
საქართველოს კანონი 
უმაღლესი განათლების შესახებ 

თავი V 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალი (სათაური 17.06.2011. 

N4792) 
 

მუხლი 32. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალი 
(27.11.2015. N4582) 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებობს აკადემიური, 
სამეცნიერო, ადმინისტრაციული და დამხმარე თანამდებობები, აგრეთვე უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით გათვალისწინებული სხვა 
თანამდებობები.  

 
მუხლი 33. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

პერსონალი (6.09.2013 N 1081) 
1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალი 

შედგება პროფესორისაგან, ასოცირებული პროფესორისაგან, ასისტენტ-პროფესორისა 
და ასისტენტისაგან. (16.12.2016. N105) 

2. ამოღებულია (16.12.2016. N105) 
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 არჩევისა და დანიშვნის პირობები 

(სათაური 03.09.2015. N4202) 
1. პროფესორის თანამდებობაზე: (16.12.2016. N105) 
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული 

ვადით შეიძლება აირჩეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 
ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის 
არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება და რომელიც აკმაყოფილებს უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით განსაზღვრულ დამატებით პირობებს; 

ბ) უვადოდ შეიძლება აირჩეს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს და რომელსაც აქვს განსაკუთრებული 
პროფესიული მიღწევები ან/და სამეცნიერო მიღწევები (მაგალითად, აქვს სამეცნიერო 
პუბლიკაციები წამყვან ადგილობრივ და საერთაშორისო ჟურნალებსა და სხვა 
გამოცემებში, მიღებული აქვს მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო 
სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში და სხვა); 

გ) სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში სახელოვნებო (შემოქმედებითი) მიმართულებით (გარდა 
თეორიული დარგებისა), არანაკლებ 4 წლის ვადით შეიძლება აირჩეს დოქტორის ან 
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 
სამეცნიერო-პედაგოგიური ან/და სახელოვნებო (შემოქმედებითი) მუშაობის 
არანაკლებ 8 წლის გამოცდილება. დამატებითი პირობები შეიძლება განისაზღვროს 
სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
წესდებით. აღნიშნულ პროფესორის თანამდებობაზე ზედიზედ მესამე ვადით 
არჩევის შემთხვევაში პირი შესაბამისი აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ 
თანამდებობას საპენსიო ასაკის ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მიერ დადგენილი ზღვრული ასაკის მიღწევამდე იკავებს.  

2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 
დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც 
აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 
სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
სახელოვნებო (შემოქმედებითი) მიმართულების (გარდა თეორიული დარგებისა) 
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე არანაკლებ 4 წლის ვადით შეიძლება 
არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე 
პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური ან/და სახელოვნებო 
(შემოქმედებითი) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის გამოცდილება. დამატებითი 
პირობები შეიძლება განისაზღვროს სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით. (03.09.2015. N4202) 

3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით შეიძლება არჩეულ იქნეს 
დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული  ხარისხის მქონე პირი 3 ან 4 
წლის ვადით. სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს საგანმანათლებლო 



დაწესებულებაში სახელოვნებო (შემოქმედებითი) მიმართულების (გარდა 
თეორიული დარგებისა) ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე არანაკლებ 4 წლის 
ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული 
ხარისხის მქონე პირი. (03.09.2015. N4202) 

4. ასისტენტის თანამდებობაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
წესდებით განსაზღვრული წესით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი 3 ან 4 წლის 
ვადით. სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
სახელოვნებო (შემოქმედებითი) მიმართულების (გარდა თეორიული დარგებისა) 
ასისტენტის თანამდებობაზე სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით შეიძლება 
დაინიშნოს მაგისტრანტი 2 ან 3 წლის ვადით. (03.09.2015. N4202) 

41. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ 
პროფესორის თანამდებობაზე 5 წელზე მეტი ვადით არჩევის შემთხვევაში 
პროფესორი 5 წელიწადში ერთხელ ექვემდებარება უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების წესდებით დადგენილი წესით ატესტაციის გავლას. ატესტაციის 
გავლას არ ექვემდებარება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებულ თანამდებობაზე არჩეული პროფესორი, რომელიც პროფესორის 
თანამდებობაზე არჩეულია 5 წელზე მეტი ვადით, მაგრამ პროფესორის 
თანამდებობაზე არჩევიდან 5 წლის შემდეგ დარჩენილი აქვს უფლებამოსილების 5 
წელზე ნაკლები ვადა. (16.12.2016. N105) 

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. 
 
მუხლი 37. აკადემიური პერსონალის უფლებები 
1.  აკადემიურ პერსონალს უფლება აქვს: 
ა) მონაწილეობა მიიღოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მართვაში ამ კანონისა და დაწესებულების წესდების შესაბამისად; 
ბ) ჩარევის გარეშე განახორციელოს სწავლება, კვლევა, შემოქმედებითი 

საქმიანობა და სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება; 
გ) საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დამოუკიდებლად განსაზღვროს 

სასწავლო კურსის პროგრამების (სილაბუსების) შინაარსი, სწავლების მეთოდები და 
საშუალებები; (10.08.2009 N 1611) 

დ) ამოღებულია (17.06.2011. N4792) 
ე) განახორციელოს ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის 

მინიჭებული სხვა უფლებამოსილება. 
2. აკადემიური პერსონალი ვალდებულია: 
ა) დაიცვას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდების 

მოთხოვნები;  
ბ) დაიცვას ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები; 
გ) შეასრულოს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობები; 
დ) სამეცნიერო-შემოქმედებითი შვებულების დასრულების შემდეგ 

წარადგინოს ანგარიში ჩატარებული მუშაობის შესახებ. (10.08.2009 N 1611) 
 3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს 

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო სწავლებისა და კვლევის თავისუფლებას და 
ქმნის მისი საქმიანობისათვის შესაბამის პირობებს.  

 

მუხლი 371. უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერსონალი (27.11.2015. N4582) 
1. დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო 

პერსონალი შეიძლება შედგებოდეს მეცნიერებისა და პოსტდოქტორანტებისაგან. 
2. მეცნიერები არიან შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების მქონე პირები: 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი 
თანამშრომელი. 

3. პოსტდოქტორანტია პირი, რომელიც კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტის განსახორციელებლად კონკურსის საფუძველზე აირჩევა ძირითად 
საგანმანათლებლო ერთეულში ან დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში 
აკადემიური საბჭოს მიერ განსაზღვრული წესითა და ვადით. პოსტდოქტორანტად 
პირი შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ერთხელ. (16.12.2016. N105) 

 

მუხლი 372. სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების წესი (27.11.2015. N4582) 



1. სამეცნიერო თანამდებობის დაკავება შეიძლება მხოლოდ ღია კონკურსის 
საფუძველზე, რომელიც უნდა ჩატარდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და 
სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად. 

2. მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება: 
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული 

ვადით შეუძლია დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 
პირს, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის 
გამოცდილება და რომელიც აკმაყოფილებს უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრულ დამატებით პირობებს; (16.12.2016. N105) 

ბ) უვადოდ შეუძლია პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს და რომელსაც აქვს განსაკუთრებული 
სამეცნიერო მიღწევები (მაგალითად, აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები წამყვან 
ადგილობრივ და საერთაშორისო ჟურნალებსა და სხვა გამოცემებში, მიღებული აქვს 
მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში და 
სხვა).  

3. უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, 
რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. პირი 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობას უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული ვადით იკავებს.  

4. მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, 
რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. პირი 
მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობას უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული ვადით იკავებს.  

5. სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების თარიღი 
და დამატებითი პირობები ქვეყნდება საქართველოს კანონმდებლობითა და 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის დებულებით  გათვალისწინებული წესით, 
შესაბამისი საბუთების მიღებამდე 1 თვით ადრე. 

51. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომლის თანამდებობაზე 5 წელზე მეტი ვადით არჩევის შემთხვევაში მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი 5 წელიწადში ერთხელ ექვემდებარება უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით დადგენილი წესით ატესტაციის 
გავლას. ატესტაციის გავლას არ ექვემდებარება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 
გათვალისწინებულ თანამდებობაზე არჩეული მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
რომელიც მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე არჩეულია 5 წელზე 
მეტი ვადით, მაგრამ მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე არჩევიდან 5 
წლის შემდეგ დარჩენილი აქვს უფლებამოსილების 5 წელზე ნაკლები ვადა. 
(16.12.2016. N105) 

6. უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 
სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესს და უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო თანამდებობის 



დაკავების დამატებით პირობებს შეიმუშავებს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საბჭო და განსახილველად წარუდგენს უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიურ საბჭოს, რომელიც აღნიშნულ წესსა 
და დამატებით პირობებს დასამტკიცებლად წარუდგენს უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობით საბჭოს. 

7. ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესს და 
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 
ერთეულის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების დამატებით პირობებს 
შეიმუშავებს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საბჭო და დასამტკიცებლად 
წარუდგენს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭოს. 

8. პოსტდოქტორანტად აკადემიური საბჭოს მიერ განსაზღვრული წესით 
შეიძლება აირჩეს პირი, რომელსაც აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

 
 

 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 IVუნივერსიტეტის პერსონალი 
    
მუხლი 26. უნივერსიტეტის პერსონალი  (22.06.2016 N 71/ნ) 
1. უნივერსიტეტში არსებობს ადმინისტრაციული, აკადემიური, სამეცნიერო, 

მკვლევართა, მასწავლებელთა და დამხმარე თანამდებობები.  
2. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ, აკადემიურ, სამეცნიერო, მკვლევართა 

და დამხმარე თანამდებობებზე პირი მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით 
შესაძლებელია დასაქმებულ იქნეს არაუმეტეს 12 თვის ვადით, გარდა 
კანონმდებლობით 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 აირჩეს დოქტორის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-
პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება, განსაკუთრებული 
პროფესიული ან/და სამეცნიერო მიღწევები და მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები. პირი 
პროფესორის თანამდებობაზე უვადოდ აირჩევა.  (22.06.2016 N 71/ნ) 

2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 
დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 7 წლის 
ვადით, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის 
გამოცდილება.  (22.06.2016 N 71/ნ) 



(1. პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან 
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 9 წლის ვადით, 
რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის 
გამოცდილება.  (5.08.2015 N 91/ნ ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან) 

2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 
დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 7 წლის 
ვადით, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის 

გამოცდილება.  (5.08.2015 N 91/ნ ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან)) 
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. 

51. ამოღებულია  (22.06.2016 N 71/ნ)  
6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული პირობებით აკადემიური 

თანამდებობის დაკავების წესი განისაზღვრება აკადემიური პერსონალის სამსახურში 
მიღების ერთიანი წესით.  (22.06.2016 N 71/ნ)  

(6. ამ მუხლის მე-5 და 51 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებითა და 
მოთხოვნებით აკადემიური თანამდებობის დაკავებისა და უვადო ხელშეკრულების 
გაფორმების წესი განისაზღვრება აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების  

წესით.  (5.08.2015 N 91/ნ ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან)) 
 
მუხლი 291. პროფესორის ატესტაცია  (22.06.2016 N 71/ნ) 
1. პროფესორი 5 წელიწადში ერთხელ ექვემდებარება ატესტაციის გავლას. 

ატესტაცია ტარდება ამისათვის რექტორის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი 
კომისიის/კომისიების მიერ.  

2. ატესტაცია ტარდება 2 ეტაპად – განხორციელებული აკადემიური 
საქმიანობის შეფასება და გასაუბრება. პროფესორის აკადემიური საქმიანობის 
შეფასება ეფუძნება აკადემიური პერსონალის მიერ შესასრულებელი 
საქმიანობისათვის უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი პირობების შემცველ 
სამართლებრივ აქტს.  



3. ატესტაციის შედეგად შესაბამისი კომისია თითოეულ პროფესორზე ადგენს 
დასკვნას და აკადემიური საბჭოს წინაშე, ატესტაციის შედეგებზე დაყრდნობით 
შუამდგომლობს, პროფესორი დარჩეს თუ გათავისუფლდეს მის მიერ დაკავებული 
თანამდებობიდან.  

4. ატესტაციის ჩატარების ერთიან წესსა და პირობებს შეიმუშავებს რექტორი, 
ფაკულტეტებთან შეთანხმებით და განსახილველად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს.  

5. ატესტაციის ჩატარების ერთიან წესსა და პირობებს აკადემიური საბჭოს 
წარდგინებით ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.  

    
მუხლი 30. აკადემიური პერსონალის უფლებები  
1. აკადემიურ პერსონალს, კომპეტენციის შესაბამისად, უფლება აქვს: 
ა) მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის მართვაში, მათ შორის მართვის 

ორგანოების არჩევნებში; 
ბ) დამოუკიდებალად განახორციელოს სწავლება, კვლევა და სამეცნიერო 

ნაშრომების გამოქვეყნება; 
გ) საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დამოუკიდებლად განსაზღვროს 

სასწავლო კურსის პროგრამების (სილაბუსების) შინაარსი, სწავლების მეთოდები და 
საშუალებები. 

დ) პროფესიული განვითარების მიზნით, 5 წელიწადში ერთხელ, აკადემიური 
თანამდებობის დაკავებიდან 1 აკადემიური წლის შემდეგ, აიღოს ანაზღაურებადი 
სამეცნიერო-შემოქმედებითი შვებულება არა უმეტეს 10 თვის ვადით. იმ პერსონალის 
მიმართ, რომელიც აკადემიურ თანამდებობას  დაიკავებს ზედიზედ მეორე ან 
მომდევნო ვადით, ამ პუნქტით გათვალისწინებული ერთწლიანი შეზღუდვა არ 
ვრცელდება. 

2. აკადემიური პერსონალი ვალდებულია: 
 ა) დაიცვას ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები; 
 ბ) შეასრულოს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი და უნივერსიტეტის 

სამართლებრივი აქტებით  გათვალისწინებული მოვალეობები; 
 გ) კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ წარმოადგინოს ანგარიში ჩატარებული 

სამუშაოების შესახებ; 
დ) დაიცვას წინამდებარე წესდებითა და კანონმდებლობით დადგენილი 

მოთხოვნები; 
ე) სამეცნიერო-შემოქმედებითი შვებულების დასრულების შემდეგ 

წარმოადგინოს ანგარიში ჩატარებული მუშაობის შესახებ; 
3. უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის სწავლებისა და 

კვლევის თავისუფლებას და ქმნის მისი საქმიანობისათვის შესაბამის პირობებს.  
    
მუხლი 31. აკადემიური პერსონალის თანამდებობიდან გათავისუფლება  
აკადემიური პერსონალის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძვლებია: 
ა) პირადი განცხადება; 
ბ) ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 



გ) ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების უხეში 
ან სისტემატური დარღვევა; 

დ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა ან/და 
უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების დარღვევა; 

ე) პენსიაზე გასვლა ან ემერიტუსის წოდების მინიჭება; 
ვ) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა შემთხვევები. 
    
მუხლი 32. აკადემიური პერსონალის შრომითი ურთიერთობები და 

აკადემიური წოდებები  
1. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება აკადემიური 

პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის დაცვით.  (5.08.2015 N 91/ნ) 
2.  საპატიო დოქტორისა და ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ 

გადაწყვეტილებას აკადემიური საბჭო იღებს ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების 
საფუძველზე. 

3. ემერიტუსის აკადემიური წოდება ენიჭება პირს, რომელიც ამ წოდების 
მინიჭების შესახებ განაცხადის გაკეთების მომენტისათვის: 

ა) არის 65 წლის ან მეტი ასაკის; 
ბ) უკავია უნივერსიტეტის პროფესორის თანამდებობა; (27.12.2013 N 211/ნ) 
გ) ორჯერ მაინც იყო არჩეული უნივერსიტეტის პროფესორის თანამდებობაზე; 

(27.12.2013 N 211/ნ) 
დ) აქვს თსუ-ში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 20 წლის 

გამოცდილება. 
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტიდან გამონაკლისი შესაძლებელია 

დაადგინოს აკადემიურმა საბჭომ. 
5. ემერიტუსის წოდება პირს ენიჭება შრომითი ხელშეკრულების ვადის 

გასვლისთანავე. უფლებამოსილ პირს, მისი შრომითი ხელშეკრულების ვადის 
ნახევრის გასვლის შემდგომ, მაგრამ ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე, აქვს 
უფლება მოითხოვს მისთვის ემერიტუსის წოდების მინიჭება, პროფესორის 
თანამდებობიდან გათავისუფლების პირობით. ემერიტუსის წოდების 
მინიჭებისთანავე იგი თავისუფლდება უნივერსიტეტის პროფესორის 
თანამდებობიდან. (27.12.2013 N 211/ნ) 

6. უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდების მქონე პირს უნივერსიტეტის მიერ 
მიეცემა ყოველთვიური ანაზღაურება. ანაზღაურების ოდენობა და გაცემის პირობები 
დგინდება აკადემიური საბჭოს დადგენილებით. 

7. ემერიტუსის წოდების მქონე პირს უნივერსიტეტში იმავდროულად არ 
შეიძლება ეკავოს აკადემიური ან/და ადმინისტრაციული თანამდებობა. 

8. უნივერსიტეტის 65 წლის ან მეტი ასაკის პროფესორი, უფლებამოსილია 
მიიღოს გადაწყვეტილება და გააკეთოს განაცხადი ან ემერიტუსის წოდების 
მისანიჭებლად ან უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 
გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. იმ შემთხვევაში, თუ 
შესაბამის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის 



მიღების შესახებ განაცხადის გაკეთების შემდგომ პირი ვერ დაიკავებს პროფესორის 
თანამდებობას, იგი კარგავს ემერიტუსის წოდების მინიჭებაზე განაცხადის გაკეთების 
უფლებას. (27.12.2013 N 211/ნ) 

9. ემერიტუსის წოდების მქონე პირმა შესაძლებელია მონაწილეობა მიიღოს 
უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში, შეასრულოს 
როგორც ანაზღაურებადი, ისე არაანაზღაურებადი სამუშაო, აკადემიური და 
ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების გარეშე. 

10. ემერიტუსის წოდების მქონე პირმა, უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით, 
შესაძლებელია ისარგებლოს დამატებითი სოციალური გარანტიებით, ისარგებლოს 
უნივერსიტეტის რესურსებით და უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული სხვა 
შეღავათებით. 

11. უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდების მქონე პირს მის მიერ სხვა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური ან ადმინისტრაციული 
თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში უწყდება უნივერსიტეტის მიერ გასაცემი 
ყოველთვიური ანაზღაურება. 

12. უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე 65 წელს გადაცილებული 
პირის არჩევის და თანამდებობიდან გათავისუფლების წესი და პირობები 
განისაზღვრება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით. 

13. უნივერსიტეტს უფლება აქვს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 
მეცნიერს ან საზოგადო მოღვაწეს განსაკუთრებული დამსახურებისთვის მიანიჭოს 
საპატიო დოქტორის წოდება. 

 
მუხლი 321. უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერსონალი  (22.06.2016 N 71/ნ) 
1. დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო 

პერსონალი შეიძლება შედგებოდეს მეცნიერებისა და პოსტდოქტორანტებისაგან.  
2. მეცნიერები არიან შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების მქონე პირები: 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი 
თანამშრომელი.  

3. პოსტდოქტორანტია პირი, რომელსაც კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტის განსახორციელებლად არაუმეტეს 2 წლის ვადით, კონკურსის საფუძველზე 
ირჩევს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საბჭო  
ფაკულტეტზე ან დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში აკადემიური 
საბჭოს მიერ განსაზღვრული წესით. პოსტდოქტორანტად პირი შეიძლება აირჩეს 
მხოლოდ ერთხელ.  

 
მუხლი 322. სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების წესი  (22.06.2016 N 71/ნ) 
1. სამეცნიერო თანამდებობის დაკავება შეიძლება მხოლოდ ღია კონკურსის 

საფუძველზე, რომელიც უნდა ჩატარდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და 
სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად.  



2. მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, 
რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, 
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება, 
განსაკუთრებული სამეცნიერო მიღწევები და მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები. პირი 
მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობას უვადოდ იკავებს.  

3. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 5 წელიწადში ერთხელ ექვემდებარება 
ატესტაციის გავლას. ატესტაცია ტარდება რექტორის ბრძანებით შექმნილი 
შესაბამისი კომისიის/კომისიების მიერ. ატესტაცია ტარდება 2 ეტაპად - 
განხორციელებული სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება და გასაუბრება. კომისიის 
მიერ სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება ეფუძნება მინიმალურ სამეცნიერო 
მოთხოვნებს (კრიტერიუმებს), რომლებიც აისახება ატესტაციის ჩატარების ერთიანი 
წესისა და პირობების დამდგენ სამართლებრივ აქტში. ატესტაციის შედეგად 
შესაბამისი კომისია თითოეულ მეცნიერზე ადგენს დასკვნას. კომისია აკადემიური 
საბჭოს წინაშე და ატესტაციის შედეგებზე დაყრდნობით შუამდგომლობს, მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი დარჩეს თუ გათავისუფლდეს მის მიერ დაკავებული 
თანამდებობიდან. ატესტაციის ჩატარების ერთიან წესსა და პირობებს შეიმუშავებს 
რექტორი, დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულების წარდგინებით და 
განსახილველად გადასცემს აკადემიურ საბჭოს. ატესტაციის ჩატარების ერთიან წესსა 
და პირობებს აკადემიური საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს წარმომადგენლობითი 
საბჭო.  

4. უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, 
რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. პირი 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობას იკავებს 7 წლის ვადით.  

5. მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, 
რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. პირი 
მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობას იკავებს 4 წლის ვადით.  

6. სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების თარიღი 
და დამატებითი პირობები ქვეყნდება საქართველოს კანონმდებლობითა და 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის დებულებით 
გათვალისწინებული წესით, შესაბამისი საბუთების მიღებამდე 1 თვით ადრე.  

7. უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 
სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიან წესს და უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო თანამდებობის 
დაკავების დამატებით პირობებს შეიმუშავებს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საბჭო და განსახილველად წარუდგენს 
უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს, რომელიც აღნიშნულ წესსა და დამატებით 
პირობებს დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით 
საბჭოს.  

8. ფაკულტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 
სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესს და ფაკულტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო თანამდებობის 



დაკავების დამატებით პირობებს შეიმუშავებს ფაკულტეტის დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საბჭო და დასამტკიცებლად 
წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს.  

9. უნივერსიტეტი უფლებამოსილია დაადგინოს უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომლისა და მეცნიერი თანამშრომლისათვის დაკავებულ თანამდებობასთან 
შესაბამისობის პროცედურის გავლის ვალდებულება, მათი არჩევიდან  არანაკლებ 
ნახევარი ვადის გასვლის შემდგომ არაუმეტეს ერთხელ. აღნიშნული პროცედურა 
ტარდება რექტორის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი კომისიის/კომისიების მიერ, 2 
ეტაპად - განხორციელებული სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება და გასაუბრება. 
კომისიის მიერ სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება ეფუძნება უნივერსიტეტის 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის 
სამსახურში მიღების ერთიან წესს და უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების დამატებით პირობებს. 
დაკავებულ თანამდებობასთან შესაბამისობის პროცედურის შედეგად,  კომისია 
თითოეულ მეცნიერზე ადგენს დასკვნას და აკადემიური საბჭოს წინაშე 
შუამდგომლობს, უფროსი ან მეცნიერი თანამშრომელი დარჩეს თუ გათავისუფლდეს 
მის მიერ დაკავებული თანამდებობიდან.  

10. პოსტდოქტორანტად აკადემიური საბჭოს მიერ განსაზღვრული წესით 
შეიძლება აირჩეს პირი, რომელსაც აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  

 
 


