შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი”

აკადემიური პერსონალის
დატვირთვის სქემა

შინაგანაწესის (შპს „ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მომწესრიგებელი დებულების) დანართი №01
დამტკიცებულია
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით, ოქმი

№

201

წ.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, კანცლერი

№

201

წ.

ლ. ხვედელიძე

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა
1. აკადემიური პერსონალის (პროფესორთა შემადგენლობის და ასისტენტების) დატვირთვის ზღვრულ მოცულობას საათებში და
დატვირთვის სქემას (სქემის კომპონენტების ჩამონათვალს, ზღვრულ მოცულობას საათებში, სხვ.) შეუმუშავებს აკადემიური საბჭო,
ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო;
2. აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვა (შემდგომში - დატვირთვა) განისაზღვრება აკადემიური პერსონალის
დატვირთვის სქემით (შემდგომში - დატვირთვს სქემა), რომელიც შეიძლება შეიცვალოს პირთან შრომის ხელშეკრულების დადების
მომენტისთვის დადგენილი ზღვრული დატვირთვის ფარგლებში ან უცვლელი დარჩეს რამდენიმე წლის განმავლობაში;
3. აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვის სქემას განიხილავს და ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც ასევე
განიხილავს ინდივიდუალური დატვირთვის შესრულების ანგარიშს;
4. აკადემიური პერსონალის (პროფესორთა შემადგენლობის) წლიური დატვირთვა სრულ განაკვეთზე შეადგენს არაუმეტეს: კვირაში
- 40 სთ, დღეში - 8 სთ, ერთი წლის განმავლობაში - min 1680 [365 (კალენდარული დღე) – 24 (კანონმდებლობით დადგენილი შვებულების დღეები) –
13 (კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეები) – 14 (ბნსუ-ს მიერ დადგენილი დამატებითი დასვენების დღეები) – (52+52) (შაბათი-კვირა

წლის განმავლობაში)] x 8 (სამუშაო სთ. დღეში) = 1680) – max 1792 სთ [365 (კალენდარული დღე) – 24 (კანონმდებლობით დადგენილი შვებულების
დღეები) – 13 (კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეები) – (52+52) (შაბათი-კვირა წლის განმავლობაში)] x 8 (სამუშაო სთ. დღეში) = 1792). აკა-

დემიური პერსონალის (პროფესორთა შემადგენლობის, ასისტენტების) ნაწილობრივ განაკვეთზე დატვირვა (საათებში) განისაზღვრება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, მტკიცდება რექტორის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტით და აისახება ინდივიდუალური დატვირთვის სქემაში (ნაწილობრივი განაკვეთის შემთხვევაში დატვირთვის სქემა შემუშავდება პირის დატვირთვის
პროპორციულად);
5. აკადემიური პერსონალის დატვირთვა განაწილება ცალკეულ კომპონენტებს შორის, დატვირთვის კომპონენტებია: სასწავლო-პედაგოგიური საქმიანობა, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, ბნსუ-ს სტუდენტთა ხელშეწყობის/მხარდაჭერის და ბნსუ–ს და ბნსუ-ში
განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებში მონაწილეობა. სასწავლო-პედაგოგიური საქმიანობაში მოიაზრება: საკონტაქტო დატვირთვა (ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობა, შუალედური,
დასკვნითი გამოცდები და/ან სხვ.); საკონსულტაციო, ლექციისთვის, პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობისათვის, სამუშაო ჯგუფში მუშაობისათვის მომზადების, სტუდენტთა მიმდინარე შეფასებების (წერითი დავალებების შემოწმების) და საგამოცდო
დავალებების შესწორების, წერითი შეფასებებისთვის, შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისთვის ბილეთების შედგენის საათები, საბაკალავრო/სამაგისტრო/სხვ. ნაშრომის ხელმძღვანელობა/რეცენზენტობა, პრაქტიკის ხელმძღვანელობა, მოქმედი სასწავლო
კურსის სრულყოფა-განახლება, დამხმარე სალექციო მასალების, რიდერების, საილუსტრაციო მასალების, პრეზენტაციების და/ან
სხვ. მომზადება, სასწავლო-პედაგოგიური მიმართულების სხვა საქმიანობა. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობაში მოიაზრება: ბნსუს სახელით/ბნსუ-ს გადაწყვეტილებით/ბნსუ-ს თანამონაწილეობით სამეცნიერო ნაშრომების (სახელმძღვანელო, ლექსიკონი ან სხვ.)
მომზადება-გამოცემა, სამეცნიერო/დარგობრივ რეფერირებად და/ან რეგისტრირებულ სამეცნიერო ელექტრონულ გამოცემებში
(ჟურნალებში/კრებულებში/სხვ.) პუბლიკაციების გამოქვეყნება, სასწავლო–მეთოდური მასალების/სხვ. თარგმნა და/ან შემუშავება,
საერთაშორისო/ადგილობრივ სამეცნიერო/დარგობრივ კონფერენციებში/სხვ. მონაწილეობა, სამეცნიერო/დარგობრივი გამოცემების
სარედაქციო კოლეგიებში მონაწილეობა, სამეცნიერო/დარგობრივი ნაშრომების/პუბლიკაციების რედაქტორობა/რეცენზენტობა/სხვ.,
სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სხვა საქმიანობა. სტუდენტთა ხელშეწყობის/მხარდაჭერის ღონისძიებებში მონაწილეობაში
მოიაზრება: კონფერენციებში/სხვ. მონაწილეობისთვის სტუდენტთა მომზადება, მათ მიერ ნაშრომების/პროექტების/ სხვ. შესრულების ხელშეწყობა/ხელმძღვანელობა, ბნსუ–ში სტუდენტთა ხელშეწყობის/მარდაჭერის სხვადასხვა (სპორტული, შემეცნებითი და/ან
სხვ.) ღონისძიებების ორგანიზებაში და/ან განხორციელებაში მონაწილეობა, სტუდენტებისთვის დარგობრივი მასტერ–კლასების,
სემინარების, ტრეინინგების და/ან სხვ. ჩატარება, სტუდენტთა შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობა (პოტენციურ დამსაქმებებთან,
დარგობრივ/სხვ. ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება/თანამშრომლობა, სტუდენტებთან შეხვედრების, ერთობლივი ღონისძიებების, პოტენციურ დამსაქმებლებთან სტუდენტთა ვიზიტების მოწყობა და სტუდენტთა ხელშეწყობაზე/მხარდაჭერაზე მიმართული სხვა საქმიანობა. ბნსუ–ს და ბნსუ–ში განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობაში მოიაზრება: ახალი, მათ შორის ერთობლივი და/ან გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში და/ან მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებაში მონაწილეობა (სამუშაო ჯგუფში ჩართულობა, ახალი სასწავლო კურს(ებ)ის მომზადება და/ან სხვ.), ბნსუ–ს საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის განვითარების მიზნით საქართველოს/უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, დარგობრივ/სხვ.
ორგანიზაციებთან, პოტენციურ დამსაქმებებთან და/ან სხვ. თანამშრომლობა (ბნსუ–ში და/ან ბნსუ–ს მონაწილეობით ერთობლივი
ღონისძიებების ორგანიზება/ორგანიზების ხელშეწყობა, ამ ღონისძიებებში ბნსუ–ს სახელით მონაწილეობა და/ან სხვ.), ბნსუ-ში და/
ან ბნსუ-ს მონაწილეობით ერთობლივი ღონისძიებების, კონფერენციების, ტრეინინგების, სამეცნიერო ჟურნალების/ კრებულების
გამოცემის და/ან სხვ. ორგანიზება/ორგანიზების ხელშეწყობა და/ან ამ ღონისძიებებში ბნსუ–ს სახელით მონაწილეობა და/ან სხვ.),
საერთაშორისო/ადგილობრივი საგრანტო/სამეცნიერო/პრაქტიკული/დარგობრივი/სხვ. პროგრამების/პროექტების/სხვ. მომზადება
და/ან ასეთ პროექტებში/პროგრამებში/სხვ. ბნსუ-ს ჩართულობის ხელშეწყობა, ბნსუ-ში და/ან ბნსუ–ს სახელით, მათ შორის უცხოეთის/საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის და/ან პერსონალისთვის ტრეინინგების, სემინარების,
კონფერენციებში და/ან სხვ. ჩატარების ორგანიზებაში ჩართულობა და/ან ამ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ბნსუ–ს აკადემიური,
წარმომადგენლობითი და/ან ფაკულტეტის საბჭოების წევრობა, სხვადასხვა კომისიებში მონაწილეობა და ბნსუ–ს და ბნსუ-ში განათლების ხარისხის განვითარებაზე მიმართული სხვა საქმიანობა. ზემოთ მითითებულ დატვირთვის მიმართულებებში ასისტენტი
საქმიანობას განახორციელებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
6. წლიური დატვირთვის საათების გადაჭარბებით შესრულების შემთხვევაში ფაკულტეტის დეკანი უფლებამოსილია, მეტობით
შესრულებული საათები ჩაუთვალოს მომდევნო წლის დატვირთვაში ან მიმართოს ბნსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს-კანცლერს დამატებითი ანაზღაურების შუამდგომლობით (გადაწყვეტილება მიიღება კანცლერის მიერ).
დანართები: აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური დატვირთვის და აკადემიური პერსონალის ანგარიშის ნიმუშები.
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