
 

      

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭო 

 

  გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა   №07-01/48                                                                        

ქ. ბათუმი                                     07 ნოემბერი, 2022 წ. 

 

,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის 

განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის  №03 გადაწყვეტილებაში 

ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ–ს 

წესდების მე–10 მუხლის, ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური 

დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 9 აგვისტოს №63 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 

25 ოქტომბრის N06-01/117 დადგენილების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 

რეგლამენტის და სხდომის ოქმის (N07-02/07, 07.11.2022წ) საფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 
 

1. ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის 

განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის №03 გადაწყვეტილებაშიი, 

კერძოდ, გადაწყვეტილებით დამტკიცებული წესში (დანართი 1) შევიდეს შემდეგი 

ცვლილება და დამატება: 

 

ა) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,11. ამ წესის მე-10 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების 

შესახებ ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი ბარათი (თანდართული საკონკურსო 

კომისიის ოქმები, საკონკურსო განცხადებები და კონკურსანტის დოკუმენტაცია) 

წარედგინება ბსუ-ს რექტორს, ხოლო რექტორის რეზოლუციის შესაბამისად - ბსუ-ს 

სასწავლო პროცესის დეპარტამენტსა და ადამიანური რესურსების მართვაზე 

პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულს, კონკურსში გამარჯვებული პირების 

მოწვევისა და მათი სამუშაო საათობრივი სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ 



ბსუ-ს რექტორის ბრძანების მოსამზადებლად.“; 
   

ბ) მე-14 პუნქტის შემდეგ დაემატოს 141 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

,,141. ფაკულტეტის სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე გამოცემული რექტორის 

ბრძანებით შესაძლებელია ამ წესის მე-14 პუნქტში აღნიშნული სავალდებულო 

პედაგოგიური დატვირთვა შეუმცირდეს ბსუ-ს აფილირებულ აკადემიური 

თანამდებობის პირს: 

ა) დარგობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელისათვის ამ წესით განსაზღვრული 

შემცირებული (წლიური სამუშაო დატვირთვის შესაბამისად (30- დან 50 საათამდე) - 

თუკი დასაქმებული ხელმძღვანელობს ბსუ-ს შესაბამის ფაკულტეტზე საერთაშორისო 

საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში დაფუძნებულ საგანმანათლებლო 

სტრუქტურულ ერთეულს (კათედრას/ცენტრს) და ასრულებს საათობრივ 

სააუდიტორიო დატვირთვას; 

ბ) 50 საათით - თუკი დასაქმებული არჩეულია საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრად/აკადემიკოსად ( საყოველთაოდ 

აღიარებული მოღვაწე, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს 

მეცნიერების ან/და კულტურის განვითარებაში). თუკი აღნიშნული დასაქმებული 

ხელმძღვანელობს დარგობრივ დეპარტამენტს, მიწი სავალდებულო წლიური 

პედაგოგიური სამუშაო დატვირთვა შესაძლებელია შემცირდეს ჯამში არაუმეტეს 100 

საათით.“ 

 

2. წინამდებარე გადაწყვეტილება გავრცელდეს ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის 

შრომით დატვირთვაზე  2022-2023 სასწავლო წლიდან.  

3.  გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

4. წინამდებარე ცვლილებების გათვალისწინებით მომზადდეს კოდიფიცირებული 

წესი და განთავსდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე, შესაბამის ველებში.  

5. გადაწყვეტილება უნდა დაეგზავნოს რექტორის მოადგილეს (ა. ბერიძე), ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს, ბსუ-ს ფაკულტეტებს, სამეცნიერო-კვლევით 

ერთეულებს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, სასწავლო პროცესის 

დეპარტამენტს, სამეცნიერო კვლევების სამსახურს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სამსახურს, იურიდიულ დეპარტამენტს და საქმისწარმოების სამსახურს (კანცელარია). 

6. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

7. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. № 30.) მისი გამოცემის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

                 პროფესორი                                   დავით ბარათაშვილი 
 


