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I. აფილირებული პროფესორი 
1.უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი არის დარგის წამყვანი სპეციალისტი, 
რომელიც აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში, ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, ზრუნავს ამ საქმიანობისათვის აუცილებელი ფინანსების 

მოძიებაზე, ზედამხედველობს სხვა აკადემიური/მოწვეული პერსონალის წარმომადგენლებს 

საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის განხორციელებაში.  
2. აფილირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის სპეციალობაში 

ან/და პროფესიული გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, 

რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, შესაბამისი მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
- სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; 

- სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კონფერენციებში 

(სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 

- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 

 

II. აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 

3. უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი არის დარგის სპეციალისტი, 
რომელიც აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში, ახორციელებს 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, ზრუნავს ამ საქმიანობისათვის აუცილებელი ფინანსების 

მოძიებაზე.  
4. აფილირებულ ასოცირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის სპეციალობაში 

ან/და პროფესიული გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, 

რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, შესაბამისი მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
- სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; 

- სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კონფერენციებში 

(სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 

- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 
 



III. აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

5. უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი არის დარგის სპეციალისტი, 
რომელიც აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში უმაღლესი განათლების 

პირველ და მეორე საფეხურზე, ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას.  
6. აფილირებულ ასისტენტ-პროფესორს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის სპეციალობაში 

ან/და პროფესიული გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, 

რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, შესაბამისი მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
- სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კონფერენციებში 

(სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 
- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 

 

IV. აფილირებული ასისტენტი 

7. უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტი აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო 

პროცესში პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის ზედამხედველობით, მონაწილეობს 

სკოლაში განხორციელებულ კვლევაში.  
8. აფილირებულ ასისტენტს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორანტის სტატუსი შესაბამის სპეციალობაში ან/და პროფესიული გამოცდილება 

და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, 

შესაბამისი მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ 

ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია; 
- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 

 

V. არა აფილირებული პროფესორი 
9. უნივერსიტეტის არა აფილირებული პროფესორი არის დარგის წამყვანი სპეციალისტი, 
რომელიც აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში.  
10. არა აფილირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის სპეციალობაში 

ან/და პროფესიული გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, 

რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, შესაბამისი მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
- სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; 

- სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კონფერენციებში 

(სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 

- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 

 

VI. არა აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 



11. უნივერსიტეტის არა აფილირებული ასოცირებული პროფესორი არის დარგის 

სპეციალისტი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში.  
12. არა აფილირებულ ასოცირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის სპეციალობაში 

ან/და პროფესიული გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, 

რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, შესაბამისი მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
- სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; 

- სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კონფერენციებში 

(სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 

- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 
 
VII. არა აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი 

13. უნივერსიტეტის არა აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი არის დარგის სპეციალისტი, 
რომელიც აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში უმაღლესი განათლების 

პირველ და მეორე საფეხურზე.  
14. არა აფილირებულ ასისტენტ-პროფესორს უნდა ჰქონდეს: 

- დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი შესაბამის სპეციალობაში 

ან/და პროფესიული გამოცდილება და მაღალი კვალიფიკაცია შესაბამის დარგში, 

რომელიც დასტურდება სამუშაო სტაჟით, შესაბამისი მომზადებით ან/და 

პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
- სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კონფერენციებში 

(სიმპოზიუმები/კონგრესები) მონაწილეობა; 
- საგანმანათლებლო/სასწავლო პლატფორმების  ცოდნა. 

 

VIII. დამატებთი მოთხოვნები მედიცინის სფეროში  
15. გარდა აკადემიური თანამდებობებისთვის სპეციფიკური ზოგადი მოთხოვნებისა 
მედიცინის სფეროში ვრცელდება შემდეგი მოთხოვნები. 
16. აკადემიური და  მოწვეული  პერსონალი რეგულარულად  (2  წელიწადში  ერთხელ) უნდა 

გადიოდნენ ტრენინგს  სამედიცინო  განათლების  მეთოდოლოგიაში,  რაც დადასტურებული 

უნდა იქნეს შესაბამისი სერტიფიკატით.  

16.2. კლინიკურ დისციპლინებში პროფესორები, ასოცირებული პროფესორები, ასისტენტ-

პროფესორები, ასისტენტები, მოწვეული სპეციალისტები უნდა იყვნენ სფეროში გამოცდილი, 

კვალიფიციური სპეციალისტები: 

16.2.1. პროფესორი  ‐  სულ  მცირე  6  წელი  პედაგოგიური  და  ბოლო  9  წელი  კლინიკური 

გამოცდილება;  

16.2.2.   ასოცირებული  პროფესორი  ‐  სულ  მცირე  3  წელი  პედაგოგიური და  ბოლო  5  წელი 

კლინიკური გამოცდილება;  

16.2.3. ასისტენტ‐პროფესორი ‐ სულ მცირე ბოლო 5 წელი კლინიკური გამოცდილება;  

16.2.4.  ასისტენტი ‐ დოქტორანტი კლინიკურ სპეციალობაში. 

 


