
danarTi #1 

 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  

saxelmwifo universitetis akademiuri personalis SesarCevi 

sakonkurso komisiis muSaobis wesi  

 

1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

(SemdgomSi universiteti) akademiuri personalis wevrTa asarCevad 

(konkursis Casatareblad), TiToeul fakultetze iqmneba 

sakonkurso komisia, romelis Semadgenlobas amtkicebs akademiuri 

sabWo. 

2. sakonkurso komisia Tavis saqmianobas axorcielebs ”umaRlesi ga-

naTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis, ”ivane javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi sruli, 

asocirebuli da asistent profesoris akademiuri Tanamdebobis 

dakavebis wesis Sesaxeb” Tsu akademiuri sabWos 2008 wlis 28 maisis 

# 91 dadgenilebis, warmomadgenlobiTi sabWos 2008 wlis 30 maisis 

#13 sxdomis gadawyvetilebis da am reglamentis  safuZvelze. 

3. sakonkurso komisiis Semadgenloba ganisazRvreba komisiis 

Tavmjdomaris, komisiis mdivnis da sul mcire 3 (sami) wevris 

SemadgenlobiT. 

4. sakonkurso komisiis funqciebSi Sedis: 

 sakonkurso proceduris organizacia dadgenili wesebis Sesabami-

sad;  

 sakonkurso komisia uflebamosilia, saWiroebis SemTxvevaSi: 

_ Seqmnas specialuri saeqsperto jgufebi, romlebic ar iReben 

monawileobas gadawyvetilebis miRebaSi; 

_ moiwvios konkursanti gasaubrebaze; 

_ mosTxovos konkursants sacdeli leqciis Catareba. 

 saTanado safuZvlis arsebobisas _ konkursidan sakonkurso doku-

mentebis moxsna; 

 konkursSi gamarjvebulebis gamovlena da Tsu akademiuri sabWo-

saTvis maTi kandidaturebis wardgena; 



5. sakonkurso komisiis Tavmjdomares ekisreba: 

 sakonkurso komisiis xelmZRvaneloba, misi muSaobis organizacia 

dadgenili wesebisa da am reglamentis safuZvelze; 

 sakonkurso komisiis sxdomebis daniSvna, maTi Catarebis adgilisa 

da drois gansazRvra; 

 sxdomebisaTvis sakonkurso dokumentaciisa da masalebis momzade-

bis kontroli; 

 sakonkurso komisiis sxdomebis warmarTva; 

6. sakonkurso komisiis sxdomebs calkeul SemTxvevebSi SeiZleba 

xelmZRvanelobdes komisiis erT-erTi wevri, romelic airCeva imave 

sxdomaze.  

7. sakonkurso komisiis mdivani: 

 komisiis wevrebs atyobinebs sxdomebis Catarebis drosa da ad-

gils; 

 komisiis wevrebs uzrunvelyofs saWiro masalebiTa da dokumente-

biT; 

 awarmoebs sakonkurso komisiis sxdomebis oqmebs; 

 inaxavs sakonkurso komisiis muSaobasTan dakavSirebul masalebs; 

 asrulebs sakonkurso komisiis Tavmjdomaris im davalebebs, rom-

lebic sakonkurso komisiis muSaobasTanaa dakavSirebuli. 

8. sakonkurso komisia uflebamosilia, Tu mas eswreba komisiis wevr-

Ta naxevari mainc. qvorumis ararsebobis SemTxvevaSi sxdoma iniSne-

ba sxva dros. 

9. sakonkurso komisia daskvnas amtkicebs damswre wevrTa xmebis ub-

ralo umravlesobiT, Ria kenWisyriT.  

10. sakonkurso komisia gadawyvetilebis miRebisas valdebulia 

gaiTvaliswinos konkursantis akademiuri xarisxi, pedagogiuri 

gamocdileba, samecniero publikaciebi da sagranto proeqtebSi 

monawileoba (garda asistent profesorisa). 

11. sakonkurso dokumentaciis gaxsna xdeba sakonkurso komisiis Tav-

mjdomarisa da komisiis aranakleb 3 wevris TandaswrebiT. 

12. sakonkurso komisiebis mier universitetis akademiur 

Tanamdebobaze konkursantTa arCeva xdeba maTi kvalifikaciisa da 

kompetenciis Sesabamisobis mixedviT sakonkurso TanamdebobasTan, 



konkursantTa sxva aqtivobebis, miRwevebis, damsaxurebisa da 

reputaciis gaTvaliswinebiT. TiToeul konkursantze Sesabamisi 

fakultetis sakonkurso komisiis (xolo dargobrivi komisiis 

arsebobis SemTxvevaSi dargobrivi komisiis) mier isveba Sefasebis 

formulari (danarTi 1, danarTi 2, danarTi 3). 

13. sakonkurso komisia gadawyvetilebas iRebs Ria kenWisyriT.  

14. konkursis Sedegad SerCeul kandidatad CaiTvleba is 

konkursanti, romelsac xmas miscems sakonkurso komisiis damswre 

wevrTa  umravlesoba, Ria kenWisyriT. Tu im konkursantTa 

raodenoba, romlebmac moipoves xmaTa saWiro raodenoba, aRemateba 

Sesabamisi sakonkurso adgilebis raodenobas, an konkursantebis 

mier miRebul xmaTa Tanabrobis gamo gamarjvebuli ver gamovlinda, 

tardeba ganmeorebiTi kenWisyra, gamarjvebulis gamovlenamde. 

15. sakonkurso komisiis mier miRebuli gadawyvetileba, Semajamebeli 

oqmis saxiT dasamtkiceblad waredgineba Tsu akademiur sabWos. 

16. gasaubrebis an sacdeli leqciis Catarebis SemTxvevaSi 

sakonkurso komisia iTvaliswinebs Semdegs: 

   gadmocemis unari – konkursanti axdens Tu ara Temis codnis demon-

strirebas, saubari aris Tu ara damajerebeli, prezentacia aris Tu 

ara saintereso. 

o logikuri azrovnebis unari – saubari Sedgeba Tu ara logikurad 

erTmaneTTan kavSirSi myofi Temebisagan, aris Tu ara saubris Tema 

naTlad warmodgenili, saubars aqvs Tu ara daskvniTi nawili. 

o qcevis, metyvelebis manera – aris Tu ara saubari gramatikulad 

gamarTuli. iyenebs Tu ara akademiur leqsikas, rogoria audi-

toriasTan kontaqti. 

17. konkursantTa mier xmaTa aucilebeli raodenobis daugroveblobis 

SemTxvevaSi adgilebi rCeba vakanturi. 

18. sakonkurso komisia uflebamosilia konkursants mosTxovos sakon-

kurso dokumentaciaSi miTiTebuli informaciis damadasturebeli 

dokumentebis warmodgena komisiis mier dadgenil vadebSi. 

19 . sakonkurso komisia uflebamosilia konkursidan moxsnas sakonkur-

so dokumentacia, Tu: 

 warmodgenili dokumentacia Seicavs araswor informacias; 



 warmodgenili dokumentacia gayalbebulia; 

 konkursantma sakonkurso komisiis mier dadgenil vadaSi ar war-

moadgina komisiis mier moTxovnili dokumentebi; 

 ar gamocxadda an uari ganacxada gasaubrebaze, an sacdeli 

leqciis Catarebaze. 

   20. sakonkurso komisiis yvela sxdoma aris daxuruli. 

   21. sakonkurso komisiis sxdomebis oqmebSi unda dafiqsirdes: sxdomis 

TariRi, damswreTa Semadgenloba, dRis wesrigi, ganxiluli sakiTxe-

bis Sinaarsi, miRebuli gadawyvetileba da kenWisyris Sedegebi. 

22. sakonkurso komisiis sxdomebis dRiur oqmebs xels aweren Tavm-

jdomare da mdivani, xolo Semajamebel oqms xels awers komisiis 

yvela wevri.  

23. sakonkurso komisiis wevrebi valdebulni arian daicvan konfiden-

cialoba da ar gaamJRavnon informacia konkursis msvlelobis Sesa-

xeb komisiis muSaobis Sedegebis oficialur gamoqveynebamde. 

24. sakonkurso komisiis Sedegebze konkursantTa pretenziebis ganxil-

va moxdeba Tsu akademiuri sabWos #130 dadgenilebiT 

gansazRvruli wesiT. 

25. sakonkurso komisiis sruli dokumentacia konkursebis Sedegebis 

ZalaSi Sesvlis Semdeg Sesanaxad gadaecema universitetis 

kancelarias. konkursants misi moTxovnis SemTxvevaSi ubrundeba 

warmodgenili dokumentebis dednebi, qseroaslebi ki rCeba 

universitetis kancelariaSi. 

26. sakonkurso komisiis likvidacia xdeba dakisrebuli funqciebis 

Sesrulebis Semdeg. 

 

 

 

                                               

 

 

 



 

 

დანართი 1. 

 

კონკურსანტის  შეფასების ფორმა  

სახელი, გვარი ---------------------------------------------------------------------------- 

ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია --------------------------------------------------------------

- 

საკონკურსო პოზიცია: 

სრული პროფესორი         ასოცირებული პროფესორი            ასistent პროფესორი  
  
მიმართულება ------------------------------------------------------------------------------------

-- 

ქვემიმართულება ---------------------------------------------------------------------------------

---  

შეფასება 

I. კატეგორია:  ფორმალური კვალიფიკაციის შესაბამისობა ვაკანსიის 

პროფილთან 
1.  PhD//საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა 

ა) წელი 

ბ) შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან      დიახ           არა  

                                                                

2.ჰაბილიტაცია/ სადოქტორო დისერტაციის დაცვა 

ა) წელი 

ბ) შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან      დიახ           არა  

 

საერთო შეფასება  I კატეგორიის  მიხედვით: 

კვალიფიკაცია აკმაყოფილებს მოთხოვნებს კვალიფიკაცია ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 

  

 

II. კატეგორია: პედაგოგიური გამოცდილების შესაბასმოსობა ვაკანსის 

პროფილთან 
1. სწავლების გამოცდილება 

              ა)  საერთო პედაგოგიური  სტაჟი)   ---------------------------------- 

              ბ) სწავლება  თსუ–ში ---------------------წელი 

 გ)  სწავლება სხვა  უნივერსიტეტში//ინსტიტუტში  ---------------------- წელი    

2. აპლიკანტის  მიერ  თსუ-ში წასაკითხად შემოთავაზებული სალექციო კურსების 

რაოდენობა  ------------------------------------------------------------------------------- 

3. წარმოდგენილი სილაბუსების რაოდენობა --------------------------------- 



4. სალაბუსების  შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან თსუ-ში მოქმედი 

საგანმანათლებლო  პროგრამების  მიხედვით 

o შეესაბამება  ვაკანსიის პროფილს მოქმედი პროგრამების   მიხედვით        
 

o სამომავლოდ სილაბუსი შეიძლება განხილულ იქნას არჩევით კურსად 

პროგრამებში ცვლილების შტანის შემდეგ                                                      
 

o არ შეესაბამება  ვაკანსიის პროფილს                                                                   
  

5. კონკურსანტის მიერ წაკითხული ლექციის შეფასება  (საჭიროების შემთხვევაში) 

                   მაღალი                საშუალო                    დაბალი  

საერთო შეფასება II  კატეგორიის  მიხედვით: 

კვალიფიკაცია შესაბამება  კვალიფიკაცია     არ შეესაბამება 

  

  

 III . კატეგორია - სამეცნიერო  კვლევა: 
1.  დროის მონაკვეთი, პირველი პუბლიკაციიდან დღემდე    ________          წელი 

2.  პუბლიკაციების  საერთო რაოდენობა --------------------------------- 

ა)  კვლევითი მონოგრაფიები ( ბოლო 5 წელი  - 2004-2009წწ) 

 რაოდენობა ---------------------------- 

ბ) სახელმძღვანელო (ბოლო 5 წელი)   

 რაოდენობა 

გ) პუბლიკაციები (სტატია, ტექსტის ან დოკუმენტის პუბლიკაცია, თარგმანი...)  

საერთაშორისო ჟურნალებში (მათ შორის ელექტრონულში) 

 რაოდენობა ------------------------------------------- 

დ) პუბლიკაციები (სტატია, ტექსტის ან დოკუმენტის პუბლიკაცია, თარგმანი...)  

ეროვნულ (მეცნიერულ) გამოცემებში(მათ შორის ელექტრონულში) 

 რაოდენობა --------------------------------------- 

       ე) სამეცნიერო ბროშურა (100 gverdamde) 

 რაოდენობა---------------- 

        ვ) პუბლიკაციები ეროვნულ (არასამეცნიერულ) გამოცემებში  

 რაოდენობა---------------- 

3.  bolo 5 weliwadSi gamoqveynebuli erTi samecniero naSromiს  შეფასება: 

                   მაღალი                საშუალო                    დაბალი  
4. სამეცნიერო  პრეზენტაციები  (ბოლო 5 წელი). 

ა) პრეზენტაციები საქართველოში ( სამეცნიერო ფორუმები, კონფერენცია, 
სიმპოზიუმი, სემინარი ....) 

 რაოდენობა------------------- 

ბ) საერთაშორისო პრეზენტაციები 

 რაოდენობა ----------------------------------- 

საერთო შეფასება III   კატეგორიის  მიხედვით: 



მაღალი საშუალო დაბალი 

   

 

IV  კატეგორია: საგრანტო პროექტები  (bolo 5 weli samecniero) 

a) ucxouri samecniero სtipendia    ----------------------------                   

b) erovnuli samecniero stipendia  -----------------------------------                   
g) ucxouri/saerTaSoriso sagranto proeqtis xelmZRvaneloba/menejeroba 

---------- 

d) erovnuli sagranto proeqtis xelmZRvaneloba/menejeroba ---------- 

e) ucxour  grantSi monawileoba ---------------------------------------------------                                        

e) erovnul grantSi monawileoba     --------------------------- --------------------                                            
 
საერთო შეფასება   IV  კატეგორიის  მიხედვით: 

 
მაღალი საშუალო granti ara aqvs 

   

 

V კატეგორია:  სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია 

1. ზოგადი ხედვის შეფასება                 მაღალი                საშუალო                 

დაბალი  

2. საკვლევი პრობლემების შეფასება     მაღალი                საშუალო                 

დაბალი    
 

საერთო შეფასება  V   კატეგორიის  მიხედვით: 

 
მაღალი საშუალო dabali 

   

 

VI. კატეგორია: ინტერნაციონალიზაცია 

ucxoeTis umaRles saswavleblebTan erTobliv saswavlo an samecniero 

programebSi/poeqtebSi monawileoba,samecniero/სასწავლო mivlineba an 

staJireba და სხვ. 

o რაოდენობა --------------------------------------- 

o ხანგძლივობა ----------------------------------------- 

საერთო შეფასება  VI   კატეგორიის  მიხედვით: 
მაღალი საშუალო dabali 

   

 



 

VII . კატეგორია: წვლილი საუნივერსიტეტო რეფორმასა  და განვითარებაში 

ა) თსუ-ში დაკავებული ადმინისტრაციული  ან არჩევითი პოზიცია უკანასკნელი 

სამი წლის მანძილზე 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

ბ) saganmanaTleblo programebis xelmZRvaneloba  

 sabakalavro                                    

 samagistro                                     

 sadoqtoro                                     

 umaRlesi profesiuli ganaTlebis             

 uwyveti ganaTlebis programeba                

გ) ახალგაზრდა თაობის დაინტერსება თსუ-ში სწავლით                         
დ) დრო, რომელიც კონკურსანტს შუძლია დაუთმოს თსუ-ს 
                                          სრულად         ნაწილობრივ    

საერთო შეფასება  VII კატეგორიის  მიხედვით: 
მაღალი საშუალო dabali 

   

 

საერთო რეკომენდაცია  

სრული პროფესორი  
ასოცირებული  

პროფესორი 
 

ასისტენტ 

პროფესორი 
 

არცერთი 

შეთავაზება 

    

 

დარგობრივი კომისისის წევრების ხელმოწერა: 

 

 

 

თარიღი ---------------------------------- 



დანართი 2. 

Evaluation Form for Applications 

განაცხადების შეფასების ფორმა  
 

Family name, given name 

სახელი, გვარი 

Current position/Employer 

ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია 

Application for              Full Professor       Associate Professor      
 

განცხადება –თვის   სრული პროფესორი  ასოცირებული 

პროფესორი 

Ec.  

Principles 
Micro Macro 

Economic 

Policy 
Econo-metrics 

Ec.  

Statistics 
Internat. Econ. Marketing Finance 

Mgt. and 

Informatics 
Intl. Bus. 

Account- 

ing 
Tourism 

ეკონომიკის  

პრინციპები 

მიკრო  

ეკონომიკია 

მაკრო 

ეკონომიკა 

პოლიტიკური 

ეკონომიკა 
ეკონომეტრიკა 

ეკონომიკური 

სტატისტიკა 

საერთაშორისო 

ეკონომიკა 
მარკეტინგი ფინანსები 

მენეჯმენტი 

და 

ინფორმატიკა 

საერთაშრისო 

ბიზნეს 

ადმინისტრირება 

საბუღალტრო 

აღრიცხვთვა 
ტურიზმი 

 

I Target Category: Formal Qualification 

I შეფასების კატეგორია: ფორმალური კვალიფიკაცია 

2. PhD 

a. Year 

ა. წელი 

b. Institution 

ბ. ინსტიტუტი 

c. Topic/Thema 

გ. საგანი/თემა 

 

 

 

 

 

 

3. Habilitation 

2.  ჰაბილიტაცია 

a. Year 



ა. წელი 

b. Institution 

ბ. ინსტიტუტი 

c. Topic 

გ. საგანი/თემა 

Qualification met    *Qualification not met   

კვალიფიკაცია აკმაყოფილებს მოთხოვნებს / კვალიფიკაცია ვერ აკმაყოფილებს 

მოთხოვნებს 
II Target Category : Teaching Experience 

II შეფასების კატეგორია: სწავლების გამოცდილება 

1. Teaching experience 

1.  სწავლების გამოცდილება 

a. Years at TSU 

ა. წლები თსუ–ში 

b. Years at other institutions 

ბ. წლები სხვა ინსტიტუტებში 

Direction 

მიმართულება 

c. List of the courses to be taught – with syllabi  

Submitted    *Not submitted   

გ. სალექციო კურსების ჩამონათვალი  – (სილაბუსებით) 

კი       არა  

Qualification met    *Qualification not met   

კვალიფიკაცია აკმაყოფილებს მოთხოვნებს / კვალიფიკაცია ვერ აკმაყოფილებს 

მოთხოვნებს 

 

III Target Category: Research   

III შეფასების კატეგორია: კვლევა 

1. Span from first publication to today                                                         years 

1.  დროის მონაკვეთი, პირველი პუბლიკაციიდან დღემდე ________წლები 

2. Publications 

2.  პუბლიკაციები 



a. Research monographs 

ა.  კვლევითი მონოგრაფიები 

 Number 

 რაოდენობა 

 Year latest 

 უკანასკნელი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

b. Textbooks 

ბ. სახელმძღვანელო 

 Number  

 რაოდენობა 

 Year latest 

 უკანასკნელი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

c. International journal publications 

გ. პუბლიკაციები საერთაშორისო ჟურნალებში 

 Number 

 რაოდენობა 

 Year latest three 

 უკანასკნელი სამი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

d. National (scientific) journal publications  

დ. პუბლიკაციები ეროვნულ (მეცნიერულ) გამოცემებში 

 Number  

 რაოდენობა 

 Year latest three 

 უკანასკნელი სამი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

e. National trade publications 

ე.  პუბლიკაციები ეროვნულ (არამეცნიერულ) გამოცემებში 

 Number 

 რაოდენობა 

 Year latest three 

 უკანასკნელი სამი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

3. Research Presentations  

3.  კვლევითი პრეზენტაციები  

a. National Presentations 

ა.  პრეზენტაციები საქართველოში 

 Number 

 რაოდენობა 

 Year latest three 

 უკანასკნელი სამი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

b. International Presentations 

ბ. საერთაშორისო პრეზენტაციები 

 Number 

 რაოდენობა 

 Year latest three 

 უკანასკნელი სამი პუბლიკაციის გამოქვეყნების წელი 

4. Supervised doctoral dissertations 



4.  სადოქტორი დისერტაციების ხელმძღვანელობა 

a. Number 

რაოდენობა 

b. Year latest three  

უკანასკნელი სამი ხელმძღვანელობის წელი 

5. Concept paper for Research  

5. სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია 

Submitted    *Not submitted   

Overall Evaluation 
საერთო შეფასება 

International 

publications 

Potential for 

International 

High ranking 

national 
National 

*No 

publications 

საერთაშორისო 

პუბლიკაციები 
 

საერთაშორისო 

პუბლიკაციის 

დაწერის 

პოტენციალი 

მაღალ 

რეიტინგული 

ეროვნული 

პუბლიკაცია 

ეროვნული არცერთი 

პუბლიკაცია 

 

6. Participation in grant programs 

6. საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა 

Yes    (Grant Volume, if available:  ) *No   
კი    (გრანტის მოცულობა:   ) * არა  
Contributes to the national or international research profile of the faculty (tick if yes)   
ხელს უწყობს ფაკულტეტის ეროვნული ან საერთაშორისო კვლევითი პროფილის 

განვითარებას (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მონიშნეთ)   

Contributes to the national or international visibility of TSU (tick if yes)     
ხელს უწყობს თსუ–ს ეროვნულ ან საერთაშორისო პოპულარობას (დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში მონიშნეთ) 



IV Target Category: Internationalisation 
IV შეფასების კატეგორია: ინტერნაციონალიზაცია 

1. Formal foreign qualification (where and which) 

1.  ფორმალური უცხოური კვალიფიკაცია (სად და რომელი) 

2. Stays abroad 

2.  უცხოეთში ყოფნა  

a. Number                                                                                                           stays 

ა. რაოდენობა 

b. Duration in months                                                                                       months 

ბ. ხანგძლივობა თვეებში 

3. Foreign language skills 

3. უცხო ენების ცოდნა 

a. Language 1 

ა. ენა 1 

i. Language 

 ენის დასახელება 

ii. Level    fluent  reading  all other  

 დონე   სრულყოფილად, კითხვა, სხვა 

b. Language 2 

ბ. ენა 2 

i. Language 

 ენის დასახელება 

ii. Level    fluent  reading  all other  

 დონე   სრულყოფილად, კითხვა, სხვა 

 

V Target Category: *University reform 
V შეფასების კატეგორია: საუნივერსიტეტო რეფორმა 

Active support in 

administrative role 

Active support Potential support 

აქტიურად 

ადმინისტრაციული 

დახმარება  

აქტიური 

დახმარება 

პოტენციური 

დახმარება 

 

Administrative position(s) held  

at TSU in last three years 
თსუ ში დაკავებული ადმინისტრაციული პოზიცია უკანასკნელი სამი წლის 

მანძილზე 

 

 

 
Overall Recommendation 
საერთო რეკომენდაცია 

Full Professor 

Research 

Full Professor 

Teaching 

Associate 

Professor 

Research 

Associate 

Professor 

Teaching 

No offer 



სრული 

პროფესორი 

(კვლევა) 
 

სრული 

პროფესორი 

(სწავლება) 
 

ასოცირებული 

პროფესორი 

(კვლევა) 
 

ასოცირებული 

პროფესორი 

(სწავლება) 
 

არცერთი 

შეთავაზება 

 

Vote of the Search Committee 
 შესარჩევი კომისიის, კენჭის ყრა 
 unanimous 
ერთხმად 
 not unanimous 
არა ერთხმად 
 In favour 
მხარს უჭერს 

 Against 
წინააღმდეგია 

 Abstention 
თავი შეიკავა 
 

Chairman of the Committee      Minute Taker 
კომისიის ხელმძღვანელი      ოქმის შემდგენელი 



დანართი N 3 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი კონკურსანტის შეფასების ფორმა 

 

სახელი, გვარი  

თანამდებობა, 

ორგანიზაცია 
 

მიმართულება   
        

        
I. სამიზნე კატეგორია: ფორმალური კვალიფიკაციის შესაბამისობა ვაკანსიის 

პროფილთან 

1. PhD  
a. წელი       

b. ინსტიტუტი         

c. თემის შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან:  დიახ   არა   

2. ჰაბილიტაცია 
a. წელი      

b. ინსტიტუტი            

c. თემის შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან:  დიახ   არა   

3. ეკვივალენტური გამოცდილება:   დიახ   არა   
საერთო შეფასება სამიზნე კატეგორის მიხედვით 

კვალიფიკაცია 
შეესაბამება არ შეესაბამება 

  

II. სამიზნე კატეგორია: პედაგოგიური გამოცდილების შესაბამისობა ვაკანსიის 

პროფილთან 

1. სწავლების გამოცდილება 

a. თსუ,    წლები:     

b. სხვა უსდ, წლები:      

c. საზღვარგარეთის უსდ, წლები:        

2. სილაბუსის შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან თსუ-ში მოქმედი 

საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

a. სილაბუსი შეესაბამება ვაკანსიის პროფილს ფაკულტეტზე მოქმედი 

საბაკალავრო პროგრამის მიხედვით 
 სავალდებულო კურსი    

 არჩევითი კურსი   

b. სილაბუსი შეესაბამება ვაკანსიის პროფილს ფაკულტეტზე მოქმედი 

სამაგისტრო პროგრამის მიხედვით 
 სავალდებულო კურსი   

 არჩევითი კურსი   

c. სილაბუსი შეესაბამება ვაკანსიის პროფილს თსუ ფაკულტეტებზე 

მოქმედი რომელიმე სხვა პროგრამის მიხედვით  
 ზუსტი და საბუნებისმეტყველო  

 ეკონომიკა და ბიზნესი    

 სოციალურ-პოლიტიკური    

ქ ვ ე მ ი მ ა რთულე ბ ე ბ ი  



 სამედიცინო     

d. სამომავლოდ სილაბუსი შეიძლება განხილული იქნეს არჩევით კურსად 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანის შემდეგ 
 საბაკალავრო პროგრამა       

 სამაგისტრო პროგრამა      

e. სილაბუსი არ შეესაბამება ვაკანსიის პროფილს  
კონკურსანტის მიერ სავალდებულო საკონტაქტო დატვირთვის შესრულების უზრუნველყოფა 

შემოდგომა 2009 გაზაფხული 2010 პროგრამაში ცვლილების შეტანის შემდეგ შეუძლებელია 
    

f. კონკურსანტის მიერ წაკითხული ლექციის შეფასება* 
 მაღალი     საშუალო   დაბალი  

3. სახელმძღვანელოები (ბოლო 5 წელი) 
a. რაოდენობა   

b. თემის შესაბამისობა ვაკანსიის პროფილთან: დიახ  არა   

საერთო შეფასება სამიზნე კატეგორის მიხედვით 

კვალიფიკაცია 
შეესაბამება არ შეესაბამება 

  

III. სამიზნე კატეგორია:  სამეცნიერო შრომები 

1. მონოგრაფიების რაოდენობა (ბოლო ხუთი წელი)   

2. საერთაშორისო პუბლიკაციები (ბოლო ხუთი წელი) 

a. იმპაქტ ფაქტორის მქონე   ≥9  ≥4  ≥1  0  

b. იმპაქტ ფაქტორის არ მქონე   ≥9  ≥4  ≥1  0  

3. პუბლიკაციები ადგილობრივ გამოცემებში   ≥9  ≥4  ≥1  0 
 

4. ციტირების ინდექსი* 
a. Harzig Publish or Perish:    

b. ISI Web of Science:       

c. ციტირება თვითციტირების გამოკლებით* 

i. Harzig Publish or Perish:    

ii. ISI Web of Science:      

5. ერთი საუკეთესო ნაშრომის დონე:   

a. აქტუალობა:     მაღალი    საშუალო  დაბალი  

b. მნიშვნელობა:  მაღალი    საშუალო  დაბალი  

ნაშრომის საერთო შეფასება:  მაღალი    საშუალო  დაბალი  
საერთო შეფასება სამიზნე კატეგორის მიხედვით 
ძალიან მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი 

    

IV. სამიზნე კატეგორია:  საგრანტო პროექტები(ბოლო ხუთი წელი) 

1. საერთაშორისო:  რაოდენობა     სტატუსი    

2. ეროვნული:   რაოდენობა     სტატუსი    
საერთო შეფასება სამიზნე კატეგორის მიხედვით 
ძალიან მაღალი მაღალი საშუალო გრანტი არ აქვს 

    

 

V. სამიზნე კატეგორია: სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია 

1. ზოგადი ხედვის შეფასება:  მაღალი  საშუალო  დაბალი  

2. პირადი წვლილის შეფასება:  მაღალი  საშუალო  დაბალი  

3. საკვლევი პრობლემების შეფასება:  მაღალი  საშუალო  დაბალი 
 

საერთო შეფასება სამიზნე კატეგორის მიხედვით 
ძალიან მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი 



    

 



VI. სამიზნე კატეგორია: წვლილი საუნივერსიტეტო რეფორმასა და განვითარებაში 

1. არსებული 
a. სასწავლო პროცესის მოდერნიზაცია თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად 

მაღალი  საშუალო  დაბალი   

b. ინფრასტრუქტურის განვითარება 

მაღალი  საშუალო  დაბალი   

c.  ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ-ში  სწავლით 

მაღალი  საშუალო  დაბალი   

d. მდგრადი სერვისის უზრუნველყოფა სხვა ფაკულტეტებზე 

მაღალი  საშუალო  დაბალი   

2. პოტენციური  
a. დრო, რომელიც კონკურსანტს შეუძლია დაუთმოს თსუ-ს 

i. სრულად:   სასწავლო   სამეცნიერო  

ii. ნაწილობრივ:  სასწავლო   სამეცნიერო  

b. პოტენციური შესაძლებლობა VI.1- ში მოყვანილი პუნქტების შესაბამისად  

1.a 1.b 1.c 1.d: მაღალი  საშუალო  დაბალი  

 
საერთო შეფასება სამიზნე კატეგორის მიხედვით 
მაღალი საშუალო დაბალი 

   

 

VII. საერთო რეკომენდაცია 
სრული პროფესორი ასოც. პროფ. ასისტ. პროფ.  არ არის რეკომენდირებული 

    

 

VIII. კენჭისყრა 

□ ერთხმად 

□ არაერთხმად: მხარს უჭერს ________ წინააღმდეგია  ________ თავი შეიკავა  

________ 

 

დარგობრივი ჯგუფის წევრების ხელმოწერა: 

 

 

 

 


