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1.

ნორმატიული ბაზა

1. საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ ND 1-01-01;
2. საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“ ND 1-01-02;
3. საქართველოს კანონი „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ ND 14.
5.
6.
7.
8.

01-04;
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის წესდება ND 2-O01;
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის შინაგანაწესი ND 2-O02;
ხარისხის სახელმძღვანელო ND 2–Q03;
დოკუმენტების მართვის პროცედურა ND 2–Q04–01;
ჩანაწერების მართვის პროცედურა ND 2–Q04–02;

2.

გამოყენებული ტერმინებისა და შემოკლებების განმარტებები

2.1 ტერმინები

1. სენატი –აკადემიის კოლეგიური წარმომადგენლობითი და მართვის ორგანო.
2. რექტორი – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სენატის
3. პროფესორი

–

თანამდებობის

უმაღლესი
მქონე

საგანმანათლებლო

პირი,

რომელიც

თავმჯდომარე;

დაწესებულების

უძღვება

სასწავლო

აკადემიური
პროცესს

და

ხელმძღვანელობს სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას;
4. ასოცირებული

პროფესორი

–

უმაღლესი

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

აკადემიური თანამდებობა. ასოცირებული პროფესორი მონაწილეობს სასწავლო
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პროცესში და ხელმძღვანელობს სტუდენტების სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით
მუშაობას;
5. ასისტენტ-პროფესორი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური
თანამდებობა, რომელზეც შეიძლება არჩეულ იქნეს პირი, რომელიც არის დოქტორი
ან დოქტორანტი და უძღვება ლაბორატორიულ, სასემინარო ან პრაქტიკულ
მეცადინეობებს;
6. ასისტენტი - აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც ძირითად
საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ფარგლებში
ახორციელებს სასემინარო და კვლევით სამუშაოებს პროფესორის, ასოცირებული
პროფესორის ან ასისტენტ-პროფესორის ხელმძღვანელობით;
7. ადმინისტრაციული პერსონალი - რექტორი, რექტორის მოადგილე (ები),აკადემიის
სტრუქტურული
ერთეულების
ხელმძღვანელები,
აკადემიის
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსები.

8. დამხმარე პერსონალი - საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული აკადემიის საქმიანობის
განხორციელებისთვის აუცილებელი სხვა პირები.
9. აკადემიური წოდება – წოდება (საპატიო დოქტორი, ემერიტუსი), რომელიც
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ენიჭება მეცნიერს ან საზოგადო
მოღვაწეს განსაკუთრებული დამსახურებისთვის;
10. სტუდენტი – პირი, რომელიც ამ კანონითა და უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
ბაკალავრიატის,
მაგისტრატურის
ან
დიპლომირებული სპეციალისტის, პროგრამის გასავლელად;

2.2. შემოკლებები:
ნდ - ნორმატიული დოკუმენტი;
სსიპ - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;
მფ - მოქმედი ფორმა;
ND 2-O18
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 1
რევიზიის თარიღი 28.04.2017
მოქმედებაშია 28.04.2017
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დ აიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge

Page 4 of 12

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

3. ზოგადი დებულებები
1. ეს წესი არეგულირებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასწავლო
უნივერსიტეტის – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის (შემდეგ ტექსტში აკადემია)მიერ აკადემიური წოდების მინიჭების პროცესს.
2. აკადემიური წოდება არის წოდება (საპატიო დოქტორი, ემერიტუსი), რომელიც
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ენიჭება მეცნიერს ან
საზოგადო მოღვაწეს განსაკუთრებული დამსახურებისთვის.
3. აკადემიას უფლება აქვს, მეცნიერს ან საზოგადო მოღვაწეს განსაკუთრებული
დამსახურებისთვის მიანიჭოს საპატიო დოქტორის ან ემერიტუსის წოდება.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

მუხლი 2. საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების წესი
საპატიო
დოქტორის
წოდება
შეიძლება
მიენიჭოს
განსაკუთრებული
დამსახურებისათვის პირს, რომელიც აკადემიაში ეწევა/ეწეოდა ნაყოფიერ
სასწავლო-სამეცნიერო და საზოგადოებრივ საქმიანობას ან თავისი სტატუსიდან
გამომდინარე შეიტანა ღვაწლი აკადემიის განვითარებაში.
საპატიო დოქტორის წოდება შეიძლება მიენიჭოს პირს რომელსაც მანამდე არ ეკავა
აკადემიაში აკადემიური ან/და ადმინისტრაციული თანამდებობა (როგორც
საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს).
საპატიო დოქტორის წოდების მქონე პირებზე არ გაიცემა ანაზღაურება.
საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სენატი.
საპატიო დოქტორის წოდებაზე წარდგენის უფლება აქვს რექტორს, ფაკულტეტის
საბჭოსა და სენატს.
საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების თაობაზე გაიცემა შესაბამისი
სერტიფიკატი.

მუხლი 3. ემერიტუსის წოდების მინიჭების წესი
1. ემერიტუსის წოდება შეიძლება მიენიჭოს განსაკუთრებული დამსახურებისათვის
პირს, რომელიც აკადემიაში ეწევა/ეწეოდა ნაყოფიერ სასწავლო-სამეცნიერო და
საზოგადოებრივ საქმიანობას.
2. ემერიტუსის წოდებაზე წარდგენის უფლება აქვს ფაკულტეტის საბჭოს ან რექტორს.
ემერიტუსის წოდება პირს ენიჭება აკადემიის სენატის მიერ ფაკულეტის დეკანის
წარდგინებით სენატის სიითი შემადგენლობის 2/3-ით.
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3. ფაკულტეტის საბჭო პირის ემერეტუსის თანამდებობაზე წარდგენის შესახებ
გადაწყვეტილებას იღებს ფაკულტეტის საბჭოს სიითი შემადგენლობის 2/3-ით.
4. ემერიტუსის წოდება პირს ენიჭება თუ:
ა) პირმა მიაღწია 65 ასაკს.
ბ) მას წოდების მინიჭების თაობაზე წარდგენამდე ეკავა აკადემიაში პროფესორის ან
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა;
გ) სამჯერ მაინც იყო არჩეული აკადემიის ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ აკადემიურ თანამდებობაბზე ან აქვს აკადემიაში სამეცნიეროპედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 20 წლის გამოცდილება ან აქვს შორეული
ნაოსნობის გემებზე მართვის დონის თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 10
წლის და აკადემიაში სამეცნიერო-პედაგოგიურ თანამდებობაზე მუშაობის
არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება;
5. ემერიტუსის წოდება პირს ენიჭება შრომითი ხელშეკრულების ვადის
გასვლისთანავე. ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე პირს აქვს უფლება მოითხოვს
მისთვის ემერიტუსის წოდების მინიჭება, აკადემიური თანამდებობიდან
გათავისუფლების პირობით. ემერიტუსის წოდების მინიჭებისთანავე იგი
თავისუფლდება აკადემიის აკადემიური თანამდებობიდან.
6. აკადემიის 65 წლის ან მეტი ასაკი პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორი,
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება და გააკეთოს განაცხადი ფაკულტეტის
საბჭოზე ან ემერიტუსის წოდების მისანიჭებლად ან აკადემიის აკადემიური
თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის
მისაღებად. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის აკადემიურ თანამდებობაზე
გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების შესახებ განაცხადის გაკეთების
შემდგომ პირი ვერ დაიკავებს აკადემიურ თანამდებობას, იგი კარგავს ემერიტუსის
წოდების მინიჭებაზე განაცხადის გაკეთების უფლებას.
7. პირს ემერეტუსის სტატუსი ენიჭება სამუდამოდ.
8. ემერიტუსის კანდიდატი განაცხადს აკეთებს დანართის შესაბამისად.
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მუხლი 4. ემერიტუსის ანაზღაურება
1. აკადემიის სენატის გადაწყვეტილება განსაზღვრავს ემერიტუსის წოდების მქონე
პირისთვის ანაზღაურების მიცემის საკითხს.
2. ემერიტუსის წოდების მქონე პირისათვის ანაზღაურების მიცემის საკითხს ყოველ
კონკრეტულ შემთხვევაში წყვეტს სენატი ემერიტუსის წოდების მინიჭების
მომენტისათვის დაკავებული აკადემიური თანამდებობის შესაბამისი სარგოს
არანაკლებ 50% - არაუმეტეს 80%; ამასთან:
ა) 50%-თუ სათანადო სტაჟი არანაკლებ 20 წელია;
ბ) 60%-თუ სათანადო სტაჟი არანაკლებ 30 წელია;
გ) 70% - პირს დაენიშნება აკადემიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების,
წარმოდგენილი სამეცნიერო საქმიანობისა და დამატებითი აქტივობების შედეგად,
სენატის მიერ ინდივიდუალურად განხილვის საფუძველზე.
დ) 80% - თუ პირი იმავდროულად არის ან იყო რექტორი;
3. ემერიტუსის წოდების მქონე პირის ანაზღაურების წესი ან/და ემერიტუსის წოდების
მქონე პირის ანაზღაურების ოდენობა შესაძლოა გადაიხედოს/შეიცვალოს აკადემიის
შესაბამისი წლის ბიუჯეტის მიხედვით;
4. ემერიტუსის სტატუსის მინიჭების შემდეგ პირთან ანაზღაურების შესახებ
გადაწყვეტილება
მიიღება
ყოველწლიურად
და
ფორმდება
შესაბამისი
ხელშეკრულება.

მუხლი 5. ვალდებულებები და შეზღუდვები ემერიტუსის თანამდებობაზე
1. ემერიტუსის წოდების მქონე პირს იმავდროულად არ შეიძლება ეკავოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
აკადემიური
ან
ადმინისტრაციული
თანამდებობა.
2. ემერიტუსი (ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით) სისტემატურად
მონაწილეობს
აკადემიის
საზოგადოებრივ
საქმიანობაში
და
შესაბამისი
ფაკულტეტის სასწავლო/აკადემიური დეპარტამენტის, ლაბორატორიის აკადემიურ
და სამეცნიერო აქტივობაში, რაც გამოიხატება ანაზღაურების გარეშე სამაგისტრო და
სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობაში, სამეცნიერო საგრანტო პროექტების
მომზადებაში, კონსულტაციების ჩატარება;
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3. ემერიტუსის წოდების მქონე პირმა, აკადემიის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია
ისარგებლოს დამატებითი სოციალური გარანტიებით, შეუზღუდავად ისარგებლოს
აკადემიის რესურსებით და აკადემიის მიერ დაწესებული სხვა შეღავათებით.
4. ემერიტუსი უფლებამოსილია აკადემიაში შეასრულოს ანაზღაურებადი სამუშაო
ადმინისტრაციული ან აკადემიური თანამდებობის დაკავების გარეშე.
5. ემერიტუსი მოქმედებს აკადემიის შინაგანაწესის შესაბამისად. მას გაცნობიერებული
აქვს თავისი სტატუსი ნებისმიერი მოქმედების დროს და ხელმძღვანელობს
აკადემიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
6. აკადემიის მოთხოვნის საფუძველზე, ემერეტუსის ვალდებულებაში შედის
ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული მასწავლებლებისათვის
გამოცდილების გაზიარების მიზნით სათანადო ინფორმაციის მიწოდება და
საჭიროების
შემთხვევაში
სათანადო
მომზადების/გადამზადების
კურსის
წარმართვა.
7. საჭიროების შემთხვევაში, ემერეტუსი ვალდებულია ჩაატაროს 100 საათი
დატვირთვა ანაზღაურების გარეშე სასწავლო წლის განმავლობაში.

მუხლი 6. ემერიტუსის წოდების შეწყვეტა
1. ამ წესის მე-5 მუხლით განსაზღვრული საქმიანობაზე უარის თქმის შემთხვევაში
აკადემია უფლებამოსილია შეწყვიტოს ემერიტუსის დაფინანსება.
2. სხვა
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
აკადემიურ
ან
ადმინისტრაციიულ
თანამდებობაზე
დასაქმების
შემთხვევაში
აკადემია
უფლებამოსილია შეწყვიტოს ემერიტუსის წოდება.
3. აკადემია უფლებამოსილია შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დარღვევის შემთხვევაში ან/და აკადემიის ინტერესების შემლახველი ქმედების გამო
გააუქმოს ემერიტუსის წოდება.
4. აკადემიური სიყალბის გამოვლენის შემთხვევაში აკადემია უფლებამოსილია პირს
გააუქმოს ემერიტუსის წოდება.
5. პირს უწყდება ემერიტუსის წოდება, თუ გამოვლინდება, რომ მას წოდება მიენიჭა ამ
წესის დარღვევით ან კანდიდატის მიერ არასწორი ინფორმაციის წარდენის
საფუძველზე.
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დებულებაში ცვლილების შეტანა ხდება სენატის გადაწყვეტილებით.

4.გავრცელების არე
1. დოკუმენტის ორიგინალი ინახება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში;
2. დოკუმენტის საკონტროლო ეგზემპლიარი ინახება ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახურში;
3. დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია www.office.bsma.edu.ge
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სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
საპატიო დოქტორის ან ემერეტუსის კანდიდატი
აკადემიური სტატუსი
პერიოდი
მიმართულება
აკადემიური სტატუსი
პერიოდი
მიმართულება

სახელი და გვარი
დაბადების დღე და ადგილი

განათლება
პროფესიული
სად / როდის / მიმართულება
ბაკალავრი
სად / როდის / მიმართულება
მაგისტრატურა
სად / როდის / მიმართულება
დოქტორანტურა
სად / როდის / მიმართულება
დამატებითი ინფორმაცია ( თუ აქვს
გავლილი გადამზადების და/ან
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები,
მხოლოდ პროფესიული ნიშნით )
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1.

ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ

2. გამოცდილება საგანმანათლებლო მიმართულებით ( ბოლო სამი )

აკადემიური სტატუსი
პერიოდი
მიმართულება
აკადემიური სტატუსი
პერიოდი
მიმართულება
აკადემიური სტატუსი
პერიოდი
მიმართულება
დამატებითი ინფორმაცია ( იყო თუ არა
ერთდროულად ადმინისტრაციულ
თანამდებობაზე და როდის )

3.გამოცდილება სამეცნიერო - კვლევითი მიმართულებით
სახელმძღვანელო ( ები )

1.
2.
3.
4.

სამეცნიერო ნაშრომ(ებ)ი

1.
2.
3.
4.

კვლევები

1.
2.
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3.
4.
პუბლიკაცი(ებ)ი

1.
2.
3.
4.

გამოგონებ(ებ)ი - პატენტ(ებ)ი

1.
2.
3.
4.

მოხსენებები საერთაშორისო კონფერენციაში

1.
2.
3.
4.

საერთაშორისო/ეროვნული გრანტები ან
პროგრამები

1.
2.
3.
4.

4. დამატებითი ინფორმაცია

*ინფორმაციის სისრულეზე ხელს აწერს კანდიდატი. ადასტურებს ადამიანური რესურსების
სამსახურის უფროსი და ფაკულტეტის დეკანი

1.

2.

3.

ND 2-O18
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია № 1
რევიზიის თარიღი 28.04.2017
მოქმედებაშია 28.04.2017
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დ აიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge

Page 12 of 12

