
დანართი 1 

 

თვითშეფასების კითხვარი 

 

(გთხოვთ, შეავსოთ კალენდარული წლის მონაცემების საფუძველზე) 

 

1. ინფორმაცია აკადემიური პერსონალის შესახებ 

გვარი, სახელი  

აკადემიური 

თანამდებობა 

 

სამეცნიერო /აკადემიური 

ხარისხი 

 

ფაკულტეტი  

მიმართულება, 

დეპარტამენტი, 

ინსტიტუტი,  კათედრა, 

ცენტრი, ლაბორატორია 

და სხვ.  

 

 

2.  სასწავლო საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები 

2.1 სასწავლო დატვირთვა  

№ 
დატვირთვის 

სახეობა 

სასწავლო კურსის 

სახელწოდება და სწავლების 

საფეხური 

კრედიტების, საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

1 ლექცია   

2 პრაქტიკუმი   

3 სემინარი   

4 ლაბორატორიული 

სამუშაო 

  

 

2.2 ელექტრონული კურსების მომზადება (moodle)1  

№ სასწავლო კურსის 

სახელწოდება და 

სწავლების 

საფეხური 

კურსის სტატუსი 

(სავალდებულო/არჩევითი) 

კრედიტების, საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათების რაოდენობა 

1    

2    

3    

 
                                                           
1
 სასწავლო კურსის დამხმარე საშუალებების განთავსება სწავლის მართვის პლატფორმაზე, 

ელექტრონული სასწავლო გარემოს გამართვა.  



2.3 პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულის) ავტორობა 

№ 
პროგრამის სახელწოდება სწავლების საფეხური 

ფაკულტეტი,  

მიმართულება 

1    

2    

3    

 

2.4       საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა 

№ 
ნაშრომის ტიპი ნაშრომის სახელწოდება 

ბაკალავრის, მაგისტრის, 

დოქტორის სახელი და გვარი 

1 საბაკალავრო   

2 სამაგისტრო   

3 სადოქტორო   

 

2.5      სასწავლო გრანტები 

 

2.6    საზღვარგარეთ სასწავლო კურსის (ლექციათა ციკლის) წაკითხვა 

№ სასწავლო 

კურსის 

(ლექციათა 

ციკლის) 

დასახელება 

დაწესებულება და ქვეყანა, 

სადაც ჩატარდა ლექცია 

სტატუსი (მოწვეული 

პროფესორის სტატუსით, 

გრანტის, გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში და 

სხვ.) 

1    

2    

3    

 

2.7    პროფესიული (სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი) კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელ ღონისძიებაში მონაწილება 

№ ღონისძიების ტიპი და 

სახელწოდება 

ჩატარების ადგილი 

(დაწესებულება, ქვეყანა) 
როლი 

1    

2    

3    

 

№ მოქმედების ვადა პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

დონორი 

1     

2     

3     



3.  სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები 

 

3.1  მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო ჟურნალებში 

გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

3.2 საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, 

სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში (proceedings) 

გამოქვეყნებული შრომები 

 

3.3 ადგილობრივ რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში, 

სამეცნიერო კონფერენციის სრულ მოხსენებათა კრებულებში (proceedings) 

გამოქვეყნებული შრომები 

 

3.4 სახელმძღვანელო, მონოგრაფია, თარგმანი, ლექსიკონი, ტექსტის პუბლიკაცია 

№ თარიღი სახელწოდება გამომცემლობა 

1    

2    

3    

 

3.5 გამოგონებების, პატენტების ჩამონათვალი 

№ თარიღი სახელწოდება ქვეყანა 

№ თარიღი ნაშრომის სახელწოდება ჟურნალის 

სახელწოდება 

გამომცემლობა 

1     

2     

3     

№ თარიღი ნაშრომის სახელწოდება ჟურნალის 

(სამეცნიერო 

კონფერენციის) 

სახელწოდება 

გამომცემლობა 

1     

2     

3     

№ თარიღი ნაშრომის სახელწოდება ჟურნალის 

(სამეცნიერო 

კონფერენციის) 

სახელწოდება 

გამომცემლობა 

1     

2     

3     



1    

2    

3    

 

3.6 ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

 

3.7 საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

 

3.8 ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის მოსაპოვებლად წარდგენილი 

პროექტი 

 

3.9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში მონაწილეობა  

№ თარიღი 

კონფერენციის, 

სემინარის 

დასახელება 

მოხსენების 

სათაური 
როლი 

ჩატარების 

ადგილი 

1      

2      

3      

 

3.10 ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებში მონაწილეობა  

№ თარიღი 

კონფერენციის, 

სემინარის 

დასახელება 

მოხსენების 

სათაური 
როლი 

ჩატარების 

ადგილი 

1      

№ მოქმედების ვადა პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

დონორი 

1     

2     

3     

№ მოქმედების ვადა პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

დონორი 

1     

2     

3     

№ მოქმედების ვადა პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

დონორი 

1     

2     

3     



2      

3      

 

3.11 მეცნიერების პოპულარიზაცია ”საბავშვო უნივერსიტეტში”  

№ თარიღი მოხსენების სათაური 
ჩატარების 

ადგილი 

1    

2    

3    

 

3.12 დამატებითი ინფორმაცია სურვილისამებრ (ჯილდოები, სტიპენდიები, 

სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციების, რედკოლეგიების წევრობა, რედაქტორობა და 

სხვა). 

№ თარიღი დასახელება 

1   

2   

3   

 

3.13 გთხოვთ, დანართის სახით წარმოადგინოთ თქვენს მიერ შესრულებული 

სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების, მათ შორის ეროვნული და საერთაშორისო 

სამეცნიერო გრანტების მოკლე ანგარიშ(ებ)ი (თითოეული ანგარიში არაუმეტეს 2 

გვერდისა) (აღნიშნული ინფორმაცია უნივერსიტეტს ესაჭიროება, საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში 
წარსადგენი სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ამსახველი წლიური ანგარიშის 
მოსამზადებლად). 

 

4.  მომსახურების შეფასების კრიტერიუმები 

 

4.1 საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო საბჭოებში, კომისიებსა და სამუშაო 

ჯგუფებში მონაწილეობა 

№ საბჭოს, კომისიის, სამუშაო ჯგუფის 

დასახელება და დანიშნულება 
როლი 

1   

2   

3   

 

4.2      ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოში ადმინისტრაციული საქმიანობა 

№ სადისერტაციო საბჭო (ფაკულტეტის 

მითითებით) 
როლი 

1   

2   



3   

 

4.3       ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრობა 

№ ფაკულტეტი მიმართულება  

1   

2   

3   

 

4.4      პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი 

განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულის) ხელმძღვანელობა 

№ საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  სწავლების საფეხური  

1   

2   

3   

 

4.5    თქვენს მიერ ორგანიზებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 

№ ღონისძიების ტიპი 

/დანიშნულება და 

სახელწოდება 

ჩატარების ადგილი 

(დაწესებულება, ქვეყანა) 
როლი 

1    

2    

3    

 

4.6     ტუტორიუმი 

№ საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ფაკულტეტი, მიმართულება 

1   

2   

3   

 

5 თქვენი მოსაზრებები თსუ-ში სამეცნიერო/სასწავლო/ადმინისტრაციული 

საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის.   

                

1  

2  

3  

 
 


