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მუხლი 1. რეგულირების სფერო
1.1 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის

(შემდგომში -

უნივერსიტეტი) აკადემიური

პერსონალის ატესტაციის ჩატარების წესი (შემდგომში - წესი) განსაზღვრავს უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის ატესტაციის მიზნებს, პრინციპებს, პროცედურასა და პირობებს.
1.2 ატესტაცია არის აკადემიური პერსონალის პროფესიული უნარების, აკადემიური და
სამეცნიერო

საქმიანობის

შესაბამისობის

დადგენა

დაკავებული

აკადემიური

თანამდებობისთვის განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.
მუხლი 2. ატესტაციის მიზნები
2.1 ატესტაციის მიზნები:
2.1.1 უნივერსიტეტში

აკადემიური

პერსონალის

მაღალი

პროფესიული

კვალიფიკაციის

უზრუნველყოფა;
2.1.2 აკადემიური პერსონალის საატესტაციო პერიოდში შესრულებული აკადემიური და
სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება;
2.1.3 აკადემიური პერსონალის პროფესიული ზრდის, კვალიფიკაციის ამაღლების, მომზადების
ან გადამზადების საჭიროების დადგენა;
2.1.4 აკადემიური სამეცნიერო საქმიანობის სტიმულირება.
მუხლი 3. ატესტაციის პრინციპები
3.1 უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის ატესტაცია ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:
ობიექტურობა, გამჭვირვალობა, სამართლიანობა, საჯაროობა და კოლეგიურობა.
3.2 ობიექტურობის პრინციპი - ატესტაციას დაქვემდებარებული პირები არიან თანაბარ
პირობებში, გამორიცხულია ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია და სუბიექტივიზმი.
3.3 გამჭვირვალობის პრინციპი - ატესტაციის შესახებ სრული ინფორმაცია: კრიტერიუმები,
მეთოდები და პროცედურა ნათლად არის ჩამოყალიბებული და ხელმისაწვდომია
ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირთათვის;
3.4 სამართლიანობა - ატესტაციას დაქვემდებარებული პირის შეფასება ხდება წინასწარ
დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად;
3.5 საჯაროობა - ატესტაციის ყველა ეტაპის შედეგები ქვეყნდება საჯაროდ და ხელმისაწვდომია
დაინტერესებული პირებისთვის;
3.6 კოლეგიურობა - ატესტაციის თითოეულ ეტაპს ახორციელებს და გადაწყვეტილებას იღებს
კოლეგიური ორგანო (საატესტაციო კომისია, ფაკულტეტის საბჭო, წარმომადგენლობითი
საბჭო).
მუხლი 4. ატესტაციას დაქვემდებარებული პირები
4.1 ატესტაციას

ექვემდებარებიან

განუსაზღვრელი

ვადით

არჩეული

უნივერსიტეტის

პროფესორები და ასოცირებული პროფესორები 5 წელიწადში ერთხელ.
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მუხლი 5. ატესტაციის დრო
5.1 ატესტაციის ჩატარების დროსა და გრაფიკს უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების
მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის წარდგინებით განსაზღვრავს
უნივერსიტეტის რექტორი ბრძანებით.
5.2 ატესტაციის გრაფიკი, ინფორმაცია ატესტაციის ჩატარების პრინციპების, პროცედურებისა და
პირობების შესახებ ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირს უნდა ეცნობოს ატესტაციის
დაწყებამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე და ინფორმაცია გამოქვეყნდეს საჯაროდ
უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
მუხლი 6. კრიტერიუმები
6.1 ატესტაციას დაქვემდებარებული პირის ბოლო 5 (თანამდებობის დაკავებიდან ან წინა
ატესტაცის

დღიდან)

წლის

მანძილზე

განხორციელებული

საქმიანობის

შეფასება

ხორციელდება წინამდებარე წესის დანართ №1-ში მოცემული კრიტერიუმების შესაბამისად.
6.2 უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორისთვის დადგენილი მინიმალურ ქულათა ჯამი
განისაზღვრება 50 ქულით, ხოლო პროფესორისთვის 60 ქულით.
მუხლი 7. საესტაციო კომისია
7.1 ატესტაციის ჩატარების მიზნით რექტორის ბრძანებით იქმნება საატესტაციო კომისია
(შემდგომში კომისია/საატესტაციო კომისია).
7.2 კომისია შედგება მინიმუმ 3 წევრისაგან, რომელთაგან რექტორი განსაზღვრავს კომისიის
თავმჯდომარესა და მდივანს.
7.3 კომისიის

წევრი

შეიძლება

იყოს

უნივერსიტეტის

აკადემიური,

მოწვეული

ან/და

ადმინისტრაციული პერსონალი, რომელიც თავად არ ექვემდებარება ატესტაციას იმ
მომენტისთვის. საატესტაციო კომისიის წევრი რექტორის გადაწყვეტილებით შეიძლება იყოს
მოწვეული ექსპერტი/სპეციალისტი.
მუხლი 8. საატესტაციო კომისიის მუშაობის წესი
8.1 საატესტაციო კომისია თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის,
უნივერსიტეტის შესაბამისი შიდა სამართლებრივი აქტებისა და წინამდებარე დებულების
საფუძველზე.
8.2 კომისია უფლებამოსილია, შეუდგეს მუშაობას, თუ მას ესწრება კომისიის შემადგენლობის
არანაკლებ 2/3.
8.3 კომისია

თავის

შესასრულებელ

საქმიანობასთან

დაკავშირებულ

საკითხებზე

გადაწყვეტილებას იღებს ღია კენჭისყრის წესით, დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით.
ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა.
8.4 კომისიის თავმჯდომარე ადგენს დღის წესრიგს და თავმჯდომარეობს საკონკურსო კომისიის
სხდომებს. კომისიის წევრი უფლებამოსილია, სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის შესახებ დასაბუთებული წინადადებით მიმართოთ თავმჯდომარეს.
8.5 კომისიის საქმიანობის ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას ახორციელებს კომისიის მდივანი.
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8.6 კომისიის საქმიანობა აისახება საატესტაციო კომისიის ოქმებში, რომელთაც ადგენს კომისიის
მდივანი და ხელს აწერენ სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი. კომისიის ყველა წევრი
კომისიის სხდომაში მონაწილეობის მიღებას ადასტურებს სხდომაზე დასწრების ფურცელზე
ხელმოწერით, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ოქმის განუყოფელ ნაწილს. კომისიის
წევრს უფლება აქვს, თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც ოქმში
კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.
8.7 კომისიის

გადაწყვეტილებით,

მისი

წევრი/წევრები

კომისიის

მუშაობაში

შეიძლება,

მონაწილეობდეს/მონაწილეობდნენ ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით, იმგვარად,
რომ უზრუნველყოფილი იყოს წევრის/წევრების ვიზუალური და აუდიო იდენტიფიცირება.
ასეთ შემთხვევაში, ვიდეოჩანაწერი თან ერთვის სხდომის ოქმს და კომისიის სხდომის ოქმებსა
და დასწრების ფურცელს კომისიის წევრი/წევრები ხელს აწერს/აწერენ ელექტრონულად.
8.8 კომისია შეისწავლის ატესტაციას დაქვემდებარებული პირების მიერ წინამდებარე წესის
დანართ №2-ში მოცემული ფორმით წარმოდგენილ ანკეტა-რეზუმეს და აფასებს მათ
დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად.
8.9 საატესტაციო კომისია ვალდებულია, ატესტაციას დაქვემდებარებული თითოეული პირის
ატესტაციის შედეგების შესახებ მოამზადოს დასკვნა და შეავსოს წინამდებარე წესის დანართ
№3-ში მოცემული საატესტაციო ფურცელი, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე,
მდივანი და წევრები.
8.10 ატესტაციის შედეგები ფორმდება კომისიის შემაჯამებელი ოქმით, რომელსაც თან ერთვის
ატესტაციას

დაქვემდებარებული

თითოეული

პირის

საატესტაციო

ფურცელი.

შემაჯამებელი ოქმი შემდგომი რეაგირებისათვის წარდგინებით ეგზავნება ფაკულტეტის
საბჭოს.
მუხლი 9. ატესტაციის შედეგები
9.1 ატესტაციის შედეგებს განიხილავს ფაკულტეტის საბჭო.
9.2 ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია, ატესტაციის შედეგებზე დაყრდნობით ატესტაციას
დაქვემდებარებული პირის შესახებ მიიღოს შემდეგი გადაწყვეტილებები:
ა) შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას;
ბ) ნაწილობრივ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას;
გ) არ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას.
9.3 იმ შემთხვევაში, თუ საბჭოს მიერ ატესტაციის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების
თანახმად, აკადემიური პერსონალი ნაწილობრივ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას,
პერსონალს ეძლევა დამატებითი ვადა კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად.
9.4 იმ შემთხვევაში, თუ საბჭოს მიერ ატესტაციის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების
თანახმად, აკადემიური პერსონალი არ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას, მას უწყდება
უნივერსიტეტთან არსებული შრომითი ხელშეკრულება და აკადემიური პერსონალის
სტატუსი.
9.5 ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება ქვეყნდება საჯაროდ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
და ეცნობება დაინტერესებულ აკადემიურ პერსონალს.
9.6 ფაკულტეტის

საბჭოს

გადაწყვეტილება

ძალაში

შედის

გასაჩივრების

ვადის

ამოწურვისთანავე.
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აკადემიური პერსონალის ატესტაციის ჩატარების წესი

მუხლი 10. ატესტაციის შედეგების გასაჩივრება
10.1 აკადემიური პერსონალი უფლებამოსილია, ატესტაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში დასაბუთებული
წარმომადგენლობით საბჭოს.

საჩივრით

მიმართოს

უნივერსიტეტის

10.2 წარმომადგენლობითი საბჭო განიხილავს წარმოდგენილ საჩივარს. განხილვის ეტაპზე საბჭო
უფლებამოსილია, მოისმინოს საჩივრის ავტორისა და კომისიის მოსაზრებები.
10.3 წარმომადგენლობითი საბჭო უფლებამოსილია, საჩივრის განხილვის შედეგად, შეცვალოს ან
ძალაში დატოვოს ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება. წარმომადგენლობითი საბჭოს
გადაწყვეტილება ფორმდება საბჭოს ოქმით.
მუხლი 11. დასკვნით დებულებები
11.1 წინამდებარე დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი ბრძანებით.
11.2 დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება რექტორის ბრძანებით.
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აკადემიური პერსონალის ატესტაციის ჩატარების წესი

დანართები
დანართი 1: აკადემიური პერსონალის ატესტაციის შეფასების კრიტერიუმები
დანართი 2: აკადემიური პერსონალის ატესტაციის ანკეტა-რეზიუმეს ფორმა
დანართი 3: საატესტაციო ფურცელი

6

დანართი №1

აკადემიური პერსონალის ატესტაციის შეფასების კრიტერიუმები

აქტივობები
1

2

აკადემიური საქმიანობა
ერთი სალექციო კურსის წარმართვა EEU-ში

2

ერთი სასწავლო კურსის მომზადება EEU-ში

3

პრაქტიკის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე)

2

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების გამოცდილება

5

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობის გამოცდილება

6

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე)

3

საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა EEU-ში (თითოეულზე)

1

უცხოეთის უნივერსიტეტში პედაგოგიური მუშაობა (თითოეული ვიზიტი)

5

EEU-ს საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო კომისიებში მონაწილეობა (თითოეულზე)

1

სამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები
ადგილობრივ რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო
კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში გამოქვეყნებული შრომები
გამოქვეყნებული ერთი ნაშრომი
საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო
კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში გამოქვეყნებული შრომები, რომელიც
ინდექსირებულია Web of Science-ის, Scopus, SCImago Journal & Country Rank, ResearchGate-ის
მიერ; მიერ ან სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც აღიარებულია
ERIH-ის (European Reference Index of the Humanities) მიერ ან/და ინდექსირებული სხვა
ბაზებში.ჟურნალში ან კრებულში გამოქვეყნებული ერთი ნაშრომი
მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული
ნაშრომები, რომელიც ინდექსირებულია Web of Science-ის, Scopus, SCImago Journal & Country
Rank -ის მიერ; ან სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც აღიარებულია
ERIH-ის (European Reference Index of the Humanities) მიერ ან/და ინდექსირებული სხვა
ბაზებში; ჟურნალში ან კრებულში გამოქვეყნებული ერთი ნაშრომი

3

4

5

6

7

ქულა

4

7

10

მონოგრაფია
ერთი მონოგრაფიის გამოქვეყნება

10

ერთი მონოგრაფია გამოქვეყნებული თანაავტორობით

6

სახელმძღვანელო
ერთი პროფილური სახელმძღვანელოს გამოქვეყნება

9

ერთი პროფილური დამხმარე სახელმძღვანელო გამოქვეყნება

6

თარგმანი
პროფილური სახელმძღვანელოს თარგმნა

8

პროფილური მონოგრაფიის თარგმნა

6

გამოგონება, პატენტი
ერთი გამოგონება, პატენტი დასრულებული

10

ერთი გამოგონება, პატენტი მიმდინარე

5

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
ერთ ადგილობრივ სამეცნიერო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

1

4

ერთ საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

8

9

10

11

12

13

6

სამეცნიერო კონფერენციები, საზაფხულო/ზამთრის სკოლა
ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება

5

ერთი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება

4

ერთი სტუდენტური კონფერენციის ორგანიზება

3

საზაფხულო/ზამთრის სკოლის ორგანიზება

3

ერთ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მოდერატორის სახით

3

ერთ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მომხსენებლის სახით

4

ერთ საზღვარგარეთ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მოდერატორის სახით

5

ერთ საზღვარგარეთ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მომხსენებლის სახით

6

სამეცნიერო ნაშრომების რედაქტირება/რეცენზირება
ერთი წიგნის რედაქტირება

4

ერთი მონოგრაფიის რედაქტირება

3

ერთი სტატიის რედაქტირება

2

ერთი წიგნის რეცენზირება

3

ერთი მონოგრაფიის რეცენზირება

2

ერთი სტატიის რეცენზირება

1

ციტირების ინდექსის მაჩვენებელი
ერთი ციტირება (google scholar)

2

ერთი ციტირება (web of science)

5

ერთი ციტირება (Scopus)

5

ერთი h ინდექსი

5

ერთი g ინდექსი

3

პროფესიული მოღვაწეობისათვის მიღებული მადლობა, სიგელი, ჯილდო
მადლობა

1

სიგელი

2

ჯილდო

3

სამეცნიერო ნაშრომებთან დაკავშირებული საქმიანობა
სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე )

4

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე)

3

სადოქტორო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე)

3

სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა EEU-ში (თითოეულზე)

2

სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტობა (თითოეულზე)

3

სტუდენტის საკონფერენციო სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში

3

პროფესორის რეიტინგი სტუდენტთა ანკეტური ანონიმური გამოკითხვის მიხედვით
(გამოითვლება ბოლო ხუთი წლის რეიტინგების საშუალო არითმეტიკულით):
მაღალი რეიტინგი

10

საშუალო რეიტინგი

7

დაბალი რეიტინგი

3

2

14

17

18

პროფესორის შეფასება ადმინისტრაციის მონიტორინგის საფუძველზე
(გამოითვლება ბოლო ხუთი წლის რეიტინგების საშუალო არითმეტიკულით):
მაღალი რეიტინგი

8

საშუალო რეიტინგი

5

დაბალი რეიტინგი

3

პროფესიული საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრობა,
ექსპერტობა
ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრობა

1

საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა

2

ადგილობრივი ორგანიზაციის ექსპერტობა

3

საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტობა

4

პროფესიული საქმიანობა
პროფილის მიხედვით უმაღლეს დონის მენეჯერად სამ წლამდე სამუშაო გამოცდილება

3

პროფილის მიხედვით უმაღლეს დონის მენეჯერად ექვს წლამდე სამუშაო გამოცდილება

6

პროფილის მიხედვით უმაღლეს დონის მენეჯერად ექვს წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება

9

პროფილის მიხედვით საშუალო დონის მენეჯერად სამ წლამდე სამუშაო გამოცდილება

2

პროფილის მიხედვით საშუალო დონის მენეჯერად ექვს წლამდე სამუშაო გამოცდილება

4

პროფილის მიხედვით საშუალო დონის მენეჯერად ექვს წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება

6

პროფილის მიხედვით საშემსრულებლო დონის მენეჯერად სამ წლამდე სამუშაო
გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშემსრულებლო დონის მენეჯერად ექვს წლამდე სამუშაო
გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშემსრულებლო დონის მენეჯერად ექვს წელზე მეტი სამუშაო
გამოცდილება
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1
2
3

სხვა აქტივობები
ადგილობრივი სამეცნიერო რედკოლეგიის წევრობა

1

საერთაშორისო სამეცნიერო რედკოლეგიის წევრობა

2

3

დანართი №2

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის ატესტაციისათვის
ანკეტა-რეზიუმე

A. ინფორმაცია EEU-ს პერსონალის შესახებ
გვარი და სახელი
პირადი ნომერი
აკადემიური თანამდებობა
აფილირებული
აკადემიური ხარისხი

☐ - დიახ ☐ - არა

ფაკულტეტი
შეფასების პერიოდი

______/_______/20_____ წ.-დან

______/_______/20_____ წ.-დან

B. აკადემიური და ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული საქმიანობის შეფასების
კრიტერიუმები
B.1. სასწავლო საკონტაქტო დატვირთვა EEU-ში*:

B.1.1. ბაკალავრიატი (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა/სემინარი,
პრაქტიკული, ლაბორატორიული,
სხვა

1
2
3
4
…

*

იმ შემთხვევაში, თუ საგნის სწავლების ენა არის ინგლისური, სასწავლო კურსის სახელწოდების
გრაფა შეავსეთ ინგლისურად;

1

B.1.2. მაგისტრატურა (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა/სემინარი,
პრაქტიკული, ლაბორატორიული,
სხვა

1
2
3
…

B.1.3. დოქტორანტურა (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა/სემინარი,
პრაქტიკული, ლაბორატორიული,
სხვა

1
2
3
…

B.1.4. ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა/სემინარი,
პრაქტიკული, ლაბორატორიული,
სხვა

1
2
3
…

B.1.5. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა/სემინარი,
პრაქტიკული, ლაბორატორიული,
სხვა

1
2
…

B.2 დატვირთვასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები:
B.2.1 სასწავლო კურსის მომზადება EEU-ში (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

სასწავლო კურსის
სახელწოდება

საგანმანათლებლო
პროგრამა
(სწავლების
საფეხურის
მითითებით)

1
2
3

2

კრედიტების,
საკონტაქტო
საათების
რაოდენობა

კურსის
სტატუსი
(სავალდებულ
ო/ არჩევითი)

სტატუსი
(დასრულებ
ული/მიმდი
ნარე)

B.2.2 პრაქტიკის ხელმძღვანელობა EEU-ში (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

საგანმანათლებლო
პროგრამა

სწავლების
საფეხური

სტუდენტების
რაოდენობა

პრაქტიკის განხორციელების
ადგილი

1
2
3

B.2.3 საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
ნაშრომის ტიპი

რაოდენობა

საბაკალავრო
სამაგისტრო
სადოქტორო

B.2.4 სტუდენტის სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის (კვლევითი პროექტის, სტატიის და სხვა)
ხელმძღვანელობა EEU-ში (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
ნაშრომის ტიპი

რაოდენობა

B.2.5 უმაღლესი აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა
EEU-ში (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
პროგრამის სახელწოდება

ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო პროგრამა
(საბაკალავრო, სამაგისტრო,
სადოქტორო, ერთსაფეხურიანი)

B.2.6 საზღვარგარეთ სასწავლო კურსის/საჯარო ლექციის წაკითხვა (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
№

ლექციის/სასწავლო
კურსის დასახელება

დაწესებულება და
ქვეყანა, სადაც
ჩატარდა/ჩატარდე
ბა ლექცია

კურსის წაკითხვა მოწვეული
პროფესორის სტატუსით,
გრანტის, გაცვლითი
პროგრამის ფარგლებში და
სხვა

სტატუსი
(დასრულებული,მ
იმდიანრე/დაგეგმ
ილი)

1
2
3

B.2.7 EEU-ს საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო კომისიებში მონაწილეობა (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
კომისიის დასახელება და დანიშნულება

როლი

3

B.2.8 ადმინისტრაციული თანამდებობა

EEU-ში ან სხვა დაწესებულებაში (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
პოზიცია

ორგანიზაცია

B.2.9 პროფესიული საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრობა, ექსპერტობა (შეფასების

პერიოდის განმავლობაში):
პოზიცია

ორგანიზაცია

C. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა (მიმდინარე და ბოლო 5 წლის პერიოდში)
C.1 ადგილობრივ რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის
სრულ მოხსენებათა კრებულებში (proceedings) გამოქვეყნებული შრომები (შეფასების პერიოდის

თარიღი

ნაშრომის ტიპი
ნაშრომის
სახელწოდება

(სტატია, საკონფერენციო
მასალები, (proceeding) და სხვა)

ჟურნალის/სამეცნიერო
კონფერენციის
სახელწოდება,
(ელექტრონული
მისამართი)

ციტირებების
რაოდენობა

განმავლობაში):

C.2 საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო კონფერენციის
სრულ მოხსენებათა კრებულებში (proceedings) გამოქვეყნებული შრომები, რომელიც ინდექსირებულია
Web of Science-ის, Scopus, SCImago Journal & Country Rank, ResearchGate-ის მიერ;

მიერ ან სამეცნიერო

სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც აღიარებულია ERIH-ის (European Reference Index of the
Humanities) მიერ ან/და ინდექსირებული სხვა ბაზებში†; (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):

†

სხვა ბაზებთან დაკავშირებით იმსჯელებს კომისია

4

ციტირებების
რაოდენობა

ჟურნალის/სამეცნიე
რო კონფერენციის
სახელწოდება,
ელექტრონული
მისამართი

(Web of Science, Scopus,
,SCImago Journal &
Country Rank ERIH, და
სხვა)

ნაშრომის
სახელწოდება

(სტატია,
საკონფერენციო
მასალები, (proceeding)
და სხვა)

ინდექსირების
მონაცემთა ბაზა

თარიღი

ნაშრომის ტიპი

C.3 მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები,
რომელიც ინდექსირებულია Web of Science-ის, Scopus, SCImago Journal & Country Rank -ის მიერ;

ან

სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც აღიარებულია ERIH-ის (European Reference

ჟურნალის/სამეცნიერ
ო კონფერენციის
სახელწოდება,
ელექტრონული
მისამართი

ციტირებების
რაოდენობა

(სტატია, საკონფერენციო
მასალები, (proceeding)
და სხვა)

(Web of Science, Scopus,
,SCImago Journal &
Country Rank ERIH. და
სხვა)

თარიღი

ნაშრომის სახეობა
ნაშრომის
სახელწოდება

ინდექსირების
მონაცემთა ბაზა

Index of the Humanities) მიერ ან/და ინდექსირებული სხვა ბაზებში; (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):

C.4 მონოგრაფია (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი

გამომცემლობა
ავტორები
ყველა თანაავტორის მითითებით

სახელწოდება

(მიუთითეთ
ელექტრონული
მისამართი)

C.5 სახელმძღვანელო (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი

ავტორები ყველა
თანაავტორის მითითებით

გამომცემლობა
სახელწოდება

5

(მიუთითეთ ელექტრონული
მისამართი)

C.6 თარგმანი (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი
სახელწოდება

ნაშრომის ტიპი
(მონოგრაფია,

გამომცემლობა

გადათარგმნილი
გვერდების
რაოდენობა

სახელმძღვანელო,
სხვა)

C.7 გამოგონება, პატენტი (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი

სახელწოდება

ქვეყანა

პატენტის ნომერი

სტატუსი
(დასრულებული/
მიმდინარე)

C.8 ადგილობრივ სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
მოქმედების ვადა

პროექტის
დასახელება

როლი
პროექტში

დონორი

სტატუსი
(დასრულებული/
მიმდინარე)

C.9 საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
მოქმედების ვადა

პროექტის
დასახელება

როლი
პროექტში

დონორი

სტატუსი
(დასრულებული/
მიმდინარე)

C.10 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში მონაწილეობა (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
თარიღი

კონფერენციის/
სემინარის/ვორკშოფის
დასახელება
(მიუთითეთ
ელექტრონული
მისამართი)

კონფერენციაში/სემინარზე
/ვორკშოფში მონაწილეობის
როლი
(ორგანიზატორი,
მოდერატორი,
მომხსენებელი)
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ჩატარების
ადგილი
მოხსენების
სათაური

C.11 ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში მონაწილეობა (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
თარიღი

კონფერენციის/სემინარი
ს/ვორკშოფი დასახელება
(მიუთითეთ
ელექტრონული
მისამართი)

კონფერენციაში/სემი
ნარზე/ვორკშოფი
მონაწილეობის
როლი

მოხსენების სათაური

ჩატარების
ადგილი

(ორგანიზატორი,
მოდერატორი,
მომხსენებელი)

C.12 სამეცნიერო ნაშრომების რედაქტირება, (წიგნი, მონოგრაფია, დისერტაცია, სტატია და სხვა)

(შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი

სახელწოდება

ნაშრომის ტიპი
(წიგნი, მონოგრაფია,
დისერტაცია, სტატია და სხვა)

C.13 სამეცნიერო ნაშრომების რეცენზირება (წიგნი, მონოგრაფია, დისერტაცია, სტატია და სხვა)

(შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი

სახელწოდება

ნაშრომის ტიპი
(წიგნი, მონოგრაფია,
დისერტაცია, სტატია და სხვა)

C.14 ციტირების ინდექსის მაჩვენებელი‡
g ინდექსი

h ინდექსი

სულ ციტირების
რაოდენობა

ციტირება (google scholar)
ციტირება (web of science)
ციტირება (Scopus)
სხვა

‡

ციტირების ინდექსის დასადგენად შეგვიძლია ვისარგებლოთ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის
სერვისით: http://www.sciencelib.ge/contact

7

C.15 სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (შეფასების პერიოდის

განმავლობაში):
ნაშრომის ტიპი

რაოდენობა

სამაგისტრო
სადოქტორო

C.16 სტუდენტის სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის (კვლევითი პროექტის, სტატიის და სხვა)
ხელმძღვანელობა EEU-ში (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
ნაშრომის ტიპი

რაოდენობა

C.17 დამატებითი ინფორმაცია სურვილისამებრ (ტრენინგ-კურსები, ჯილდოები, სტიპენდიები,
სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციის წევრობა და სხვ.) (შეფასების პერიოდის განმავლობაში):
თარიღი

სახელწოდება

თარიღი:
____
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დანართი №3

საატესტაციო ფურცელი

სახელი, გვარი

პირადი №

_ _/_ _/_ _ _ _ წ.

შეფასების პერიოდი

_ _/_ _/_ _ _ _ წ.

მონიშნეთ ატესტაციას დაქვემდებარებული პირის პოზიცია
პროფესორი

*
*

ასოცირებული პროფესორი

პროფესორისთვის დადგენილი მინიმალურ ქულათა ჯამი განისაზღვრება 60 ქულით;
ასოცირებული პროფესორისთვის დადგენილი მინიმალურ ქულათა ჯამი განისაზღვრება 50 ქულით.

აქტივობები
1

აკადემიური საქმიანობა
ერთი სალექციო კურსის წარმართვა EEU-ში
ერთი სასწავლო კურსის მომზადება EEU-ში
პრაქტიკის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე)
საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების გამოცდილება
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობის გამოცდილება
საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე)
საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა EEU-ში (თითოეულზე)
უცხოეთის უნივერსიტეტში პედაგოგიური მუშაობა (თითოეული ვიზიტი)
EEU-ს საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო კომისიებში მონაწილეობა (თითოეულზე)

2

სამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში გამოქვეყნებული ნაშრომები
ადგილობრივ რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო
კონფერენციის
სრულ
მოხსენებათა
კრებულებში
გამოქვეყნებული
შრომები
გამოქვეყნებული ერთი ნაშრომი
საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, სამეცნიერო
კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში გამოქვეყნებული შრომები, რომელიც
ინდექსირებულია Web of Science-ის, Scopus, SCImago Journal & Country Rank, ResearchGate-ის
მიერ; მიერ ან სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც აღიარებულია
ERIH-ის (European Reference Index of the Humanities) მიერ ან/და ინდექსირებული სხვა
ბაზებში.ჟურნალში ან კრებულში გამოქვეყნებული ერთი ნაშრომი
მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული
ნაშრომები, რომელიც ინდექსირებულია Web of Science-ის, Scopus, SCImago Journal & Country

1

ქულა

Rank -ის მიერ; ან სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებული ჟურნალში, რომელიც აღიარებულია
ERIH-ის (European Reference Index of the Humanities) მიერ ან/და ინდექსირებული სხვა
ბაზებში; ჟურნალში ან კრებულში გამოქვეყნებული ერთი ნაშრომი

3

მონოგრაფია
ერთი მონოგრაფიის გამოქვეყნება
ერთი მონოგრაფია გამოქვეყნებული თანაავტორობით

4

სახელმძღვანელო
ერთი პროფილური სახელმძღვანელოს გამოქვეყნება
ერთი პროფილური დამხმარე სახელმძღვანელო გამოქვეყნება

5

თარგმანი
პროფილური სახელმძღვანელოს თარგმნა
პროფილური მონოგრაფიის თარგმნა

6

გამოგონება, პატენტი
ერთი გამოგონება, პატენტი დასრულებული
ერთი გამოგონება, პატენტი მიმდინარე

7

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
ერთ ადგილობრივ სამეცნიერო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა
ერთ საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

8

სამეცნიერო კონფერენციები, საზაფხულო/ზამთრის სკოლა
ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება
ერთი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება
ერთი სტუდენტური კონფერენციის ორგანიზება
საზაფხულო/ზამთრის სკოლის ორგანიზება
ერთ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მოდერატორის სახით
ერთ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მომხსენებლის სახით
ერთ საზღვარგარეთ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მოდერატორის სახით
ერთ საზღვარგარეთ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა მომხსენებლის სახით

9

სამეცნიერო ნაშრომების რედაქტირება/რეცენზირება
ერთი წიგნის რედაქტირება
ერთი მონოგრაფიის რედაქტირება
ერთი სტატიის რედაქტირება
ერთი წიგნის რეცენზირება
ერთი მონოგრაფიის რეცენზირება
ერთი სტატიის რეცენზირება

10

ციტირების ინდექსის მაჩვენებელი
ერთი ციტირება (google scholar)
ერთი ციტირება (web of science)
ერთი ციტირება (Scopus)
ერთი h ინდექსი

2

ერთი g ინდექსი

11

პროფესიული მოღვაწეობისათვის მიღებული მადლობა, სიგელი, ჯილდო
მადლობა
სიგელი
ჯილდო

12

სამეცნიერო ნაშრომებთან დაკავშირებული საქმიანობა
სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე )
სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში (თითოეულზე)
სადოქტორო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა (თითოეულზე)
სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტ-ოპონენტობა EEU-ში (თითოეულზე)
სადოქტორო ნაშრომის ექსპერტობა (თითოეულზე)
სტუდენტის საკონფერენციო სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელობა EEU-ში

13

პროფესორის რეიტინგი სტუდენტთა ანკეტური ანონიმური გამოკითხვის მიხედვით
(გამოითვლება ბოლო ხუთი წლის რეიტინგების საშუალო არითმეტიკულით):
მაღალი რეიტინგი
საშუალო რეიტინგი
დაბალი რეიტინგი

14

პროფესორის შეფასება ადმინისტრაციის მონიტორინგის საფუძველზე
(გამოითვლება ბოლო ხუთი წლის რეიტინგების საშუალო არითმეტიკულით):
მაღალი რეიტინგი
საშუალო რეიტინგი
დაბალი რეიტინგი

17

პროფესიული საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრობა,
ექსპერტობა
ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრობა
საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა
ადგილობრივი ორგანიზაციის ექსპერტობა
საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტობა

18

პროფესიული საქმიანობა
პროფილის მიხედვით უმაღლეს დონის მენეჯერად სამ წლამდე სამუშაო გამოცდილება
პროფილის მიხედვით უმაღლეს დონის მენეჯერად ექვს წლამდე სამუშაო გამოცდილება
პროფილის მიხედვით უმაღლეს დონის მენეჯერად ექვს წელზე მეტი სამუშაო
გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშუალო დონის მენეჯერად სამ წლამდე სამუშაო გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშუალო დონის მენეჯერად ექვს წლამდე სამუშაო გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშუალო დონის მენეჯერად ექვს წელზე მეტი სამუშაო
გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშემსრულებლო დონის მენეჯერად სამ წლამდე სამუშაო
გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშემსრულებლო დონის მენეჯერად ექვს წლამდე სამუშაო
გამოცდილება
პროფილის მიხედვით საშემსრულებლო დონის მენეჯერად ექვს წელზე მეტი სამუშაო
გამოცდილება
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სხვა აქტივობები
ადგილობრივი სამეცნიერო რედკოლეგიის წევრობა
საერთაშორისო სამეცნიერო რედკოლეგიის წევრობა

ატესტაციას დაქვემდებარებული
პირის შეფასების ჯამი

მიღებული

ქულა

საბოლოო შეფასების შეჯამება

გადაწყვეტილება:

საატესტაციო კომისიის წევრები
სახელი და გვარი

ხელმოწერა

1
2
3
4

შევსების თარიღი: „ ____“ _________________, 20__ წ.
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