
საქართველოს კანონი 

 

უმაღლესი განათლების შესახებ 
 

თავი V 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალი (სათაური 17.06.2011. 

N4792) 

 

მუხლი 32. პერსონალი  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებობს აკადემიური, 

ადმინისტრაციული  და დამხმარე თანამდებობები. 

 

მუხლი 33. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

პერსონალი (6.09.2013 N 1081) 

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალი 

შედგება პროფესორებისა და ასისტენტებისაგან. 

2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნებიან პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი. 

3. პროფესორები მონაწილეობენ სასწავლო პროცესსა და მეცნიერულ 

კვლევებში ან/და წარმართავენ მათ. 

4. ასისტენტი პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტ-

პროფესორის ხელმძღვანელობით ახორციელებს სასემინარო და კვლევით 

სამუშაოებს ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო 

პროცესის ფარგლებში. 

5. აკადემიური პერსონალის დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წესდებით დადგენილი წესით. 

   

მუხლი 34. აკადემიური  თანამდებობის დაკავების წესი 

1. აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეიძლება მხოლოდ ღია კონკურსის 

წესით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და 

სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს, ხოლო მართლმადიდებლურ 

საღვთისმეტყველო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური 

თანამდებობის დაკავება ხდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის 

მიერ დადგენილი წესით. (28.12.2012 N 187) 

2. კონკურსის ჩატარების თარიღი და პირობები ქვეყნდება საქართველოს 

კანონმდებლობით და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით 

დადგენილი წესით, საბუთების მიღებამდე არანაკლებ 1 თვით ადრე. (17.06.2011. N4792) 

3. კონკურსის ჩატარების წესი განისაზღვრება უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების წესდებით. (6.09.2013 N 1081) 

 



მუხლი 35. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის პირობები (6.09.2013 N 1081) 

1. პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 

სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება. დამატებითი 

პირობები შეიძლება განისაზღვროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წესდებით. 

2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც 

აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 

3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი 3 ან 4 წლის 

ვადით. 

4. ასისტენტის თანამდებობაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წესდებით განსაზღვრული წესით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი 3 ან 4 წლის 

ვადით. 

5. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით შეიძლება 

განისაზღვროს პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ ამ მუხლის 

პირველი−მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული აკადემიური თანამდებობების 

დაკავების შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება 

დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია. 

6. მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების აკადემიურ თანამდებობაზე არ ვრცელდება ამ მუხლით 

გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

 

მუხლი 36.  აკადემიური პერსონალის შრომითი ურთიერთობები (17.06.2011. 

N4792) 

1. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება საქართველოს 

შრომის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.  
2. სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების აკადემიურ თანამდებობაზე არ შეიძლება არჩეულ იქნეს 65 წელს 

მიღწეული პირი, ხოლო აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირი, რომელმაც მიაღწია 

65 წელს, აკადემიური თანამდებობიდან განთავისუფლდება აკადემიურ 

თანამდებობაზე არჩევის  ვადის გასვლის შემდეგ. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტისგან გამონაკლისი შეიძლება დადგინდეს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით. 

 
 



საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ბრძანება №135/ნ 

2013წლის 11 სექტემბერი  ქ. თბილისი 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 

დამტკიცების თაობაზე 

 
 

თავი IV უნივერსიტეტის პერსონალი 

    

მუხლი 26. უნივერსიტეტის პერსონალი  

1. უნივერსიტეტში არსებობს ადმინისტრაციული, აკადემიური, სამეცნიერო, 

მასწავლებელთა და დამხმარე თანამდებობები. 

2. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ, აკადემიურ, სამეცნიერო და დამხმარე 

თანამდებობებზე პირი მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით შესაძლებელია 

დასაქმებულ იქნეს არა უმეტეს 12 თვის ვადით, გარდა კანონმდებლობითა და 

უნივერსიტეტის წესდებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

   

მუხლი 27. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი (27.12.2013 N 211/ნ) 

1. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისა და 

ასისტენტებისაგან. 

2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნებიან პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი. 

3. პროფესორები მონაწილეობენ სასწავლო პროცესსა და მეცნიერულ 

კვლევებში ან/და წარმართავენ მათ. 

4. ასისტენტი პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტ-

პროფესორის ხელმძღვანელობით ახორციელებს სასემინარო და კვლევით 

სამუშაოებს ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო 

პროცესის ფარგლებში. 

     

მუხლი 28. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი  

1. აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეიძლება მხოლოდ ღია კონკურსის 

წესით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და 

სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს. 

2. კონკურსის ჩატარების თარიღი და პირობები ქვეყნდება საქართველოს 

კანონმდებლობითა და ამ წესდებით დადგენილი წესით, საბუთების მიღებამდე 

არანაკლებ 1 თვით ადრე. 



3. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ უნდა განთავსდეს 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე და განთავსდეს უნივერსიტეტში 

ყველასთვის თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი საჯაროობისა და დაინტერესებულ 

პირთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

4. განცხადებაში აღინიშნება კონკურსანტების რეგისტრაციის დაწყების 

თარიღი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადა და წარმოსადგენ დოკუმენტთა ნუსხა. 

5. კონკურსს აცხადებს რექტორი, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით. კონკურსი ტარდება გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და 

სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვით. კონკურსის ჩატარებას 

უზრუნველყოფს საკონკურსო კომისია, რომელიც იქმნება უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს მიერ, რექტორის წარდგინებით. საკონკურსო კომისიის მიერ, 

შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, კენჭისყრის საფუძველზე 

გამოვლენილი გამარჯვებულები (კონკურსის შედეგები) დასამტკიცებლად 

წარედგინება აკადემიურ საბჭოს. (27.12.2013 N 211/ნ) 

    

მუხლი 29. აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის პირობები (27.12.2013 N 211/ნ) 

1. პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 

სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება. 

2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც 

აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 

3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 4 წლის 

ვადით. 

4. ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი, 4 წლის 

ვადით. 

5. დასაშვებია პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ ამ 

მუხლის პირველი − მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული აკადემიური 

თანამდებობების დაკავების შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია 

შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური 

მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება 

პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია. 

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული პირობებით აკადემიური 

თანამდებობის დაკავების წესი განისაზღვრება აკადემიური პერსონალის სამსახურში 

მიღების  წესით. 

    

 

 


