
,,დამტკიცებულია’’ 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  

სხდომაზე  

ოქმი #6          დადგენილება  #21; 13. 03. 2018 წ. 

 

საბჭოს  თავმჯდომარე -----------------------------------  მ. ბერიძე 

 

  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია  

 

1.  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის 

სტრატეგიული მიმართულებებია: 

ა)  საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია;  

 ბ) საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში პროფესორების და სტუდენტების აქტიური 

მონაწილეობა;  

გ) საერთაშორისო მობილობაში პროფესორების და სტუდენტების ჩართვა; 

ე) საერთაშორისო საგანმანათლებლო და კვლევით პროექტებში მონაწილეობა; 

ვ) საერთაშორისო ფონდების მოზიდვა; 

ზ) უცხოენოვან ლიტერატურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

თ) უცხო ენის კომპეტენციის განვითარების მექანიზმის ხელშეწყობა; 

ი) დისტანციური სწავლების დანერგვა და განვითარება. 

2. საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია ითვალისწინებს შემდეგი 

აქტივობების განხორციელებას: 

ა) პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების 

შექმნა და განხორციელება; 

ბ) უნივერსიტეტში უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და 
განხორციელება; 

გ) უნივერსიტეტში არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებში უცხოენოვანი  სასწავლო 

კურსების მომზადება; 



3. საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში უნივერსიტეტის პერსონალისა და 
სტუდენტების აქტიური მონაწილეობა: 

ა) უცხოეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში  

აკადემიური პერსონალის მონაწილეობის ხელშეწყობა.  ასევე უცხოელი ლექტორების 

მოწვევა უნივერსიტეტებს შორის არსებული შეთანხმებების ფარგლებში.  

ბ) უცხოეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებში 

კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად უნივერსიტეტის პროფესორთა მივლინება; 

უნივერსიტეტებს შორის არსებული შეთანხმებების საფუძველზე  უცხოელ მკვლევართა 
და დოქტორანტთა მოწვევა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში  მათი ინტერესის 

სფეროში კვლევების საწარმოებლად და ასევე ერთობლივი კვლევების ჩატარების 

მიზნით;  

გ) უცხოეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 

საგანმანათლებლო კომპონენტის ასათვისებლად  წარჩინებულ სტუდენტთა შერჩევა და 
გაგზავნა; ასევე უცხოელი სტუდენტების მოწვევა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მათ მიერ შერჩეული სასწავლო 

კურსებისა და კვლევითი კომპონენტის ასათვისებლად; 

დ) ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა მივლინება პარტნიორ უნივერსიტეტებში 

უკვე არსებული გამოცდილების მიღებისა და გაზიარების მიზნით; 

ე) საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევა ევრუპული განათლების სტანდარტებთან 

დაკავშირებით ტრენინგების ჩასატარებლად. 

4. საერთაშორისო მობილობაში პროფესორების და სტუდენტების ჩართვა:  

ა) ტემპუსის, ერაზმუსის, მევლანას და სხვა პროექტების მეშვეობით სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთა და თანამშრომელთა მობილობის გაზრდა; 

 ბ) პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის სტუდენტთა და თანამშრომელთა მობილობის 

გაზრდა; 

გ) უცხოენოვანი სასწავლო პროგრამების დანერგვის პარალელურად უცხოელი 

სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარების მოზიდვა და მათთვის 

შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა; 

დ) სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა აღნიშნული 

მიმართულებით საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით. 

5.  საერთაშორისო კვლევით პროექტებში მონაწილეობა: 



ა) უცხოეთის  პარტნიორ ინსტიტუციებთან (უნივერსიტეტები, სასწავლო-სამეცნიერო 

ცენტრები, ასოციაციები) თანამშრომლობის გაფართოება ერთობლივი სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების ფარგლებში; 

ბ) ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციების დაგეგმვა-ორგანიზება; 

 გ) სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  უცხოურ პარტნიორ 

ინსტიტუტიციებთან  თანამშრომლობით ახალი კვლევითი ლაბორატორიების 

ამუშავება; 

დ)  უცხოეთის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების ბაზების გამოყენება სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესურისა და დოქტორანტების კვლევითი 

საქმიანობის განხორციელებისათვის;   

ე) უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბების ჩამოყალიბება; 

ვ)  ინფორმაციულობის გაზრდა შესაძლო საერთაშორისო პროექტებში ჩართვასთან 

დაკავშირებით (სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მოტივაციის გაზრდის 

მიზნით). 

6. საერთაშორისო ფონდების მოზიდვა: 

ა)   საერთაშორისო ფონდების მოძიება და კონტაქტზე გასვლა; 

 ბ)  უნივრსიტეტის პრიორიტეტების გათვალისწინებით მათთან კოორდინირებული 

თანამშრომლობა.  

7. უცხოენოვანი ლიტერატურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა: 

ა) საბიბლიოთეკო ქსელებსა და კონსორციუმებში გაწევრიანება, უცხოენოვან 

სამეცნიერო ნაშრომთა ბაზებზე წვდომის მიზნით; 

 ბ)  უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში  უცხოენოვანი აქტუალური, 

თანამედროვე სახელმძღვანელოების, გამოკვლევებისა (ნაშრომები, მონოგრაფიები) და 

სამეცნიერო ჟურნალების რაოდენობის გაზრდა; 

 გ) უცხოენოვანი თანამედროვე  ლიტერატურის (სახელმძღვანელოებისა და სამეცნიერო 

ნაშრომების) თარგმნის ხელშეწყობა. 

8. უცხო ენის კომპეტენციის განვითარების მექანიზმის ხელშეწყობა: 

ა)  სასწავლო პროგრამებში უცხო ენების კომპონენტის სწავლების გაძლიერება;  



ბ)  აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის ხელშეწყობა უცხო ენის კომპეტენციის 

განვითარების მიზნით; 

გ) უცხოეთის  პარტნიორ უნივერსიტეტებში მოწყობილ საზაფხულო სკოლებში 

სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მონაწილეობის ხელშეწყობა. 

  

9. დისტანციური სწავლების დანერგვა და განვითარება: 

ა)  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე არსებული ელექტრონული 

სწავლების პროგრამის ბაზაზე (Moodle) დისტანციური სწავლების დანერგვა და 
განვითარება; 

ბ) საქართველოსა და მსოფლიოში დისტანციური სწავლების სფეროში უკვე არსებული 

საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება; 

გ) უნივერსიტეტში არსებული ტექნიკური საშუალებების (ტელეხიდის) მაქსიმალური 

გამოყენება დისტანციური სწავლებისა და ზოგადად საერთაშორისო დონეზე  სასწავლო  

და კვლევით საქმიანობაში დაგეგმილ ღონისძიებებში. 

 

 


