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აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის სქემის შემუშავების მეთოდოლოგია 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

(შემდგომში - სფასსსუ) მისიიდან გამომდინარე, სწავლებისა და კვლევის მაღალ დონეზე 

განხორციელებისათვის, აუცილებელია აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალისთვის 

ხელშეწყობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტში არსებობს აკადემიური პერსონალის 

დატვირთვის სქემის შემუშავების მეთოდოლოგია, რომელიც განსაზღვრავს სფასსსუ-ს აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის სქემას. 

 

1. აკადემიური პერსონალის დატვირთვის შემუშავების პრინციპები 

სფასსსუ-ს აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის სქემის შემუშავების ძირითადი 

პრინციპები: 

• დატვირთვის განაწილება შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთას, რაც აკადემიური 

პერსონალისთვის შესაძლებელს ხდის, საქმიანობა წარმართონ შესაბამის დონეზე; 

• აკადემიური და სამეცნიერო საქმიანობებისთვის საჭირო ზღვრული საათების რაოდენობის 

განსაზღვრა, რითაც მოხდება ყოველსემესტრული დატვირთვის სქემის განსაზღვრა; 

• აკადემიური პერსონალის დატვირთვის განაწილება უნდა ასახავდეს მათი საქმიანობის 

მიმართ წაყენებული მოთხოვნების სრულ სპექტრს, რომელშიც შედის სწავლება, სწავლების 

მეთოდებისა და კურიკულუმის განვითარება, კვლევა, საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა, 

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით განხორციელებული საქმიანობა და 

უნივერსიტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა აქტივობა; 

• აკადემიური დატვირთვის განაწილებისას, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული 

დატვირთვის საათების მაქსიმალური რაოდენობა, რათა ის არ აღემატებოდეს დაწესებულ ნორმას. 

სფასსსუ-ში აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური ჯამური კვირეული დატვირთვა არ აღემატება 

საქართველოს შრომის კოდექსით დაშვებულ ნორმას - მაქსიმუმ 40 საათს კვირაში. სრული 

დატვირთვის განაკვეთის წლიური სამუშაო დრო არის 45 სამუშაო კვირა, სადაც სრული 

საათობრივი დატვირთვა არის 1800 საათი. ამ საათების რაოდენობით მოხდა კოორდინაცია სქემის 

შემუშავების პროცესში. სქემის შემუშავებისას ასევე გასათვალისწინებელ იქნა ის გარემოება, რომ 

თითოეული სასწავლო სემესტრი შედგება 19 კვირისგან, სადაც 15 კვირის მანძილზე ხდება 

სააუდიტორიო მეცადინეობების ჩატარება. 

 

2. სფასსსუ-ს აკადემიური პერსონალის საქმიანობის ძირითადი სახეებია: 

ა) სწავლება - სასწავლო საქმიანობა მოიცავს: როგორც უშუალოდ საკონტაქტო შეხვედრას 

სტუდენტებთან (სააუდიტორიო საათები), ასევე დამოუკიდებელი მუშაობისთვის (სასწავლო 

კურსის მომზადება, სტუდენტთა ნაშრომების გასწორება, საბაკალავრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელობას) საკონსულტაციო საათებს; 

ბ) სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა - მოიცავს დარგის შესაბამის კვლევაში და ინოვაციურ 

აქტივობებში მონაწილეობას. კერძოდ, დარგის ეროვნულ და საერთაშორისო თემატურ სამეცნიერო 
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ჟურნალებში რეფერირებად ჟურნალებში პუბლიკაციების გამოქვეყნებას, რედაქტირებას, 

რეცენზირებას, კონფერენციებში მონაწილეობას, სამაგისტრო ნაშრომებისა და კვლევითი 

პროექტების ხელმძღვანელობას, კვლევით და საგრანტო პროექტებზე მუშაობას და პროექტებში 

მონაწილეობას, კონფერენციებში და ოლიმპიადებში მონაწილე სტუდენტთა ხელმძღვანელობას, 

სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზებას, მონოგრაფიებისა და სახელმძღვანელოების შემუშავება-

გამოქვეყნებას, სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას; 

გ) ადმინისტრაციული, პროფესიული და საზოგადოებრივი საქმიანობა მოიცავს ცალკეული 

ადმინისტრაციული ერთეულის ფუნქციების განხორციელებას, საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიღმა დაგეგმილ საქმიანობას, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების წარმართვას; სასწავლო უნივერსიტეტისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამების სარეკლამო კამპანიებში ჩართულობას, სხვადასხვა კომისიებსა და 

საბჭოებში მონაწილეობას, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესებისთვის მზადებაში 

მონაწილეობას, სასწავლო უნივერსიტეტის მართვაში მონაწილეობას, სასწავლო უნივერსიტეტის 

გარეთ მის წარდგენას და პროფესიონალიზმის მაღალი სტანდარტების დაცვით მისი რეპუტაციის 

ამაღლებას, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, მწვრთნელის ან მსაჯის რანგში (ოლიმპიურ 

თამაშებზე,  მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე, საერთაშორისო ტურნირზე, საქართველოს 

ჩემპიონატზე), ოლიმპიადებზე, ჩემპიონატებზე მონაწილეობას. 

3. სასწავლო წლის განმავლობაში აკადემიური პერსონალის სრული დატვირთვის ზღვრული 

ოდენობა და სამიზნე ნიშნულები: 

ა) პროფესორთათვის სასწავლო წლის განმავლობაში 1200 საათი, მათ შორის: 

• სასწავლო საქმიანობის განხორციელება - 600 საათი, კვირაში სააუდიტორიო დატვირთვა - 

6-8 საათის ოდენობით; მაქსიმალური სააუდიტორიო დატვირთვა კვირაში 12 სთ.);  

• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება- 300 საათი; 

• საკონსულტაციო ხასიათის დატვირთვა - 80 საათი; 

• საუნივერსიტეტო ღონისძიებებში მონაწილეობა - 220 საათი. 

 

ბ) ასოცირებულ პროფესორთათვის სასწავლო წლის განმავლობაში 1500 საათი, მათ შორის: 

• სასწავლო საქმიანობის განხორციელება - 800 საათი, კვირაში სააუდიტორიო დატვირთვა - 

8-10 საათის ოდენობით; მაქსიმალური სააუდიტორიო დატვირთვა კვირაში 16 სთ.); 

• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება - 420 საათი; 

• საკონსულტაციო ხასიათის დატვირთვა - 80 საათი; 

• საუნივერსიტეტო ღონისძიებებში მონაწილეობა - 200 საათი. 

 

გ) ასისიტენტ-პროფესორთათვის სასწავლო წლის განმავლობაში 1600 საათი, მათ შორის : 

• სასწავლო საქმიანობის განხორციელება - 900 საათი, კვირაში სააუდიტორიო დატვირთვა - 

10-12 საათის ოდენობით; მაქსიმალური სააუდიტორიო დატვირთვა კვირაში 20 სთ.); 

• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება - 450 საათი; 

• საკონსულტაციო ხასიათის დატვირთვა - 80 საათი; 
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• საუნივერსიტეტო ღონისძიებებში მონაწილეობა - 200 საათი. 

 

დ) ასისიტენტთათვის სასწავლო წლის განმავლობაში ჯამში არანაკლებ 950 საათისა, მათ შორის: 

• სასწავლო საქმიანობის განხორციელება - 900 საათი, კვირაში სააუდიტორიო დატვირთვა - 12-

15 საათის ოდენობით; მაქსიმალური სააუდიტორიო დატვირთვა კვირაში 25 სთ.); 

• სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება - 220  საათი; 

• საკონსულტაციო ხასიათის დატვირთვა - 80 საათი; 

• საუნივერსიტეტო ღონისძიებებში მონაწილეობა - 200 საათი; 

4. უნივერსიტეტში სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, კონსულტაციებისა და 

საუნივერსიტეტო ღონისძიებების განხორციელებისას, უპირველეს ყოვლისა, უნდა დაიტვირთოს 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, მხოლოდ ამის შემდგომ, მოწვეული სპეციალისტები; 

5. თითოეული აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა, მისი ოდენობა და 

სახეები განისაზღვროს ყოველი სასწავლო წლის დაწყებამდე, მიმდინარე სასწავლო წლისათვის 

დაგეგმილი აქტივობების გათვალისწინებით; შესაძლებელია დატვირთვის სახეების შესაბამისად 

მათ ზღვრულ ოდენობებში ცვლილებების შეტანა, ერთი სახის დატვირთვის ზღვრული ოდენობის 

შემცირება, სხვა სახის დატვირთვის ზღვრული ოდენობის გაზრდის ხარჯზე და პირიქით; 

6. უნივერსიტეტში არასრულ დატვირთვაზე შეიძლება იმყოფებოდეს უნივერსიტეტის მხოლოდ ის 

აკადემიური პერსონალი, რომელიც ამავდროულად იკავებს უნივერსიტეტში ადმინისტრაციულ 

თანამდებობას, ასევე ის აკადემიური პერსონალი, რომელიც იკავებს აკადემიურ თანამდებობას 

არასრული განაკვეთით. არასრული დატვირთის ოდენობა და პირობები განისაზღვრება 

ინდივიდუალურად მათთან გაფორომებული შრომითი ხელშეკრულებებით; 

7. უნივერსიტეტის რექტორის მიერ დადგენილი წესით და ვადებში, თითეული აკადემიური 

პერსონალი ვალდებულია ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს წარადგინოს მის მიერ შესრულებული 

სამუშაოს ანგარიში, წლიური დატვირთვის გათვალისწინებით. 

 

 

 

 

 

 

 


