში კონკურსის მიზნებისთვის ჩაითვლება: B1 დონედ – ამ 
უცხო ენაზე მიღებული ნებისმიერი სფეროს პროფესიული განათლება (პროფესიული დიპლომი/ცნობა/სხვ.); B2 დონედ – ამ უცხო ენაზე მიღებული სრული ზოგადი 
განათლება (ატესტატი/სხვ.) ან ნებისმიერი სფეროს საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა (ცნობა/სხვ.); C1 დონედ – ამ უცხო ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლება – ნე-
ბისმიერი სფეროს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (დიპლომი/ცნობა/სხვ.) ან ნებისმიერი სფეროს სამაგისტრო პროგრამაზე 
სწავლა (ცნობა/სხვ.); C2 დონედ – ამ უცხო ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლება – ნებისმიერი სფეროს არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემი-
ური ხარისხი (დიპლომი, დანართი/სხვ.) ან ნებისმიერი სფეროს სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა (ცნობა/სხვ.); 2) დარგობრივი უცხო ენა - საკონკურსო ვაკანსიის სფე-
როში უხცოეთში/საქართველოში ამ უცხო ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლება – არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (დიპლო-
მი/დანართი/ცნობა/სხვ.) ან სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა (ცნობა/სხვ.); უცხო ენაზე სპეციალური დარგობრივი მომზადების პროგრამ(ებ)ის/სხვ. გავლა, უცხოე-
თის/საქართველოს დარგობრივ პროექტებში/პროგრამებში/სხვ. მონაწილეობა (ცნობა/სხვ.), უცხოეთის/საქართველოს ორგანიზაციებში/დაწესებულებებში/სხვ. მუშაობა 
და/ან სხვა საქმიანობის, რომელიც მოითხოვს ამ უცხო ენაზე აუცილებელ ზეპირ და წერით კომუნიკაციას დარგობრივი ტერმინოლოგიის გამოყენებით (შრომის წიგნა-

კის შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი გვერდ(ებ)ის ასლ(ებ)ი/ცნობა/სხვ.); 3) მხედველობაში მიიღება დოკუმენტურად დადასტურებელი ინფორმაცია. 

შეფასების სისტემა: 1) დარგობრივი უცხო ენა – 3.0 ქულა; C2 დონე - 2.5 ქულა; C1 დონე – 2.0 ქულა; B2 დონე - 1.5 ქულა; B1 დონე - 1.0  ქულა. 2) ერთსა და იმავე უცხო 
ენაში დარგობრივი და ზოგადი უცხო ენის ფლობის დადასტურების შემთხვევაში კონკურსანტს ენიჭება მხოლოდ დარგობრივი უცხო ენის შეფასების ქულა; 2) რამდე-
ნიმე უცხო ენის შემთხვევაში საბოლოო ქულა უდრის ყველა მითითებულ ენში მინიჭებული ქულების ჯამს. 

 

9 
კომპიუტერული უნარები ქულა შემაჯამებელი ქულა 

1 კომპიუტერული პროგრამები, ვებ-ბრაუზერები  
 

2 დარგობრივი (საკონკურსო ვაკანსიის სფეროს შესაბამისი) კომპიუტერული პროგრამები  
 

შეფასების სისტემა: 1) თითოეული კომპიუტერული პროგრამის (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint და/ან სხვ.) და ვებ-ბრაუზერის (Google Chrome, Opera, Internet 
Explorer და/ან სხვ.) შემთხვევაში: „თავისუფლად“ – 1.5 ქულა, „კარგად“ – 1.0 ქულა, „დამაკმაყოფილებლად“ – 0.5 ქულა; 2) თითოეული დარგობრივი (ვაკანსიის სფეროს 
შესაბამისი) კომპიუტერული პროგრამის შემთხვევაში: „თავისუფლად“ – 2.0 ქულა, „კარგად“ – 1.5 ქულა, „დამაკმაყოფილებლად“ – 1.0 ქულა; dდამადასტურებელი 

დოკუმენტის შემთხვევაში - 2.0; 3) შემაჯამებელი ქულა უდრის მიღებული ქულების ჯამს. 
 

10 
სასწავლო კურსის კონცეფციის პრეზენტაცია შემაჯამებელი ქულა 

 კონკურსი არ ითვალისწინებს პრეზენტაციის ჩატარებას  

 კონკურსი ითვალისწინებს პრეზენტაციის ჩატარებას  
 

შენიშვნა: 1) პრეზენტაციაზე დაშვების  წინაპირობა: საკონკურსო მოთხოვნებთან შესაბამისობა და წარდგენილი სასწავლო კურსის სილაბუსის კონკურსის მიზნების-
თვის ჩათვლა; 2) კონკურსის მიზნებისთვის რამდენიმე ჩათვლილი სილაბუსის შემთხვევაში საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია წინასწარი დაზუსტების გარეშე 
თავად აირჩიოს კონკრეტული სასწავლო კურსი პრეზენტაციის ჩასატარებლად. შეფასების სისტემა: პრეზენტაციის შეფასება ხდება პრეზენტაციის შეფასების ფორმის 

მიხედვით. 
 

 

შემაჯამებელი ინფორმაცია 
 

№ საკონკურსო კომისია (სახელი, გვარი) ხელმოწერა 
შემაჯამებელი 

საკონკურსო ქულა 

1.    

 
2.    

3.    

4.    

5.    

საკონკურსო კომისიის მდივანი :   
 

 
 

 
 

                         (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) თარიღი 
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