აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამუშაო აღწერილობა
ფაკულტეტი: ჰუმანიტარულ-სოციალური მეცნიერებების
მიმართულება: უცხო ენა (რუსული ენა)

სამუშაო აღწერილობა:
პროფესორი













ყველა დონის ენობრივი კურსის განხორციელების კომპეტენცია;
24 საათიანი აკადემიური დატვირთვა სალექციო კვირაში;
კურსის შინაარსის და სალექციო მასალის ყოველკვირეული განახლება;
სალექციო და სასემინარო მასალის ყოველკვირეული მომზადება, განახლება, შესწორება;
წელიწადში 2 სამეცნიერო სტატია
10 უცხოენოვანი სამეცნიერო ნაშრომის / 30 უცხოენოვანი რეზიუმეს აკადემიური რეცენზირება
3 სტუდენტის სამეცნიერო ნაშრომი;
2 საათი კვირაში კონსულტაციებისთვის;
უცხო ენის სწავლების მოდულის შინაარსობრივ და მეთოდოლოგიურ განვითარებაზე
ყოველსემესტრული ანგარიშის წარმოდგენა;
ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა - მიმართულების
კომიტეტის (მიმართულების პერსონალის) ყოველთვიური სხდომის ხელმძღვანელობა,
პროგრამის განვითარების კომიტეტის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურთან წარმომადგენლობა არანაკლებ 2 თვეში ერთხელ;
უნივერსიტეტის აკადემიურ და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ღონისძიებებში
მონაწილეობა.

ასოცირებული პროფესორი












ყველა დონის ენობრივი სასწავლო კურსის განხორციელების კომპეტენცია;
24 საათიანი აკადემიური დატვირთვა სალექციო კვირაში;
კურსის შინაარსის და სალექციო მასალის ყოველკვირეული განახლება;
სალექციო და სასემინარო მასალის ყოველკვირეული მომზადება, განახლება, შესწორება;
წელიწადში 2 სამეცნიერო სტატია
10 უცხოენოვანი სამეცნიერო ნაშრომის / 30 უცხოენოვანი რეზიუმეს აკადემიური რეცენზირება
2 სტუდენტის სამეცნიერო ნაშრომი;
2 საათი კვირაში კონსულტაციებისთვის;
უცხო ენის სწავლების მოდულის შინაარსობრივ და მეთოდოლოგიურ განვითარებაზე
ყოველსემესტრული ანგარიშის წარმოდგენა;
ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა
უნივერსიტეტის აკადემიურ და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ღონისძიებებში
მონაწილეობა.

ასისტენტ-პროფესორი












რამდენიმე დონის ენობრივი სასწავლო კურსის განხორციელების კომპეტენცია;
24 საათიანი აკადემიური დატვირთვა სალექციო კვირაში;
კურსის შინაარსის და სალექციო მასალის ყოველკვირეული განახლება;
სალექციო და სასემინარო მასალის ყოველკვირეული მომზადება, განახლება, შესწორება;
წელიწადში 1 სამეცნიერო სტატია
5 უცხოენოვანი სამეცნიერო ნაშრომის / 15 უცხოენოვანი რეზიუმეს აკადემიური რეცენზირება
1 სტუდენტის სამეცნიერო ნაშრომი;
2 საათი კვირაში კონსულტაციებისთვის;
უცხო ენის სწავლების მოდულის შინაარსობრივ და მეთოდოლოგიურ განვითარებაზე
ყოველსემესტრული ანგარიშის წარმოდგენა;
ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა
უნივერსიტეტის აკადემიურ და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ღონისძიებებში
მონაწილეობა.

აკადემიური დატვირთვა და სახელფასო განაკვეთები:

თანამდებობა

გეგმური
დატვირთვა

ყოველთვიური
ანაზღაურება

დამატებითი დატვირთვა
GEL/საათში

პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
ასისტენტ პროფესორი
მოწვეული ლექტორი

24 სთ
24 სთ
24 სთ
-

1500 ლარი
1200 ლარი
1000 ლარი
-

25 ლარი
20 ლარი
18 ლარი
15 ლარი

