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I. ზოგადი დებულებები 
 

1. შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (შემდგომში „უნივერსიტეტი“) სტუდენტთა 

კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის მიზანია განისაზღვროს ის მაქსიმალური 

კონტიგენტი, რომელიც უნივერსიტეტში არსებული ხელმისაწვდომი ფართობის, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ადამიანური რესურსის გათვალისწინებით შექმნის 

აკადემიური პროცესის ეფექტურად და ეფექტიანად წარმართვის წინაპირობას. 

2. სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილ აუცილებელ და დამატებით ინდიკატორებსა და შესაბამის რესურსებს. 

3. სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრისას გათვალისწინებული აუცილებელი 

ინდიკატორები: 

• ადამიანური რესურსი (აკადემიური, მოწვეული,  ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი); 

• მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი. 

4. სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრისას გათვალისწინებული დამატებითი 

ინდიკატორები: 

• ბაზრის კვლევის მონაცემები; 

• კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი; 

• სტუდენტთა ჩარიცხვის დინამიკა; 

• სტუდენტთა გადინების (მობილობის ჩათვლით) დინამიკა; 

• სტატუს შეჩერებულ სტუდენტთა რაოდენობა. 

5. უნივერსიტეტის სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის დროს ხდება აღნიშნული 

ინდიკატორების შეფასება სამიზნე ნიშნულთან მიმართებით. 

6. უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო რაოდენობა გამოითვლება ყველა საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ ან/და ჩარიცხულ პირთათვის. 

 

II. სტუდენტთა კვოტის დაგეგმარების პროცედურული 

ასპექტები 
 

7. სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმარება ხდება საგანმანათლებლო პროგრამის დონეზე 

ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით. შედეგთა 

ერთობლიობა, როგორც საერთო კონტიგენტი, განიხილება აკადემიურ საბჭოზე და 

მტკიცდება პრეზიდენტის ბრძანებით. 

8. სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა ეფუძნება საგანმანათლებლო პროგრამების 

სპეციფიკას და სათანადო რესურსების არსებობას, რომლის დროსაც ასევე გაითვალისწინება 

დამატებითი ინდიკატორები. სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრისთვის 

დადგენილი ინდიკატორები, პროგრამების მიხედვით, შეიძლება იყოს წინამდებარე 

დოკუმენტისაგან განსხვავებული და მეტად დეტალიზებული. 

9. უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით შესაძლებელია სტუდენტთა კონტიგენტის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგიაში ცვლილებების შეტანა ზემოაღნიშნული პროცედურის 

დაცვით. 



4 
 

 

III. ადამიანური რესურსი 
 

III. I. პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის ძირითადი სამიზნე ნიშნულები 

10. სტუდენტთა საერთო მაქსიმალური კვოტის განსაზღვრაში განსაკუთრებული 

ინდიკატორია აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, რაც დამოკიდებულია ცალკეული 

პროგრამის სპეციფიკაზე. 

11. აკადემიური პეროსონალის რაოდენობის განსაზღვრისას ორიენტირი უპირატესად 

კეთდება აფილირებულ პერსონალზე, პერსპექტივაში მათი ოდენობის ზრდის 

უზრუნველსაყოფად. 

12. ერთი  საგანმანათლებლო  პროგრამის  განხორციელებაში სავალდებულოა 

მონაწილეობდეს  დარგის მინიმუმ  ხუთი  აფილირებული  აკადემიური  პერსონალი  

(პროფესორი/ასოცირებული  პროფესორი). იმ შემთხვევაში თუ პროგრამაზე 100 სტუდენტზე 

მეტი იქნება ჩარიცხული დამატებით 25 სტუდენტზე უნდა იანგარიშებოდეს ერთი 

აფილირებული აკადემიური პერსონალი.  

13. აფილირებული აკადემიური პერსონალის მინიმალური რაოდენობა არ შეიძლება იყოს 

არსებული აკადემიური პერსონალის 50%-ზე ნაკლები.  

14. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში  ჩართული  აკადემიური პერსონალის 

საერთო რაოდენობა ადეკვატური უნდა იყოს სტუდენტთა კონტიგენტის ზღვრული 

რაოდენობის და თანაფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს 1/40-ს.  

15. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში  ჩართული აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის საერთო  რაოდენობა ადეკვატური უნდა იყოს  სტუდენტთა კონტიგენტის 

ზღვრული რაოდენობის და თანაფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს 1/10-ს. 

16. იმ მოწვეული პერსონალის თანაფარდობა, რომელიც ახორციელებს პროგრამის 

სავალდებულო სასწავლო/კვლევით კომპონენტს, აკადემიურ პერსონალთან მიმართებით  არ 

უნდა აღემატებოდეს 1/1-ს.  

 

III.II. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

დამატებითი  სამიზნე ნიშნულები  

 

17. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრისას დამატებით 

გამოიყენება შემდეგი ინდიკატორები:  

17.1. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან;  

17.2. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი. 

 

III.III. აკდემიური პერსონალის დატვირთვა 

 

18. აკადემიური (აფილირებულის ჩათვლით) პერსონალის სალექციო დატვირთვის 

მაქსიმალური კვირეული ზღვარი განისაზღვრება  მათი სხვა ძირითადი მოვალეობის  
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მაჩვენებლითა და უნივერსიტეტში  დაკავებული ადმინისტრაციული/დამხმარე პოზიციაზე 

მათი დატვირთვის შესაბამისად. 

 

IV. მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

IV.I ფართობი 

19. სტუდენტთა საერთო მაქსიმალური კვოტის განსაზღვრაში ერთ-ერთი ძირითადი 

ინდიკატორია შესაბამისი ინვენტარით  (მერხი, სკამი, დაფა, კომპიუტერი (ები), პროექტორი) 

აღჭურვილი სასწავლო ფართი - აუდიტორია, ლაბორატორია, საკონფერენციო დარბაზი და 

სხვა. 

20. თითოეული აუდიტორიის დატვირთვა დღის განმავლობაში განისაზღვრება 12 საათით 

(10.00 სთ-დან 22.00 სთ-მდე), შესაბამისად კვირაში 72 საათით; 

21. ერთი აუდიტორია უზრუნველყოფს ერთდროულად საშუალოდ 20 სტუდენტის (ერთ 

ჯგუფში სტუდენტთა რაოდენობა) განთავსებას; 

22. ჯგუფის სააუდიტორიო (საკონტაქტო) დატვირთვა კვირის განმავლობაში განისაზღვრება 

საშუალოდ 18 საათით, დღეში საშუალოდ 3 საათით. 

 

IV. II. კომპიუტერები 

 

23. სტუდენტთა საერთო მაქსიმალური კვოტის განსაზღვრაში ერთ-ერთი ძირითადი 

ინდიკატორია აუდიტორიებში განთავსებული კომპიუტერები, შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფით და ინტერნეტთან წვდომით. 

24. უნივერსიტეტში კომპიუტერებისა და სტუდენტთა თანაფარდობა არ შეიძლება 

აღემატებოდეს 1/10-ს. 

 

V. სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მოდელი  
 

25. უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტიგენტის დასადგენი მოდელი შედგება სამი 

კომპონენტისგან, რომელთაგან  პირველი წარმოადგენს სტუდენტთა მაქსიმალური 

რაოდენობის განმსაზღვრელს უნივერსიტეტის ფართობის საფუძველზე, ხოლო დანარჩენი 

ორი კი, მის მაკორექტირებელ ინდექსს. 

25.1.  SNa (Student number by area) = ((Cn x AHW) / THW) x Cs; 

სადაც, 
• SNa არის სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა ფართობის მიხედვით, რომლის მიღწევა 

შესაძლებელია არსებული სივრცისა და ინვენტარის (მერხი, სკამი, დაფა) პირობებში; 

• Cn (Class number) - უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო აუდიტორიების რაოდენობა; 

• AHW (Available hours per week) - ერთ აუდიტორიაში სწავლებისთვის ხელმისაწვდომი 

მაქსიმალური საათების რაოდენობა (გამტარიანობა) კვირაში; 

• THW (Teaching hours per week) - ერთი ჯგუფის საკონტაქტო საათების / სწავლების მაქსიმალური 

საათების რაოდენობა კვირაში (დატვირთულობა); 

• Cs (Class size) - აუდიტორიაში/ჯგუფში სტუდენტების საშუალო, დასაშვები რაოდენობა; 

25.2.  ALst ( Adjusting Index by student per teacher ratio) = Ln / (SNa / STR); 

სადაც, 
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• AIst არის ფართობის მიხედვით განსაზღვრული სტუდენტთა მაქსიმალური კონტიგენტის 

მაკორექტირებელი ინდექსი ლექტორების რაოდენობის მიხედვით. თუკი აღნიშნული 

ინდექსი ნაკლებია ერთზე, მაშასადამე, ფართობის მიხედვით დადგენილ სტუდენტთა 

ზღვრულ ნიშნულს ლექტორების რაოდენობა ვერ დააკმაყოფილებს და ამდენად, ამცირებს მას 

შესაბამის ზღვრამდე. ხოლო, თუკი ინდექსი 1-ზე მეტია, პირიქით, უნივერსიტეტში 

ლექტორების რაოდენობა ჭარბია. თუმცა, ვინაიდან არსებული ფართობი სტუდენტთა 

კონტიგენტის ზედა ზღვარს იმთავითვე განსაზღვრავს, მოცემული ინდექსი მას ტოვებს 

უცვლელად. 

• Ln (Lecturers number) -   შესაბამისი ხელშეკრულებებით განსაზღვრული ლექტორების ჯამური 

რაოდენობა უნივერსიტეტში; 

• STR (student per teacher ratio) -  ინდიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენი სტუდენტი 

მოდის ერთ ლექტორზე. ამ შემთხვევაში ის გამოყენებულია, როგორც სტანდარტი, რომელსაც 

უნივერსიტეტი ადგენს საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით; 

25.3. AIst  (Adjusting Index by student per computer ratio)  = PCn / ( SNa x (ALst>1)=>1) / SCR);  

სადაც, 

• AIst არის ფართობის და ლექტორთა რიცხოვნობის მიხედვით განსაზღვრული სტუდენტთა 

მაქსიმალური კონტიგენტის მაკორექტირებელი ინდექსი კომპიუტერების რაოდენობის 

მიხედვით. თუკი აღნიშნული ინდექსი ნაკლებია ერთზე, მაშასადამე, ფართობის და 

ლექტორთა რიცხოვნობის მიხედვით დადგენილ სტუდენტთა ზღვრულ ნიშნულს 

კომპიუტერების რაოდენობა ვერ დააკმაყოფილებს და ამდენად, ამცირებს მას შესაბამის 

ზღვრამდე. ხოლო, თუკი ინდექსი 1-ზე მეტია, პირიქით, უნივერსიტეტში კომპიუტერების 

რაოდენობა ჭარბია. თუმცა, ვინაიდან არსებული ფართობი სტუდენტთა კონტიგენტის ზედა 

ზღვარს იმთავითვე განსაზვრავს, მოცემული ინდექსი მას ტოვებს უცვლელად.  

• PCn (Personal Computers number) - სალექციო დროის ინტერვალში სტუდენტებისთვის 

ხელმისაწვდომი კომპიუტერების რაოდენობა უნივერსიტეტში, რომელიც ინტერნეტზე არის 

მიერთებული და ამავდროულად, აღჭურვილია ყველა საჭირო პროგრამული 

უზრუნველყოფით. 

• SCR (Student per Computer ratio) - ინდიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენი სტუდენტი 

მოდის ერთ კომპიუტერზე. ამ შემთხვევაში ის გამოყენებულია, როგორც სტანდარტი, 

რომელსაც უნივერსიტეტი ადგენს საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

 

26. საბოლოოდ, სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მოდელი 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

Qs = SNa  x  (AIst > 1)=>1)  x  (AIsc > 1)=>1). 
 

 

 
 


