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საანგარიშო პერიოდი  

 

      
 აკადემიური პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევითი 
საქმიანობა 

სამედნიერო-კვლევითი 
საქმიანობა (მიუთითეთ 
გამომცემლობა და ნაშრომის 
სათაური) 

საქმიანობის 
განხორციელების 
თარიღი 

საქმიანობისთვის 
განკუთვნილი 
ქულა 

შეფასების 
შედეგად 
დაგროვებული 
ქულა (ივსება 
უნივერსიტეტის 
მიერ) 

1. გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები1    
1.1 ინგლისურენოვანი სტატია 

თუ გამოქვეყნებულია Ebsco, 
Scopus, Elsevier ან Thomson 
Reuters-ის საერთაშორისო 
სამეცნიერო ელექტრონულ 
ბაზებში შემავალ რომელიმე 
თემატურ ჟურნალში −  

  30 ქულა  

 
1 იმ შემთხვევაში, თუ სტატიას/წიგნს/ბროშურას (იხ. 1.1.-2.4) ჰყავს რამდენიმე ავტორი, ქულათა რაოდენობა ნაწილდება 
ავტორთა რაოდენობაზე ან ნაშრომში/სახელმძღვანელოში მითითებული  წილობრივი მონაწილეობის შესაბამისად. 

 



შენიშვნა: საქართველოში 
გამოცემული რამოდენიმე 
საერთაშორისო ჟურნალიდან, 
ზემოაღნიშნულ ბაზებში შედის 
მხოლოდ ორი: 
(ა) მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის მოამბე (ISSN - 0132-1447);  
(ბ) Georgian Medical News (ISSN - 
1512-0112). 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

1.2 ინგლისურენოვანი სტატია 
თუ გამოქვეყნებულია 
საქართველოს ან 
საზღვარგარეთის 
რომელიმე სხვა 
საერთაშორისო ჟურნალში 
(რომელიც შეიძლება 
შედიოდეს ან არ შედიოდეს 
Google Scholar-ის საძიებო 
სისტემაში) 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  15 ქულა  

1.3 რესპუბლიკური მასშტაბის 
ჟურნალებში გამოცემულ  
(ქართულენოვან ან 
ინგლისურენოვან) 
სამეცნიერო სტატიაზე  
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  5 ქულა  

2. გამოქვეყნებული წიგნები    
2.1 შესაბამის დარგში 

გამოცემული ყოველი 
წიგნი  
წიგნად ითვლება გამომცემლობის 
მიერ პოლიგრაფიულად დასტამბული 
ნაშრომი, რომლის მოცულობა არ 
უნდა იყოს 150 გვერდზე ნაკლები. 

 

  60 ქულა  



2.2 პოლიგრაფიულად 
დასტამბული მონოგრაფია  
(მინ. 100 გვ.)  

  40 ქულა  

2.3 პოლიგრაფიულად 
დასტამბულ დამხმარე 
პროფილური წიგნი 
(მინ. 60 გვ.)  

  20 ქულა  

2.4 გამოცემული პროფილური 
ბროშურა (25-60 გვ.)  

 

  5 ქულა  

3 სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა    
3.1 საქართველოში, 

ადგილობრივ 
კონფერენციაში 
მონაწილეობა (მომხსენებლის 
რანგში) (ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  4  ქულა  

3.2 საქართველოში, 
საერთაშორისო 
კონფერენციაში 
მონაწილეობა (მომხსენებლის 
რანგში) (ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  7  ქულა  

3.3 საზღვარგარეთ, 
საერთაშორისო 
კონფერენციაში 
მონაწილეობა (მომხსენებლის 
რანგში) (ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  10  ქულა  

3.4 საერთაშორისო  
სამეცნიერო  
კონფერენციაში  
მონაწილეობა  
(საორგანიზაციო  კომიტეტის  წევრის 
რანგში) (ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  15  ქულა  



3.5 საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციაში 
მონაწილეობა 
(საორგანიზაციო კომიტეტის 
თავმჯდომარის რანგში) 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  30  ქულა  

4. კრებულის/წიგნის/მონოგრაფიის რედაქტორობა    
4.1 საერთაშორისო, 

პროფილური სამეცნიერო 
კრებულის რედაქტორობა 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს)  

  15  ქულა  

4.2 ადგილობრივი, 
პროფილური სამეცნიერო 
კრებულის რედაქტორობა 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  5  ქულა  

4.3 პროფილური წიგნის 
რედაქტორობა  
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  10  ქულა  

4.4 პროფილური დამხმარე 
წიგნის რედაქტორობა  
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  5  ქულა  

4.5 მონოგრაფიის 
რედაქტორობა  
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  8  ქულა  

5. თარგმანები    
5.1 პროფილური წიგნის 

თარგმანი  
(პოლიგრაფიულად დასტამბული)  

  15   ქულა  

5.2 პროფილური დამხმარე 
წიგნის თარგმანი 
(პოლიგრაფიულად დასტამბული)  

  10   ქულა  

5.3 პროფილური მონოგრაფიის 
თარგმანი  
(პოლიგრაფიულად დასტამბული)  

  10   ქულა  



6 პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული გრანტის, 
სტიპენდიის მიღება 
 

   

6.1 დაფინანსების ქართული 
წყაროს შემთხვევაში 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  10   ქულა  

6.2 დაფინანსების უცხოური 
წყაროს შემთხვევაში 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  20   ქულა  

7. საკვალიფიკაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა 
 

   

7.1 სამაგისტრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელობა 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  6   ქულა  

7.2 საბაკალავრო ნაშრომის 
ხელმძღვანელობა 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  3   ქულა  

7.3 ბაკალავრის ან 
მაგისტრანტის 
საკონფერენციო 
სამეცნიერო ნაშრომის 
ხელმძღვანელობა 
(ქულა ენიჭაბეა თითოეულს) 

  3  ქულა  

8. სამეცნიერო ან სარედაქციო საბჭოს წევრობა    
8.1 სამეცნიერო საბჭოს 

წევრობა (თოთოეულზე) 
  10  ქულა  

8.2 სარედაქციო საბჭოს 
წევრობა  
(თოთოეულზე) 

  5  ქულა  

9. საერთაშორისო აკადემიური გამოცდილება    
9.1 უცხოეთის 

უნივერსიტეტებში 
სამეცნიერო-პედაგოგიური 

  10  ქულა  



მუშაობა (ფასდება 
თითოეული ვიზიტი ) 
 

10 საგანმანათლებლო და სპორტულ დაწესებულებებში 
ტრენინგის ჩატარება 

   

10.1 თითოეული ასეთი 
ჩატარებული ტრენინგი  
 

  5  ქულა  

 სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ქულა  
 პროფესიული/პედაგოგიური უნარების განვითარება  
11. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მსაჯის რანგში    
11.1 ოლიმპიურ თამაშებზე 

მსაჯობა  
  20   ქულა  

11.2 მსოფლიო ჩემპიონატზე 
მსაჯობა  

  15  ქულა  

11.3 ევროპის ჩემპიონატზე 
მსაჯობა  

  10  ქულა    

11.4 საზღვარგარეთ ჩატარებულ 
საერთაშორისო ტურნირში 
მსაჯობა 

  8 ქულა  

11.5 საქართველოში 
ჩატარებულ საერთაშორისო 
ტურნირში მსაჯობა 

  6  ქულა  

11.6 საქართველოს ჩემპიონატის 
მსაჯობა  

  4  ქულა  

12. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მწვრთნელის რანგში    
12.1 ოლიმპიურ თამაშებზე 

ყოფნა, მწვრთნელის 
რანგში  
 

  30 ქულა  



12.2 მსოფლიო ჩემპიონატზე 
ყოფნა, მწვრთნელის 
რანგში  
 

  20 ქულა  

12.3 ევროპის ჩემპიონატზე 
ყოფნა, მწვრთნელის 
რანგში  
 

  15 ქულა  

12.4 საზღვარგარეთ ჩატარებულ 
საერთაშორისო ტურნირზე 
ყოფნა, მწვრთნელის 
რანგში  
 

  12 ქულა  

12.5 საქართველოში 
ჩატარებულ საერთაშორისო 
ტურნირზე ყოფნა, 
მწვრთნელის რანგში  
 

  8 ქულა  

12.6 საქართველოს 
ჩემპიონატზე ყოფნა, 
მწვრთნელის რანგში  

  5 ქულა  

12.7 ადგილობრივი 
ტრენინგებზე, 
მასტერკლასებზე დასწრება 

  5 ქულა  

12.8 საერთაშორისო 
ტრენინგებზე, 
მასტერკლასებზე დასწრება 

  10 ქულა  

 სხვა2     
 სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ქულა  

 
2 იმ შემთხვევაში, თუ ჩამონათვალში არ არის განსაზღვრული კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, აქტივობისთვის 
ქულის მინიჭება რექტორის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტირებული დასკვნის საფუძველზე. 



 პროფესიული საქმიანობის ქულა  
 ჯამური ქულა  
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