დანართი №1
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ,

სოციალურ

მეცნიერებათა,

აკადემიური

თანამდებობის

პროფესორი,

ასისტენტი)

ბიზნესისა

(პროფესორი,

დაკავების

და

ასოცირებული

წესთან

მართვის

ფაკულტეტზე

პროფესორი,

დაკავშირებული

ქულების

ასისტენტმინიჭების

განმსაზღვრელი ძირითადი მოთხოვნები:

1.

უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი:

I.

პროფილურზე (თითოეულზე) 3 ქულა (წარჩინებული - + 1 ქულა);

II.

თითოეულზე 1 ქულა (წარჩინებული - + 1 ქულა).

2. პედაგოგიური ან სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟი:
I.

1 წელი – 1 ქულა.

II.

უპირატესობა ენიჭება პედაგოგიურ სტაჟს

3. აკადემიური ხარისხი:
I.

დოქტორი (პროფილური) - 3 ქულა;

II.

დოქტორი (არაპროფილური) – 1 ქულა;

4. სილაბუსი:
I.

დისციპლინასთან შინაარსობრივი შესაბამისობა - 1-დან 5 ქულამდე;

II.

სწავლების

მეთოდის

სიცხადე,

შესაბამისობა

მიზნებთან

და

შედეგებთან,

ნოვატორობა - 1-დან 5 ქულამდე;
III.

ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურის დისციპლინასთან შესაბამისობა, ხარისხი და

მრავალფეროვნება - 1-დან 5 ქულამდე;
IV.

სტრუქტურული გამართულობა და თანამედროვე მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან

მისი შესაბამისობა - 1-დან 5 ქულამდე.
ამ კრიტერიუმებით, ცალ-ცალკე ფასდება კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი თითოეული
სილაბუსი, როგორც სწავლების სამივე საფეხურზე, ისე ერთსა და იმავე სწავლების დონეზე
(შეიძლება იყოს რამდენიმე საგნის ან ერთი და იგივე საგნის, ოღონდ სხვადასხვა
მოცულობის,

კრედიტების

რაოდენობიდან

გამომდინარე).

შემდეგ,

იკრიბება

ყველა

ცალკეული სილაბუსის ქულა და ვიღებთ საბოლოო შეფასებას, ერთ კონკრეტულ კრებით
ციფრს.
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პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველი - საკონკურსო კომისიას
წარუდგენს სათანადო მიმართულების სწავლების სამივე საფეხურისათვის
(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) განკუთვნილ სილაბუსებს.
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველი-საკონკურსო
კომისიას

წარუდგენს

სათანადო

მიმართულების,

სწავლების

ორი

საფეხურისათვის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) განკუთვნილ სილაბუსებს.
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველი-საკონკურსო
კომისიას

წარუდგენს

სათანადო

მიმართულების,

სწავლების

პირველი

საფეხურისათვის (ბაკალავრიატი) განკუთვნილ სილაბუსს.
ასისტენტი

ახორციელებს
ასოცირებული

სასემინარო

და

პროფესორისა

კვლევით
ან

მოღვაწეობას,

პროფესორის,

ასისტენტ-პროფესორის

უშუალო

ხელმძღვანელობითა და მითითებით.
პროფესორთა მიერ წარმოდგენილი, სწავლების სამივე საფეხურისათვის განკუთვნილი
სილაბუსები უნდა შეესაბამებოდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის აკრედიტაცია გავლილი
სათანადო მიმართულების სასწავლო პროგრამების შემადგენელ დისციპლინებს.

5. სასწავლო

პროგრამების

შემუშავების

გამოცდილება

და

პროგრამის

/მოდულის

ხელმძღვანელობა:
I.

შემუშავების გამოცდილება - 2 ქულა;

II.

ხელმძღვანელობა - 4 ქულა;

6.

სპეციალობაში (პროფესიაში) გამოშვებული ჯგუფის ხელმძღვანელობა:

I.

ერთი გამოშვებული ჯგუფი - 3 ქულა.

7.

ადრე არსებული სამეცნიერო წოდება:

I.

პროფესორი - 5 ქულა;

II.

დოცენტი - 3 ქულა.

8.

სამეცნიერო-კვლევითი ხასიათის პროფილური ნაშრომი ( სამეცნიერო-კვლევითი

ხასიათის

სტატია,

რომელიც

აღჭურვილია

შესაბამისი

სამეცნიერო

აპარატით

და

გამოქვეყნებულია რეფერირებულ სამეცნიერო ჟურნალში ან კრებულში):
I.

1 ნაშრომი ადგილობრივ სამეც. ჟურნალში - 2 ქულა.

II.

1 ნაშრომი უცხოურ რეფერირებად ჟურნალში - 3 ქულა.
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9.

წიგნი

(უნივერსიტეტში

არსებული

წესის

თანახმად,

წიგნად

ითვლება

გამომცემლობის მიერ პოლიგრაფიულად დასტამბული ნაშრომი, რომლის მოცულობა არ
უნდა შეადგენდეს 80 გვერდზე ნაკლებს):
I.

პროფილური სახელმძღვანელო - 1 ცალი - 8 ქულა;

II.

პროფილური დამხმარე სახელმძღვანელო - 1 ცალი - 6 ქულა;

III.

პროფილური მონოგრაფია და ა. შ. – 1 ცალი - 8 ქულა;

IV.

პროფილური ბროშურა, ბუკლეტი (მოცულობა 25-დან 79 გვერდამდე)- 1 ცალი - 3

ქულა.
V.

პროფლიური კატალოგი, ალბომი, ხელოვანის წერილების ან სხვა მასალის კრებული

- 3 ქულა;
VI.

პროფილური სასწავლო- საცნობარო, მეთოდოლოგიური ლიტერატურა ( ლექსიკონი,

მეთოდოლოგიური მითითებანი, სასწავლო მასალა და სხვა.) – 5 ქულა;
VII.

სამეცნიერო-პოპულარული (ან მიმოხილვითი ხასიათის) წიგნი - 4 ქულა.

10.

პროფესიული პროფილური პრემია:

I.

რუსთაველის სახელობის - 5 ქულა;

II.

სახელმწიფო - 4 ქულა;

III.

სახელობითი - 3 ქულა;

IV.

ყოველწლიური და ა. შ. – 2 ქულა;

V.

უცხოური - 3 ქულა.

11.

პროფესიული მოღვაწეობისათვის მიღებული მადლობა, სიგელი, და სამთავრობო

ჯილდო:
I.

მადლობა - 1 ქულა;

II.

სიგელი - 2 ქულა;

III.

ჯილდო - 3 ქულა.

12.

პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული გრანტის, სტიპენდიის მიღება:

I.

დაფინანსების ქართული წყაროს შემთხვევაში, თითოეულზე - 3 ქულა;

II.

დაფინანსების უცხოური წყაროს შემთხვევაში, თითოეულზე - 5 ქულა.

13.

პროფილურ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა:

I.

მომხსენებლის რანგში საქართველოში (ადგილობრივი), თითო შემთხვევა - 3 ქულა;

II.

მომხსენებლის რანგში საქართველოში (საერთაშორისო), თითო შემთხვევა - 4 ქულა;
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III.

მომხსენებლის რანგში საზღვარგარეთ, თითო შემთხვევა - 5 ქულა;

IV.

ორგანიზატორი - ადგილობრივი - 4 ქულა;

V.

ორგანიზატორი - საერთაშორისო - 5 ქულა;

VI.

საორგანიზაციო საბჭოს წევრი - ადგილობრივი - 2 ქულა;

VII.

საორგანიზაციო საბჭოს წევრი - საერთაშორისო - 3 ქულა;

14.

სამეცნიერო საკვალიფიკაციო ნაშრომებთან დაკავშირებით:

I.

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 4 ქულა;

II.

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 3 ქულა;

III.

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

IV.

სადოქტორო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე) – 3 ქულა;

V.

სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

VI.

საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე) – 1 ქულა;

VII.

სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

VIII.

სტუდენტის საკონფერენციო სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (თითოეულზე)

- 2 ქულა;
IX.

სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზენტობა (თითოეულზე ) – 2 ქულა;

X.

საბაკალავრო ნაშრომის კონსულტანტობა (თითოეულზე) – 1 ქულა;

XI.

სამაგისტრო ნაშრომის კონსულტანტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

XII.

სადოქტორო ნაშრომის კონსულტანტობა (თითოეულზე) – 3 ქულა.

15.

სამეცნიერო ან სარედაქციო საბჭოს წევრობა:

I.

სამეცნიერო (თითოეულზე) – 2 ქულა;

II.

სარედაქციო (თითოეულზე) - 1 ქულა.

16.

წიგნის, კრებულის რედაქტორობა, რეცენზენტობა, კონსულტანტობა:
I.

II.

პროფილური სახელმძღვანელოს რედაქტორობა (თითოეულზე) – 3 ქულა;

პროფილური

დამხმარე

სახელმძღვანელოს/სამეცნიერო

კრებულის

რედაქტორობა

(თითოეულზე) – 2 ქულა;
III.

პროფილური მონოგრაფიის და ა. შ. რედაქტორობა (თითოეულზე) – 3 ქულა;

IV.

პროფილური სახელმძღვანელოს რეცენზენტობა (თითოეულზე) – 2 ქულა;

V.

პროფილური დამხმარე სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის და ა. შ. რეცენზენტობა

(თითოეულზე) - 1 ქულა;
4

VI.

პროფილური წიგნის კონსულტანტობა (თითოეულზე) – 1 ქულა.

17.

პროფილურ

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო

პროექტებში

მონაწილეობა

და

ხელმძღვანელობა:
I.

ადგილობრივი (თითოეული) – 1 ქულა;

II.

საერთაშორისო (თითოეული) – 2 ქულა.

III.

ადგილობრივი - ხელმძღვანელობა (თითოეული) - 3 ქულა;

IV.

საერთაშორისო - ხელმძღვანელობა (თითოეული) - 4 ქულა;

18.

პროფესორის რეიტინგი სტუდენტთა ანკეტური ანონიმური გამოკითხვის მიხედვით:

I.

მაღალი რეიტინგი (90%- 100%) - 5 ქულა;

II.

რეიტინგი -(80% -90%) - 4 ქულა;

III.

რეიტინგი - (70%- 80%) - 3 ქულა.

19. საერთაშორისო

აკადემიური

გამოცდილება

(უცხოეთის

უნივერსიტეტებში

სამეცნიერო/პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება)
I.

უცხოეთის უნივერსიტეტებში სამეცნიერო/პედაგოგიური მუშაობა - თითოეული
ვიზიტი 5 ქულა;

II.

კულტურულ-საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში

ტრენინგის,

ვორქშოფის

ჩატარება - თითოეული 4 ქულა.
20. პროფესიული საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრობა, ექსპერტობა
I. ადგილობრივი ორგანიზაცია - 1 ქულა;
II. საერთაშორისო ორგანიზაცია - 2 ქულა;
III. ექსპერტობა - 2 ქულა.
21. უცხო ენის ფლობა:
ნებისმიერი უცხო ენა - თითოეულის ცოდნა 3 ქულა.
საბუთის სახით, წარმოდგენილ უნდა იყოს სათანადო დოკუმენტი (სერთიფიკატი და
ა.შ.);
ამგვარი საბუთის არ ქონის შემთხვევაში, კონკურსანტს გაესაუბრება სათანადო ენის
მცოდნე

სპეციალისტი.

საკონკურსო

კომისიას

ამის

შემდეგ

წარედგინება

ამ

სპეციალისტის დასკვნა.
კონკურსანტის ყოველი მონაცემი სათანადო დოკუმენტაციით, საბუთით უნდა იყოს
დამტკიცებულ-დასაბუთებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საკონკურსო კომისია შეფასების,
ქულის გარეშე ტოვებს დაუსაბუთებელ მონაცემს.
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პროფესორის კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს

დოქტორის აკადემიური

ხარისხის მქონე კონკურსანტს, რომელიც აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში, უძღვებოდა პროფილურ სასწავლო კურსს ან/და მოდულს 6 წლის
განმავლობაში;
ხარისხის

ასოცირებული პროფესორის კონკურსში

მქონე

კონკურსანტს,

რომელსაც

კი დოქტორის აკადემიური

გააჩნია

აკრედიტებულ

უმაღლეს

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 3 წლის სტაჟი;
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დაკავების მსურველი უნდა იყოს დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მქონე, რომელსაც აუცილებლად უნდა გააჩნდეს აკრედიტებულ
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 1
წლის სტაჟი (საათობრივ ანაზღაურებაზე მყოფი პედაგოგის ან ასისტენტის რანგში);
ასისტენტის თანამდებობის დაკავების მსურველი უნდა იყოს დოქტორანტი და საკონკურსო
კომისიას უნდა წარმოუდგინოს შესაბამისი მიმართულების ლიდერის (ხელმძღვანელის)
რეკომენდაცია. მიმართულების ლიდერს (ხელმძღვანელს) უფლება აქვს, მხოლოდ ერთ
კანდიდატს მისცეს ამგვარი რეკომენდაცია და არა რამდენიმეს.
მინიმალური ზღვარი: აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტმა უნდა
დააგროვოს მინიმალური ქულების შემდეგი რაოდენობა:


პროფესორი - 60 ქულა;



ასოცირებული პროფესორი - 50 ქულა;



ასისტენტ-პროფესორი -25 ქულა;



ასისტენტისათვის ქულათა მინიმალური ზღვარი არ არის განსაზღვრული.

მასობრივი კომუნიკაციის
კანდიდატს მოეთხოვება:

მიმართულებით

თანამდებობის

დაკავებისთვის

1. პროფესორი - ტელე-რადიო მაუწყებლობაში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის
სტაჟი
და
კონკურსში
მონაწილეობის
პერიოდში
პრაქტიკული
ჟურნალისტური საქმიანობა ტელე ან რადიო მედიაში.
2. ასოცირებული პროფესორი - ტელე-რადიო მაუწყებლობაში მუშაობის
არანაკლებ 4 წლის სტაჟი და კონკურსში მონაწილეობის პერიოდში
პრაქტიკული ჟურნალისტური საქმიანობა ტელე ან რადიო მედიაში.
3. ასისტენტ-პროფესორი - ტელე-რადიო მაუწყებლობაში მუშაობის არანაკლებ 2
წლის სტაჟი და კონკურსში მონაწილეობის პერიოდში პრაქტიკული
ჟურნალისტური საქმიანობა ტელე ან რადიო მედიაში.
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