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დამტკიცებულია „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის“ 

რექტორის მიერ 

 

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები 

  

ეს წესი არეგულირებს შპს „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში“ აკადემიური 

თანამდებობის მქონე პირთა აფილირების წესსა და პირობებს.  

 აფილირების ცნება  

აფილირება გულისხმობს, უნივერსიტეტსა და აკადემიური თანამდებობის მქონე პირს შორის 

განსაკუთრებული ურთიერთობის შესახებ წერილობით შეთანხმებას, რომლითაც თითოეული 

აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი განსაზღვრავს თავის აფილირებას მხოლოდ დტსუ-სთან, მისი  

სახელით მონაწილეობს საზოგადოების განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესებში და დტსუ-

ში:  

  ახორციელებს ძირითად საგანმანათლებლო, კვლევით/სამეცნიერო საქმიანობას, ხოლო მისი 

კვლევის შედეგები ეთვლება მხოლოდ დტსუ-ს;  

  აქტიურად არის ჩართული დტსუ-ში საგანმანათლებლო, კვლევით და სხვა მნიშვნელოვან 

საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში;  

 აქტიურად არის ჩართული სტუდენტებისთვის კონსულტაციების გაწევისა და 

აკადემიური/სამეცნიერო ხელმძღვანელობის პროცესებში.  

ამასთან აფილირებული აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი დტსუ-ს მიერ არ არის შეზღუდული 

მონაწილეობა მიიღოს (აფილირების გარეშე) სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა თუ 

სხვა ინსტიტუციის მიერ დაფინანსებულ საგანმანათლებლო/სამეცნიერო/კვლევით პროექტში, მისი 

პედაგოგიური დატვირთვის მოცულობის დტსუ-ში შესრულებისა და დსტუ-ს ფარგლებს გარეთ სხვა 

პროექტებში ჩართულობის შესახებ დტსუ-ს ინფორმირებულობის გათვალისწინებით.  

 აფილირების წესი და პირობები  

დტსუ-ში აკადემიური თანამდებობის მქონე პირის აფილირება ხდება, როგორც აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის სურვილის 

დაფიქსირებისას, ასევე წესის მიღებისას აკადემიური თანამდებობის მქონე პირების მიერ შესაბამისი 

აფილირების შეთანხმების ხელმოწერით დადასტურებით; 

 უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მიღებისას 

კონკურსანტის მიერ დტსუ-სთან აფილირებაზე წინასწარ გაცხადებული თანხმობა, საკონკურსო 

კომისიის მიერ, თანაბარი მონაცემების მქონე კანდიდატთა შერჩევისას, შესაძლოა მიჩნეული იქნას 

კონკურსანტებს შორის  უპირატესობის მინიჭების საფუძველად, რის თაობაზეც კონკურსანტები 

წინასწარ იქნებიან ინფორმირებული (საკონკურსო პირობები).  



დამტკიცებულია „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის“ 

რექტორის მიერ 

ამავდროულად წინასწარი თანხმობა აფილირების შესახებ არ ნიშნავს აკადემიურ თანამდებობაზე 

არჩევის გარანტიას, ისევე, როგორც იგი არ უნდა იქნას აღქმული, რაიმე სახის დისკრიმინაციად. 

კონკურსანტის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში მასთან ფორმდება შესაბამისი 

შრომითი ხელშეკრულება, აფილირებული აკადამიური თანამდებობის მქონე პირის უფლებებისა და 

ვალდებულებების გათვალისწინებით. 

 იმ შემთხვევაში თუ აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირი მოახდენს აფილირებას სხვა უსდ-სთან, ის 

შესაძლოა დარჩეს აკადემიურ თანამდებობაზე, თუმცა შეცვლილი შრომითი პირობებითა და 

ხელშეკრულებით.  

გარდამავალ პერიოდში აფილირების წესი და პირობები 

დტსუ - ში წესის ამოქმედებამდე აკადემიურ თანამდებობის მქონე პირები  ვალდებულნი არიან 

დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია აფილირების შესახებ, დტსუ-ს უფლებამოსილი პირის 

მოთხოვნისთანავე.  

წესის ამოქმედებამდე დტსუ-ს აკადემიური თანამდეობის მქონე პირის მიერ აფილირების შეთანხმების 

ხელმოწერა იმავდროულად ადასტურებს მის ინფორმირებულობას და წინასწარ თანხმობას 

მონაწილეობა მიიღონ  „პედაგოგიური შემადგენლობის სამუშაო დატვირთვის შესახებ“ დებულების 

შემუშავებაში, ხოლო დამტკიცებისა და ძალაში შესვლის შემდეგ  ამ დებულებით გათვალისწინებული 

პირობების შესრულებაზე. 

აკადემური თანამდებობის მქონე პირის მიერ აფილირების შეთანხმებაზე უარის შემთხვევაში, იგი 

აკდემიური თანამდებობის არჩევითობის სამართლებრივი ხასიათისა და შინაარსიდან გამომდინარე, 

რჩება დაკავებულ თანამდებობაზე არჩევის ვადითა და პირადი განცხადებით მისი შეწყვეტის 

მოთხოვნამდე, თუმცა მისი შრომითი უფლებები და ველდებულებები გათანაბრებულია მოწვეული 

პედაგოგის შრომით ურთიერთობებთან. 

 

 

 

 

 

 

 

 



დამტკიცებულია „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის“ 

რექტორის მიერ 

 

დანართი #1  

 

აფილირების შესახებ აკადემიური თანამდებობის მქონე პირთან 

შეთანხმება 

 

 

მე ___________________________________ პ/ნ ________________________ თანხმობას ვაცხადებ,  ვიყო 

აფილირებული  შპს „დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივესტიტეტთან“; ამ უნივერსიტეტის 

სახელით მივიღო მონაწილეობა საზოგადოების განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესში და 

ჩემი კვლევის შედეგები ჩაეთვალოს დტსუ-ს.  

ამასთან წინამდებარე შეთანხმებით, დტსუ-ში შრომითი ხელშეკრულებისა და აკადემიურ 

თანამდებობაზე არჩევის ვადით, უარს ვაცხადებ სხვა უსდ-სთან აფილირებაზე. 

„დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში“ აკადემიური თანამდებობაზე არჩევისა და 

შრომითი ხელშეკრულების ვადაში სხვა უსდ-სთან აფილირების სურვილის შემთხვევაში, ვიღებ 

ვალდებულებას წინასწარ (მაგ: აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის 

მიღების მიზნით საბუთების წარდგენამდე), შევატყობინო უსდ-ს აღნიშნულის, აკადემიური 

თანამდებობის დატოვებისა და შრომითი ხელშეკრულების შეცვლის ან შეწყვეტის თაობაზე.  

 

 

 

 ___________________                                                                                                  /ხელმოწერა/ 
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რექტორის მიერ 

 

დანართი #2  

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პირის წინასწარი 

თანხმობა აფილირების შესახებ  

 

 

მე ___________________________________ პ/ნ ________________________ თანხმობას ვაცხადებ, 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში, ვიყო აფილირებული  შპს „დავით ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივესტიტეტთან“; ამ უნივერსიტეტის სახელით მივიღო მონაწილეობა საზოგადოების 

განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესში და ჩემი კვლევის შედეგები ჩაეთვალოს დტსუ-ს.  

ამასთან წინამდებარე თანხმობის წერილით ვაცხადებ მზაობას, გავიზიარო უნივერსიტეტის მისია, 

მიზნები და ჩავერთო სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში დაკისრებული უფლება-მოვალეობების 

ფარგლებში, მათ შორის სრულად დავიცვა დტსუ-ში არსებული „პედაგოგიური შემადგენლობის 

სამუშაო დატვირთვის შესახებ“  დებულებით გაწერილი ვალდებულებები.  

ასევე თანხმობის წერილის ხელმოწერით ვაცნობიერებ, რომ იგი არ წარმოადგენს აკადემიური 

თანამდებობის დაკავების ერთადერთ საფუძველს და ჩემი კანდიდატურა შეფასებული იქნება სხვა 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და დამადასტურებელი დოკუმენტების გათვალისწინებით.   

 

 

 ___________________                                                                                                  /ხელმოწერა/ 

 

 


