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ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
Batumi Navigation Teaching University

აკადემიური პერსონალის ანგარიში
პერიოდი: 201 - 201 .

სახელი, გვარი
აკადემიური
თანამდებობა
ზღვრული
დატვირთვა , სთ

ფაკულტეტი

პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი

სრული განაკვეღი

ნაწილობრივი განაკვეთი

ასისტენტ-პროფესორი
max:

1792 სთ

min:

1680 სთ

ცხრილი #1 - ინდივდუალური დატვირთვის სქემა
#

სულ
სთ

პროფესორთა შემადგენლობის დატვირთვის კომპონენტი

გამოთვლის წესი

1. სასწავლო-პედაგოგიური საქმიანობა - 201 - 201 აკადემიური წელი
1.

სასწავლო კურსები - საკონტაქტო დატვირთვა (ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა,
პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობა, შუალედ. და დასკვ. გამოცდები)

ქვემოთ მოცემული სასწავლო კურსების/სხვ.
ცხრილების შესაბამისად

კონსულტაციების საათები
ლექციისთვის, პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობი3.
სათვის, სამუშაო ჯგუფში მუშაობისათვის და/ან სხვ. მომზადება
4.
მიმდინარე შეფასებები - წერითი დავალებების შედგენა
5.
მიმდინარე შეფასებები - წერითი დავალებების შემოწმება
6.
შუალედური გამოცდები - საგამოცდო დავალებების შედგენა
სასწავლო
7.
შუალედური გამოცდები - საგამოცდო დავალებების შემოწმება
კურსები
8.
შუალედური გამოცდები - შედეგების განხილვა
9.
დასკვნითი გამოცდები - საგამოცდო დავალებების შედგენა
10.
დასკვნითი გამოცდები - საგამოცდო დავალებების შემოწმება
11.
დამატებითი გამოცდები - ჩატარების საათები
12.
დამატებითი გამოცდები - საგამოცდო დავალებების შემოწმება
2.

13. ბაკალავრიატი
14.
15. მაგისტრატურა
16.

საბაკალავრო/სხვ. ნაშრომის ხელმძღვანელობა
საბაკალავრო/სხვ. ნაშრომის რეცენზენტობა

1 სასწავლო კურსი = 13 სთ
1 სასწავლო კურსი = 8 სთ
1 სტუდენტის ნაშრომი = 0.5 სთ
1 სასწავლო კურსი = 3 სთ (1 სასწ. კურსი - 3 ვარიან.)
1 სტუდენტის ნაშრომი = 0.5 სთ
1 სასწავლო კურსი = 2 სთ
1 სასწავლო კურსი = 3 სთ (1 სასწ. კურსი - 3 ვარიან.)
1 სტუდენტის ნაშრომი = 0.5 სთ
1 დამატებითი გამოცდა = 2 სთ
1 სტუდენტის ნაშრომი = 0.5 სთ
სილაბუსში მითითებული საკონტ. სთ x ნაშრომების რაოდენობაზე
5 სთ x ნაშრომების რაოდენობაზე
1 ნაშრომი = 20 სთ + სილაბუსში მითითებული საკონტაქტო სთ
10 სთ x ნაშრომების რაოდენობაზე

სამაგისტრო/სხვ. ნაშრომის ხელმძღვანელობა
სამაგისტრო/სხვ. ნაშრომის რეცენზენტობა

1 პრაქტიკის ობიექტი = 13 სთ + სილაბუსით გათვალისწინებული საკონტაქტო სთ x სტუდენტების
რაოდენობაზე
1 სასწავლო კურსი = 20 სთ

17. პრაქტიკის ხელმძღვანელობა
18. მოქმედი სასწავლო კურსის სრულყოფა–განახლება

1 რიდერების/დამხმარე მასალის/სხვ. მომზ. = 50 სთ

19. სასწავლო კურსის მიზნებისთვის სალექციო მასალების, რიდერების, საილუსტრა-ციო
მასალების, პრეზენტაციების და/ან სხვ. მომზადება

1 აქტივობა = 10 სთ

20. სასწავლოკერძოდ:-პედაგოგიური მიმართულების სხვა საქმიანობა (არსებობის შემთხვევაში),

სულ:
2. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა (ბნსუ-ს სახელით/ბნსუ-ს გადაწყვეტილებით/ბნსუ-ს მიზნებისთვის)
1. სამეცნიერო ნაშრომების (სახელმძღვანელო/ლექსიკონი/სხვ.) მომზადება
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

სამეცნიერო/დარგობრივ რეფერირებად და/ან რეგისტრირებულ სამეცნიერო ელექტრონულ გამოცემებში (ჟურნალებში/კრებულებში/სხვ.) პუბლიკაციების გამოქვეყნება
სასწავლო–მეთოდური მასალის/სხვ. მომზადება
სასწავლო–მეთოდური მასალის/სხვ. თარგმნა
სამეცნიერო/დარგობრივი გამოცემის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა
სამეცნიერო/დარგობრივი ნაშრომის/პუბლიკაციის რედაქტორობა
სამეცნიერო/დარგობრივი ნაშრომის/პუბლიკაციის რეცენზენტობა
ბნსუ-ს სახელით საერთაშორისო/ადგილობრივ სამეცნიერო/დარგობრივ კონფერენციებში/სხვ. მონაწილეობა - კონფერენციისთვის/სხვ. მასალის მომზადება
სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სხვა საქმიანობა (არსებობის შემთხვევაში),
კერძოდ:
სულ:

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

1

1 ნაშრომი = 200 სთ
1 პუბლიკაცია = 30 სთ
1 ნაშრომის მომზადება = 100 სთ
1 ნათარგმნი გვერდი = 5 სთ
1 ჟურნალის/კრებულის/სხვ. კოლეგ. წევრობა=20 სთ
1 ნაშრომი = 50 სთ, 1 პუბლიკაცია = 20 სთ
1 ნაშრომი = 25 სთ, 1 პუბლიკაცია = 15 სთ
1 კონფერენციის/სხვ. მასალა = 15 სთ
1 აქტივობა = 10 სთ
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3. ბნსუ-ს სტუდენტთა ხელშეწყობის/მხარდაჭერის ღონისძიებებში მონაწილეობაში
საერთაშორისო/ადგილობრივ კონფერენციებში/სხვ. მონაწილეობისთვის სტუდენტ1.
თა მომზადება, ნაშრომების/პროექტების/სხვ. შესრულების ხელმძღვანელობა
ბნსუ-ს კონფერენციებში/სხვ. მონაწილეობისთვის სტუდენტთა მომზადება, მათ
2.
მიერ ნაშრომების/პროექტების/სხვ. შესრულების ხელმძღვანელობა
ბნსუ-ში ჩატარებული სტუდენტთა ხელშეწყობის/მარდაჭერის ღონისძიებების (სპო3. რტული, შემეცნებითი და/ან სხვ.) ორგანიზებაში და/ან განხორციელებაში მონაწილეობა
სტუდენტებისთვის დარგობრივი მასტერ–კლასების, სემინარების, ტრეინინგების
4.
და/ან სხვ. ჩატარება
სტუდენტთა შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობა (პოტენციურ დამსაქმებებთან, დარგობრივ/სხვ. ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება/თანამშრომლობა, შეხვედრე5.
ბის, ერთობლივი ღონისძიებების, პოტენციურ დამსაქმებლებთან ვიზიტების მოწყობა და/ან სხვ.)
სტუდენტთა ხელშეწყობაზე/მხარდაჭერაზე მიმართული სხვა საქმიანობა (არსებო6.
ბის შემთხვევაში), კერძოდ:
სულ:

სტუდენტების რაოდენობა x 60 სთ
სტუდენტების რაოდენობა x 50 სთ

ღონისძიებების რაოდენობა x 10 სთ

მასტერკლასების/სხვ. რაოდენობა x 30 სთ

ღონისძიებების რაოდენობა x 30 სთ

1 აქტივობა = 20 სთ

4. ბნსუ–ს განვითარებისა და განათლების ხარისხის სრულყოფის ხელშეწყობაში მონაწილეობა
ახალი, მათ შორის ერთობლივი და/ან გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამების
შემუშავებაში და/ან მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებაში
1.
მონაწილეობა (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა) და/ან ახალი სასწავლო კურს(ებ)ის მომზადება და/ან სხვ.
მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის განვითარების მიზნით - საქართველოს/
უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, დარგობრივ/სხვ. ორგანიზა2.
ციებთან, პოტენციურ დამსაქმებებთან და/ან სხვ. თანამშრომლობა (ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება, ამ ღონისძიებებში მონაწილეობა და/ან სხვ.)
ბნსუ-ში/ბნსუ-ს თანამონაწილეობით გამართული ადგილობრივი/საერთაშორისო
3.
ერთობლივი კონფერენციების/სემინარების/სხვ. ორგანიზებაში მონაწილეობა
ბნსუ-ში/ბნსუ-ს სახელით ბნსუ-ს პერსონალისთვის და/ან უცხოეთის/საქართველოს
4. საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის და/ან პერსონალისთვის
ტრეინინგების/მასტერ-კლასების/ სხვ. ჩატარება
ბნსუ-ში/ბნსუ-ს სახელით/თანამონაწილეობით სამეცნიერო ჟურნალების/კრებულე5.
ბის/სხვ. გამოცემის პროცესში მონაწილეობა
ბნსუ-ს სახელით/ბნსუ-ს მონაწილეობით საერთაშორისო/ადგილობრივი საგრანტო/
6. სამეცნიერო/პრაქტიკული/დარგობრივი/სხვ. პროგრამების/პროექტების/სხვ. მომზადება
ბნსუ-ს სახელით/ბნსუ-ს მონაწილეობით საერთაშორისო/ადგილობრივი საგრანტო/
7. სამეცნიერო/პრაქტიკული/დარგობრივი/სხვ. პროგრამების/პროექტების/სხვ. მომზადება-განხორციელება

1 პროგრამა / 1 სასწავლო კურსი = 50 სთ

1 ღონისძიება = 15 სთ

1 კონფერენცია/სემინარი/სხვ. = 15 სთ

1 ტრეინიმგი/სხვ. = 30 სთ

1 გამოცემა/ნაშრომი = 20 სთ

1 პროექტი = 50 სთ

1 პროექტი = 100 სთ

8.

წარმომადგენლობითი, აკადემიური, ფაკულტეტის საბჭოს წევრობა

1 საბჭოს წევრობა = 30 სთ

9.

ბნსუ-ში მოქმედი კომისიის (მაგ., კრედიტების აღიარების, საჯარო დაცვების, სხვ.)
წევრობა

1 კომისიის წევრობა = 25 სთ
ადმინისტრაციული/სამეცნიერო = 100 სთ,
დამხმარე = 50 სთ

10. ადმინისტრაციული/დამხმარე/სხვ. თანამდებობის შეთავსება

ბნსუ–ს და ბნსუ–ში განათლების ხარისხის განვითარებაზე მიმართული სხვა საქმია11. ნობა (არსებობის შემთხვევაში), კერძოდ:

1 აქტივობა = 10 სთ

სულ:
სულ, სთ:

აკადემიური პერსონალი:
(გვარი, სახელი)

(ხელმოწერა)

თარიღი:

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
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ცხრილი #2 - აკადემიური წლის განმავლობაში განხორციელებული სასწავლო კურს(ებ)ი/მოდულ(ებ)ი/სხვ.
კომპონენტი
სასწავლო კურსის/მოდულის/სხვ.
დასახელება

საკონტაქტო

დასახელება

სთ

საკონტაქრო სთ

კონსულტაცია, სთ

სულ

სულ

ლექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული/ლაბორატორიული
ცადინეობა და/ან სხვ.

სასწავლო ჯგუფების რაოდენობა:

შუალედური გამოცდა
დასკვნითი გამოცდა
ლექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული/ლაბორატორიული
ცადინეობა და/ან სხვ.

სასწავლო ჯგუფების რაოდენობა:

საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომი/პრაქტიკა

სტუდენტების რაოდენობა:

მე-

შუალედური
გამოცდადასკვნითი
გამოცდალექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული/ლაბორატორიული
ცადინეობა და/ან სხვ.

სასწავლო ჯგუფების რაოდენობა:

მე-

შუალედური გამოცდა
დასკვნითი გამოცდა
ლექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული/ლაბორატორიული
ცადინეობა და/ან სხვ.

სასწავლო ჯგუფების რაოდენობა:

მე-

მე-

შუალედური გამოცდა
დასკვნითი გამოცდა

ლექცია

-

ნაშრომზე/ანგარიშზე
მუშაობა,სხვ.
შუალედური გამოცდა
დასკვნითი გამოცდა

-

აკადემიური პერსონალი:
(გვარი, სახელი)

(ხელმოწერა)

თარიღი:

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
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განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი

ფაკულტეტი

სახელი, გვარი

პერიოდი
აკადემიური
თანამდებობა

პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი

ზღვრული
დატვირთვა , სთ

სრული განაკვეღი

ნაწილობრივი განაკვეთი

ასისტენტ-პროფესორი
max:

1792 სთ

შესრულებული

min:

1680 სთ

დატვირთვა, სთ

ფაკულტეტის დეკანის შეფასება:
#

მოთხოვნასთან
შესაბამისობა

დატვირთვის კომპონენტი

დიახ

1.

სასწავლო-პედაგოგიური საქმიანობა

2.

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა (ბნსუ-ს სახელით/ ბნსუ-ს გადაწყვეტილებით/ბნსუ-ს თანამონაწილეობით/ბნსუ-ს სახელით)
ბნსუ-ს სტუდენტთა ხელშეწყობის/მხარდაჭერის ღონისძიებებში

3.

4.

მონაწილეობაში

ბნსუ–ს და ბნსუ–ში განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწ-ყობაში
მონაწილეობა

შენიშვნა

არა



-



-






-






-





ფაკულტეტის საბჭოს შეფასება და რეკომენდაციები:

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი:

ფაკულტეტის დეკანი:

აკადემიური პერსონალი:
(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)

თარიღი:

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

თარიღი:
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