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სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2018-2019 სასწავლო წლის  

გაზაფხულის სემესტრის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული 

მიმართულებების განსაზღვრას საფუძვლად დაედო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შექმნის, ჩამოყალიბებისა და განვითარების გამოცდილება. უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

მიმართულებები გამოიკვეთა იმის გათვალისწინებით, როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნეს სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძლიერი მხარეები მის განსავითარებლად. სტრატეგიული 

მიმართულებები, მათი მიზნები და ამოცანები სრულად შეესაბამება  უნივერსიტეტის მისიას. 

გამოიყოფა შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებები: 

  კვლევა 

 სწავლა-სწავლება 

 რესურსები 

 მართვის  სისტემა 

 ინტერნაციონალიზაცია და ურთიერთობები. 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს თითოეული სტრატეგიული მიმართუ-

ლების განვითარების მიზნით შემუშავებული აქვს უნივერსიტეტის 3 წლიანი სამოქმედო გეგმა,  

რომელშიც გაწერილია სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები, აქტივობები, მათი 

განხორციელების ვადები და პერიოდულობა, შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი/სტრუქტურა, 

ინდიკატორები და მონიტორინგის განმახორციელებელი სტრუქტურები. ანალოგიურად, 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა შეიმუშავა გრძელვადიანი (სამწლიანი) 

და მოკლევადიანი (ერთწლიანი) სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებაზე ანგარიშები 

წარმოდგენილი იქნება აკადემიურ და წარმომადგენლობით საბჭოებზე. 

უნივერსიტეტში მოქმედმა საგანმანათლებლო სტრუქტურულმა ერთეულებმა შეადგინეს 

შესაბამისი ფაკულტეტის სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებაზე პასუხისმგებელმა და 

მონიტორინგის განმხორციელებელმა პირებმა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს წარმოუდგინეს გასული-გაზაფხულის სემესტრის ანგარიშები.  

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურადაა ჩართული 

უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმის განხორციელება/მონიტორინგში, რომელშიც რიგი 

ღონისძიებებისა და საკითხების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი/სტრუქტურაა, რიგ 

შემთხვევებში კი მონიტორინგის - განმხორციელებელი, სამოქმედო გეგმის პერიოდულობის 

შესაბამისად: კვარტალში ერთხელ, სემესტრის ბოლოს ან/და ყოველწლიურად. 

I - სტრატეგიული მიმართულება - კვლევა 

სტრატეგიული მიზანი 1.1 - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით 

ამოცანა 1.1.1: მოწვეული და აკადემიური პერსონალის კვლევის უნარების განვითარების 

მხარდაჭერა. 

I - სტრატეგიული მიმართულების - კვლევის თითოეული ამოცანის სრულყოფისათვის  

საჭიროა სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების განხორციელება, რომელთა 

შესრულებაზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონიტორინგის განმხორციელებელი 

სტრუქტურაა. 
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 კერძოდ, ახალგაზრდა მკვლევარების და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის საინფორმაციო 

ხასიათის შეხვედრების მოწყობა ბიბლიომეტრიული ბაზებისა და მათი გამოყენების შესახებ; 

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები მაღალრეიტინგულ საერთაშორისო სამეცნიერო 

გამოცემებისათვის სტატიების მომზადებისა და გამოქვეყნების სტანდარტების შესახებ; კვლევითი 

საქმიანობის წახალისებისათვის მექანიზმების შექმნა და ამოქმედება. ფინანსური და 

ადმინისტრაციული მხარდაჭერის მექანიზმების ამოქმედება აკადემიური პერსონალის მიერ 

სამეცნიერო-პერიოდული საქმიანობის განსახორციელებლად. 

მოგახსენებთ, რომ 2019 წლიდან, სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის სრული დაფინანსებით, საქართველოში აკრედიტირებულ უმაღლეს 

სასწავლებლებს, მათ შორის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, 

შესაძლებლობა აქვთ, ჩაერთონ Elsevier-ის სისტემაში და უფასოდ ჰქონდეთ წვდომა ბაზებზე - 

Scopus და Science Direct, რაც მისცემთ შესაძლებლობას, კვლევითი და საგანმანათლებლო 

საქმიანობისთვის უსასყიდლოდ ისარგებლონ მსოფლიოში გამოქვეყნებული უახლესი 

სამეცნიერო ლიტერატურით (სამეცნიერო სტატიები, წიგნები, აბსტრაქტები). უნივერსიტეტს 

უფლება აქვს მოიძიოს და გამოიყენოს  ScienceDirect®onlain სამეცნიერო სტატიები 3,500 -ზე მეტი 

ჟურნალიდან და 34,000-ზე მეტი წიგნი. Scopus®onlain პლატფორმით სარგებლობისას 

შესაძლებელია მოვიძიოთ სამეცნიერო სტატიები რეფერირებადი ჟურნალებიდან, 113,000 

ელექტრონული წიგნი, 27 მლნ. საერთაშორისო პატენტი. შესაძლებელია ცალკეული მეცნიერის, 

კვლევითი ცენტრისა და უნივერსიტეტის პუბლიკაციების რაოდენობის, ციტირებისა და H 

ინდექსების გამოთვლა.  

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ ჩატარდა ბიბლიომეტრიული ბაზებისა და მათი 

გამოყენების შესახებ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები და ტრენინგები ელექტრონული 

სამეცნიერო ბაზების მომხმარებლებისათვის. პერსონალი გაეცნო მეცნიერების დარგების 

შესაბამისი ლიტერატურის ნუსხას, რამაც ხელი შეუწყო უახლეს სამეცნიერო პროდუქტზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდას. 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრში ჩატარდა 5 ჯგუფური და 48 

ინდივიდუალური შეხვედრა ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების მომხმარებლებისათვის.    I 

და II კვარტალში - მოხდა წიგნადი ფონდის გაციფრულება, შეხვედრები ბაზების გამოყენების 

სწავლების მიზნით. გაციფრულდა 124 წიგნი. საინფორმაციო შეხვედრებზე, სადაც 

განიხილებოდა სამეცნიერო ბაზებზე წვდომის შესაძლებლობა I კვარტალში დაესწრო  114, 

ხოლო II კვარტალში 65 დაინტერესებული პირი. 

საერთაშორისო ელექტრონული ბაზებიდან სრულტექსტიანი წიგნებისა და სტატიების 

გადმოწერის პროცენტული მაჩვენებელი 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის მდგომარეობით: 

SAGE Publications 32%, Edward Elgar Publishing 32%, BioONE 16%, Opendition 7%, Duke University 

7%, Royal Society publishing 3%, Elsevier - ის სამეცნიერო ბაზების მომხმარებელთა პროცენტული 

მაჩვენებელი 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის მდგომარეობით: Science Direct 57%, Scopus 

43%. 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ უახლეს სამეცნიერო პროდუქციაზე (სამეცნიერო ბაზებში 

განთავსებული) ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით I კვარტალში საერთაშორისო 

ელექტრონული ბაზების მომწოდებლებთან გაფორმდა ხელშეკრულება. კერძოდ, ა(ა)იპ 

საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017-

თან  #2019/21 სამეცნიერო - ტექნიკური პროდუქციის გადაცემაზე 21.01.2019წ.) 

გვსურს ჩვენს ანგარიშში მოხვდნენ ის პროფესორები, რომლებიც ელსევიერის 

საერთაშორისო ბაზაში არიან ასახულნი. (Elsevier-ის სამეცნიერო ბაზებში უნივერსიტეტის 
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აკადემიური პერსონალის მიერ გამოქვეყნებული სტატიების და ციტირების ინდექსების 

მაჩვენებლები 2019 წლის დასაწყისის მდგომარეობით) სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი აქტიურად თანამშრომლობს Elsevier-ის საერთაშორისო 

ონლაინ გამომცემლობასთან. Elsevier-ის სამეცნიერო ბაზების გამოყენებით რეგულარულად 

აქვეყნებენ სტატიებს საერთაშორისო ელექტრონულ ჟურნალებში. ჩვენი უნივერსიტეტის 

პროფესურის სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებისა და h ინდექსისა და ციტირების 

მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია: 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, 

ფიზიკა-მათემატიკის  დოქტორი - რაგული ინასარიძე. გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა 

21, h ინდექსი 9 და ციტირების მაჩვენებელი 425. 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, 

ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი  - რევაზ ჭიღლაძე. გამოქვეყნებული სტატიების 

რაოდენობა 12, h ინდექსი 7 და ციტირების მაჩვენებელი 57. 

 ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, ფიზიკის დოქტორი  - ვასილ ტაბატაძე, გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა 52, 

h ინდექსი 3 და ციტირების მაჩვენებელი 56. 

ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული 

სპეციალისტი გივი ქიმერიძე. გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა 46, h ინდექსი 27 და 

ციტირების მაჩვენებელი 299 

სტატიები Elsevier-ის სამეცნიერო ბაზებში გამოქვეყნებული აქვთ: ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორს - ნესტან სულავას; ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორს, 

პროფესორ - გიორგი მესხს; ისტორიის დოქტორს, ასოცირებულ პროფესორს - თამარ მათიაშვილს 

და სხვ.   

 სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში ასახულია სსიპ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის მაძიებლის თვითშფასების ანგარიშში. 

უნივერსიტეტმა შეიმუშავა კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია, რომელიც სრულად 

შეესაბამება უნივერსიტეტის ხედვას, მისიასა და ღირებულებებს და რომლის მიზანია 

საუნივერსიტეტო კვლევითი საქმიანობის, სამეცნიერო კვლევის ორგანიზებისა და განვითარე-

ბის მხარდაჭერის მექანიზმების, კვლევის განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულების, 

კვლევის მიმართულების განსაზღვრა და კვლევითი საქმიანობის განხორციელების ზოგადი 

პოლიტიკის ჩამოყალიბება. საერთაშორისო და ადგილობრივ კვლევით პროექტებში 

უნივერსიტეტის ჩართულობის გაზრდის მიზნით უნივერსიტეტი და მისი სტრუქტურული 

ერთეულები ზრუნავენ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრების 

ინფორმირებულობის დონის გაზრდაზე, კვლევითი პროექტებისა და მასში მონაწილეობის 

შესაძლებლობების თაობაზე, ასევე აკადემიური საზოგადოების ინფორმირებისთვის 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო და კვლევით მიღწევებზე. უნივერისტეტის პერსონალს და 

სტუდენტებს მიეწოდებათ ინფორმაცია ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო 

გრანტების, სამეცნიერო ღონისძიებების შესახებ, დაინტერესებულ პირებს უტარდებათ  

კონსულტაციები სასურველი გრანტის მოძიებაში. ინფორმაცია თავსდება ვებგვერდზე, 

ფეისბუქგვერდზე, საინფორმაციო დაფაზე, გარკვეულ შემთხვევებში ეგზავნებათ ელექტონულ 

ფოსტაზე, გაზეთ „მესხეთის უნივერსიტეტში“. 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობაში 

ჩართულობა არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საქმიანობის ხარისხის შეფასების 
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ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

კვლევით საქმიანობას ხელმძღვანელობს რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, რომელიც 

ზედამხედველობას უწევს სამეცნიერო ღონისძიებებს, კვლევით საქმიანობას, უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ჟურნალებსა და პუბლიკაციებს. რექტორის მოადგილე კურირებს ასევე სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტის განხორციელებას საგანმანათლებლო პროგრამებში და სწავლისა და 

კვლევის ინტეგრირებას.  

საანგარიშო პერიოდში უნივერსიტეტში 2019 წლის 16 მაისს ჩატარდა პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა კონფერენცია, ხოლო 24 მაისს საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია (ოთხივე ფაკულტეტის მონაწილეობით).      

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის განვითარებისა 

და წახალისებისთვის უნივერსიტეტი ფინანსური დაგეგმვის დროს ითვალისწინებს კვლევითი 

საქმიანობის  დაფინანსების, თანადაფინანსების  პროცედურებსა და უფლებამოსილ ორგანოებს. 

 უნივერსიტეტში კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წყაროებია: 

ა) უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან კვლევის განვითარებისათვის გამოყოფილი დაფინანსება; 

ბ) საუნივერსიტეტო გრანტის ფარგლებში მიღებული დაფინანსება; 

გ) გარე წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება. 

აღნიშნული დაფინანსების გამოყენება შესაძლებელია კვლევითი პროექტის როგორც 

სრულად ასევე, თანადაფინანსებისთვის.  

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს, რომ კვლევებისთვის დადგენილი ბიუჯეტის ოდენობა 

იყოს შენარჩუნებული ან გაზრდილი ყოველი მომავალი წლისათვის. 

საერთაშორისო და ადგილობრივ  კვლევით ღონისძიებებში  უნივერსიტეტის  ჩართულობის 

გაზრდის მიზნით უნივერსიტეტი ზრუნავს ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმებზე, როგორც 

პერსონალისთვის, ისე სტუდენტებისთვის. მხარდაჭერისა და წახალისების მექანიზმები 

გაწერილია უნივერსიტეტის შინაგანაწესით. აკადემიური პერსონალისთვის და 

სტუდენტებისთვის ის მოიცავს შინაგანაწესის შემდეგ მუხლებს: „მუხლი 21. აკადემიური 

შვებულება; მუხლი 27. წახალისების ფორმები; „მუხლი 40. სტუდენტის წახალისება. 

 

        ამოცანა 1.1.2: საერთაშორისო სტანდარტის სამეცნიერო საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ადამიანური რესურსის მოზიდვა და შენარჩუნება;  

   ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვალდებულებაა - საერთაშორისო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით სამეცნიერო პროდუქციის სტანდარტის დანერგვა და მისი ხარისხის 

მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა/განხორციელება; 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს სამეცნიერო 

საქმიანობის სტანდარტები და სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზების წესი და პირობები 

(სამეცნიერო კვლევითი კონცეფცია მუხლი 7.), რომელიც განსაზღვრავს უნივერსიტეტში 

სამეცნიერო ღონისძიებების დაგეგმვის, ორგანიზების, ჩატარების, მონაწილეთა შერჩევის,  

შეფასებისა და დაჯილდოების წესს. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მეტი 

ინფორმირებულობისათვის უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურმა  ფაკულტეტის ხარისხის 

სამსახურის სპეციალისტებს გადაუგზავნა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის კითხვართან ერთად უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის 

კონცეფცია, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი ყველა ის მუხლი და პუნქტი, რომელზეც 

გამახვილდა ყურადღება, რომელზეც გვჭირდება თითოეული პერსონალის მოსაზრება და 

რომელზეც ვიმსჯელებთ, გავიზიარებთ და საჭიროების შემთხვევაში დავნერგავთ. 
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ამ ეტაპზე შემუშავებულია სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური პატიოსნების პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის შემუშავებას საფუძვლად დაედო 

დუბლინის (ირლანდია), ვენის (ავსტრია), უფსალას (შვედეთი) და როეჰემპტონის (ინგლისი) 

უნივერსიტეტების გამოცდილება და მათი ნორმატიული დოკუმენტები. ამჟამად ველოდებით 

დოკუმენტს კომენტარებით, რომელიც ინგლისში პარტნიორთან, როეჰემპტონის 

უნივერსიტეტშია გაგზავნილი. 

 

ამოცანა 1.1.3: სამეცნიერო პროექტების შემუშავება და სამეცნიერო ფონდებთან 

თანამშრომლობის გააქტიურება 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანის - სამეცნიერო პროექტების შემუშავება და 

სამეცნიერო ფონდებთან თანამშრომლობის გააქტიურებაზე მონიტორინგი ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მოვალეობაა. 

აღნიშნული მიმართულებით სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 

შემუშავებული აქვს შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტების საკონკურსო დებულება, 

რომელიც განსაზღვრავს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტების  წარდგენის, განხილვის,  დამტკიცების და 

მონიტორინგის ზოგად წესს. დებულების მიზანია, დაარეგულიროს ღიად გამოცხადებული 

კონკურსის გზით, შეფასების საფუძველზე, პროექტების გამოვლენა და დაფინანსება, რომელიც 

ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენას, ახალგაზრდა 

მკვლევართა ხელშეწყობას, პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებას, სამეცნიერო კონტაქტების 

დამყარებას ქართველ და უცხოელ მკვლევარებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან, წამყვან 

სამეცნიერო ცენტრებთან.   

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ 2018-2019 წლებში მოპოვებულია 

შიდასაუნივერსიტეტო გრანტები: 

1. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I და II კორპუსთან მდებარე აგრონომიის 

სასწავლო ნაკვეთში ნანოტექნოლოგიების გამოცდა მრავალწლიან და ერთწლიან 

კულტურებში;   

2. საველე-საძიებო (დაზვერვითი) არქეოლოგიური სამუშაოები ასპინძის მუნიციპალიტეტში.   

3. ახალციხის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლებლის კვლევა. 

 

ამოცანა 1.1.4: სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია 

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის კუთხით უნივერსიტეტი-

სთვის ხელშეწყობა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოვალეობაა, რაც ითვალისწინებს 

ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შექმნას როგორც საქართველოს, ისე უცხოეთის 

უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან. 

          ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მზადდება 

ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამა რამდენიმე ქვეყნის მეცნიერების ჩართულობით (უკრაინა, 

სომხეთი, საქართველო). ინფორმატიკის სადოქტორო პროგრამაში, ჩართული არიან უცხოეთში 

მოღვაწე ქართველი პროფესორები. 

ამავე ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ვასილ ტაბატაძე მოღვაწეობს თურქეთის 

რესპუბლიკის ქალაქ სტამბოლის ტექნიკური უნივერსიტეტის კვლევით ცენტრში; 
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         მნიშვნელოვანია აგრონომიის სადოქტორო პროგრამის თანახელმძღვანელ თემელ 

გოქთურქისთან (ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტი) ურთიერთთანამშრომლობა და შემდგომი 

შეხვედრების ორგანიზება. 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე მოწვეული არიან პროფესორ-მასწავლებლები 

როგორც საქართველოდან, ისე უცხოეთიდან. კერძოდ, პოლონეთიდან პროფესორი 

ბართლომიეი სუხოდოლსკი, ასევე  საქართველოდან თორნიკე ხოშტარია, ილია ბოცვაძე, 

ავთანდილ გაგნიძე, მამუკა მათიაშვილი, რომლებიც შეძლებენ უცხოურ ენაზე ლექციების 

წაკითხვას. 

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში უცხოეთის უნივერსიტეტებსა და 

კოლეჯებთან გაფორმებული გვაქვს 30-მდე ხელშეკრულება. 

 ლოძის უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

 WSB უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

 ალექსანდერ იოან კუზას უნივერსიტეტი, იაზი - რუმინეთი 

 გორდონის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

 ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლატვია 

 ვენის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ავსტრია   

 დუბლინის უნივერსიტეტი, ირლანდია 

 უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი 

 ათათურქის უნივერსიტეტი  (ერზრუმი), თურქეთი 

  არტაანის უნივერსიტეტი  (არდაჰანის), თურქეთი 

 კავკასიის (ყარსი)უნივერსიტეტი , თურქეთი 

 ართვინ-ჭოროხის (ართვინი), თურქეთი 

  ბოზოკის უნივერსიტეტი, თურქეთი 

  ორდუს უნივერსიტეტი თურქეთი  

 ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სომხეთი 

 ნახჭევანის უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი 

 ათენის ქართული უნივერსიტეტი, საბერძნეთი 

 ათენის განათლების და კულტურის ცენტრი „კავკასია“, საბერძნეთი 

 მანასის უნივერსიტეტი, ყირგიზეთი 

 ხელშეკრულება პრაქტიკის შესახებ სასოფლო სამეურნეო სპეციალობის 

სტუდენტებისათვის (LOGO), გერმანია 

 ჰადასახის აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი 

 ციფრული ტექნოლოგიების სკოლა, ტალინის უნიევრსიტეტი, ესტონეთი 

 კორკის უნივერსიტეტი, ირლანდია 

 ლინცის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ავსტრია 

 ოთთო- ფრედერიხ ბამბერგის უნივერსიტეტი, გერმანია 

 ჯან ტონისოის უნივერსიტეტი, ესტონეთი 

 კობლენზ-ლანდაუს უნივერსიტეტი, გერმანია 

 განათლების ინსტიტუტი, ლონდონის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო 

 ლონდონის ბირკბეკის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო 

 ბუდაპეშტის კორვინიუსის უნივერსიტეტი, უნგრეთი 

 ესექსის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო 

 ნარვვის აკადემიური კოლეჯი, ტარტუს უნივერსიტეტი, ესტონეთი 
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სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართულია საერთაშორისო სასწავლო 

გრანტებსა/პროექტებში: 

1.Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in  Israel and in Georgia 

(CURE); ევროკავშირი EU –Erasmus+ ხელშ.#: 573322-EPP-1-2016-1-IL-IPPKA2-CBHE-JP(2016-

2972/001-001; 2016-2020 

ინსტიტუციური მენეჯერი და ტრენერი თინა გელაშვილი; 

მართვის ჯგუფის წევრი -  მკვლევარი-მასწავლებელი  გულიკო ჯანოვა; 

მართვის ჯგუფის წევრი - ირმა ქურდაძე. 

2. Assessment tools for HE learning environments; ევროკავშირი EU-ERASMUS+ ASSET-585587-EPP-

1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP; 2017-2020 

ინსტიტუციური მენეჯერი და ტრენერი თინა გელაშვილი. 

3. Academic Integrity for Quality Teaching and Learning  in Higher Education Institutions in Georgia; 

ევროკავშირი EU-ERASMUS+ INTEGRITE-585841-EPP-1-2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP;  

ინსტიტუციური მენეჯერი და ტრენერი თინა გელაშვილი. 

4. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი „ფერმი|ლატის ბლაზარების  

მონიტორინგი მიზანმიმართული ოპტიკური ტელესკოპებით“, გრანტი 217950, 2016-2019. 

ძირითადი პერსონალი  რევაზ ჭიღლაძე. 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, როგორც ინსტიტუციური განვითარების 

(CBHE), აგრეთვე, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მობილობის (ICM) 

უნივერსიტეტში განხორციელებულია Tempus-ის და Erasmus+ -ის პროექტები. მიმდინარეობს 

Erasmus+ -ის სამი ინსტიტუციური განვითარების პროექტისა და საერთაშორისო მობილობის 

ორი  პროექტის განხორციელება.   

 

ამოცანა 1.1.5: აკადემიური პატიოსნების ხელშეწყობა და პლაგიატის პრევენციის 

ღონისძიებების გააქტიურება 

აქტივობა - პლაგიატის პრევენციის, ინფორმირებისათვის მრავალფეროვანი ღონისძიებების 

დაგეგმვა/განხორციელება. 

        სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს პლაგიატის 

პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (სჯსუ-ს კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია, 

მუხლი 4. აკადემიური კეთილსინდისიერება). 1. ეს წესი არეგულირებს სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და სანქცირების საკითხებს. 

2. ამ წესის მოქმედება ვრცელდება უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალზე, მასწავლებლებზე, 

მოწვეულ დოქტორებზე/მასწავლებლებსა და სტუდენტებზე. 

პლაგიატის გამოვლენის მიზნით უნივერსიტეტში იქმნება მუდმივმოქმედი  კომისია, 

რომლის შემადგენლობაში შედიან: რექტორის მოადგილეები სასწავლო და სამეცნიერო დარგში, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; იურისტი; ფაკულტეტების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტები; ტექნიკური ადმინისტრატორი; შესაბამისი დარგის 

აკადემიური პერსონალი, რომელსაც იწვევს კომისია. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია 

გარედან მოწვეულ იქნეს ექსპერტი. 

პლაგიატის დამდგენი კომისიის საქმიანობის წესი განსაზღვრავს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის დამდგენი კომისიის საქმიანობის წესს, პრინციპებს, 

მიზნებს, ამოცანებს, უფლებამოსილებას და გადაწყვეტილების მიღების წესს. 

1. კომისიის მიზანი და ამოცანებია: 
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ა) პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესის შესაბამისად შეისწავლოს: 

ა.ა) აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლების, მოწვეული დოქტორების/მასწავლებლების 

ნაშრომები და წარმოადგინოს დასაბუთებული დასკვნა.   

ა.ბ) სტუდენტთა სამაგისტრო და სადოქტორო ნამუშევრები დაცვამდე და წარმოადგინოს 

დასაბუთებული დასკვნა.   

პლაგიატზე რეაგირება და სანქციები  

1. დარღვევის (პლაგიატის) არსებობის თაობაზე კომისიის დასკვნის შემთხვევაში: 

ა) დამრღვევი (დასაქმებული) თავისუფლდება  დაკავებული  თანამდებობიდან,    უწყდება 

შრომითი ხელშეკრულება მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.  

ბ) აკადემიური პერსონალის/მასწავლებლის, მოწვეული დოქტორის/მასწავლებლის  

საკვალიფიკაციო ნაშრომში დარღვევის (პლაგიატის) დადასტურების  შემთხვევაში კომისიის 

დასკვნა ეგზავნება შესაბამის სადისერტაციო/ ფაკულტეტის  საბჭოს შემდგომი რეაგირებისთვის;  

გ) სტუდენტის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება უნივერსიტეტის წესდებითა და 

უნივერსიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული    წესით.  

პლაგიატის აღმოფხვრის მიზნით მიმდინარეობს: 

 კონსულტაციების გაწევა პედაგოგებისათვის TURNITIN -დანერგვასთან დაკავშირებით; 

 სამაგისტრო/ საბაკალავრო/ სადოქტორო ნაშრომების, რეფერატების და სხვ.  MOODLE-ში 

ატვირთვა და პლაგიატის პროგრამით შემოწმება; 

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შემოწმებულია: 

 26 საბაკალავრო ნაშრომი, პლაგიატი დაფიქსირდა  5 ნაშრომში;   

 41 სამაგისტრო  ნაშრომი, პლაგიატი დაფიქსირდა  11 ნაშრომში.  

 ის ნაშრომები, რომლებზეც დაფიქსირდა პლაგიატი, გონივრულ ვადაში დასამუშავებლად 

დაუბრუნდათ  ავტორებს. 

 გასწორებული ნაშრომები განმეორებით გადამოწმდა. პლაგიატი აღარ დაფიქსირებულა. 

 

სტრატეგიული მიზანი 2: კვლევის პრიორიტეტებისა და ფოკუსის ჩამოყალიბება 

ამოცანა1.2.1: კვლევითი საქმიანობის მდგრადობის, აკადემიური პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა იმ მიმართულებით, რომლებიც უშუალოდ 

უკავშირდება სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სტრატეგიულ მიზნებსა და მის ეკონომიკურ განვითარებას 

         კვლევის პრიორიტეტებისა და ფოკუსის ჩამოყალიბების საკითხთან დაკავშირებით, 

რომელიც ითვალისწინებს აქტივობას სამეცნიერო საქმიანობაში თანამშრომლობის, 

ინტერდისციპლინური და პრაქტიკული დანიშნულების კვლევების ხელშეწყობას რეგიონის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონიტორინგის 

განმახორციელებელი სტრუქტურაა. 

უნივერსიტეტის კვლევის პოლიტიკა განსაზღვრავს დაგეგმილი კვლევების ხასიათს. იგი 

რეგიონის შესწავლაზე ორიენტირებითა და ინტერდისციპლინურობით განისაზღვრება. 

უნივერსიტეტი ცდილობს, საკუთარი ადგილი დაიმკვიდროს როგორც ფუნდამენტურ, ისე 

გამოყენებით კვლევებში. ფუნდამენტური ხასიათის კვლევები განხორციელდება 

ჰუმანიტარული მიმართულებით  ფილოლოგია, ისტორია, ეთნოლოგია, კულტუროლოგიაში, 

თუმცა კვლევის შედეგები გამოდგება გამოყენებითი კუთხით. უნივერსიტეტში მიმდინარე 

ონომასტიკური კვლების შედეგები სახელმწიფო დონეზე განიხილავს ბევრ პრობლემას. ამ 

მიმართულებით კვლევები საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დაკვეთით 

მიმდინარეობს.  
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აგრარული მეცნიერებებიდან კვლევის თემატიკა რეგიონის დაკვეთაზეა დამოკიდებული, 

სამცხე-ჯავახეთი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპილოტე 

პროგრამებშია ჩართული, ამიტომ ამ მიმართულებით წარმოებული კვლევების პრაქტიკული 

დანიშნულება მაღალია, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით მუშავდება რეგიონის 

პრობლემატიკა. 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევები არის 

ინტერდისციპლინური ხასიათის, რაც განპირობებულია ასევე რეგიონის თავისებურებით. 

მაგალითად, ონომასტიკური კვლევები, რომელიც მიმდინარეობს ისტორიის, ეთნოლოგიის,  

გეოგრაფიის და სხვა მეცნიერებათა მეთოდოლოგიისა და კვლევითი შედეგების გამოყენებით. 

აგრარული და ეკონომიკური მიმართულებები ქმნის პერსპექტივას ბიოეკონომიკური 

ინტერდისციპლინური კვლევებისთვის. 

უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი ხედვა კვლევის განვითარების თვალსაზრისით. სჯსუ-ის 

კვლევის პოლიტიკა განსაზღვრავს კვლევის პრინციპებს. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ აღიარებული კვლევის პრინციპები ეყრდნობა საერთაშორისო 

გამოცდილებას, საკუთარ გამოცდილებასა და მეცნიერების განვითარების სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის სამართლებრივ საფუძვლებს.   

 

2 სტრატეგიული მიმართულებაა - სწავლა-სწავლება. 

სტრატეგიული მიზანი 2.1. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება ევროპულ 

სტანდარტებთან დასაახლოვებლად და აკადემიური სასწავლო კურსების სპექტრის გაფართოება 

ამოცანა 2.1.1: თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში სწავლების საფეხურის შესაბამისად 

ხარისხსი, სიღრმის უზრუნველყოფა და კვლევითი კომპონენტის ინტეგრირება. 

        ამოცანის - თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში სწავლების საფეხურის შესაბამისად 

ხარისხის, სიღრმის უზრუნველყოფა და კვლევითი კომპონენტის ინტეგრირება, შესასრულებ-

ლად ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ვალდებულია მონიტორინგი გაუწიოს ისეთ 

აქტივობებს, როგორიცაა: ინტერდისციპლინური სასწავლო კურსების დანეგვის ხელშეწყობა; 

უცხოელ და/ან უცხოეთში მოღვაწე ქართველ პროფესორთა ჩართვა საგანმანათლებლო 

საქმიანობაში; აქტივობა - საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევითი კომპონენტის დანეგვის 

ხელშეწყობა და გაძლიერება;  საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის ამაღლებას, ამ 

შემთხვევაში  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არის განმხორციელებელი პირი. 

         თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში სწავლების საფეხურის შესაბამისად    ხარისხის, 

სიღრმის უზრუნველყოფა და კვლევითი კომპონენტის ინტეგრირება სწავლა-სწავლების 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ხოლო სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში საკუთარი 

სამეცნიერო კადრების გამოზრდა უნივერსიტეტის სასიცოცხლო საჭიროებაა. გადაუჭარბებლად 

შეიძლება ითქვას, ამის გარეშე უნივერსიტეტის პერსპექტივის განხილვა დღევანდელი 

კონკურენციის პირობებში შეუძლებელია. უნივერსიტეტის პოლიტიკა სადოქტორო 

პროგრამებისა და კვლევითი სფეროს განსაზღვრის საკითხში ფრთხილი და რეალისტურია. 

უნივერსიტეტს აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ 

სადოქტორო პროგრამები უნდა განხორციელდეს მხოლოდ გარკვეული დარგების 

მიმართულებით. იმ მიმართულებით, რომელიც ერთდროულად დააკმაყოფილებს ორ მთავარ 

მოთხოვნას: სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კვლევა იქნება გამომდინარე და 

დაკავშირებული რეგიონის საჭიროებასთან, ხელს შეუწყობს სამცხე-ჯავახეთის მეცნიერულ 
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შესწავლას და მეორე, კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფისათვის უნივერსიტეტს ექნება 

შესაბამისი ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური  და ფინანსური რესურსი.  

სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებში გათვალისწინებულია კვლევითი 

ასპექტები. სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების ურთიერთმიმართება დამოკიდებულია 

საგანმანათლებლო საფეხურზე, პროგრამის მიზნებსა და პროფილზე. საფეხურის ზრდასთან ერ-

თად იცვლება ეს თანაფარდობა და სადოქტორო საფეხურზე კვლევითი კომპონენტი საგანმანათ-

ლებლო პროგრამის წამყვან კომპონენტად გვევლინება. საბაკალავრო-სამაგისტრო დონეზე სამე-

ცნიერო კომპონენტის დაგემვა-შეფასება დეტალურად წარმოდგენილია თითოეულ საგანმანათ-

ლებლო პროგრამაში, რაც ეფუძნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებულ 

ზოგად ინსტრუქციებს (აკადემიური საბჭოს დადგენილება №30 14.06.2019 წ. ოქმი №8). 

ვინაიდან კვლევა მნიშვნელოვნადაა წარმოდგენილი მესამე საფეხურზე და, ზოგადად, 

სტუდენტის კვლევითი კომპონენტი ეფუძნება უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევას, სსიპ 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  

დოქტორანტურას. ის, რომ სადოქტორო კვლევის შედეგები უნდა  აკმაყოფილებს კვლევის 

ორიგინალობის მოთხოვნას და ვარგისი იყოს მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებაში 

გასავრცელებლად, ასახულია ფაკულტეტების დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს 

დებულებებში. ფაკულტეტების დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებებში 

განსაზღვრულია კვლევითი კომპონენტი - სადოქტორო დისერტაციის მომზადება და დაცვა - 

120-კრედიტიდან 140-კრედიტამდე (სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით). 

სწორედ ამ გარემოებების გათვალისწინებით დაკონკრეტდა კვლევის პრიორიტეტული  

მიმართულებები: ჰუმანიტარული და აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერებები, კვლევის მთავარ 

მახასიათებლად ინტერდისციპლინურობა განისაზღვრა. სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში რეაკრედიტაციისთვის წარდგენილია ეკონომიკის 

სადოქტორო პროგრამა.  

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა  

ითვალისწინებს სადოქტორო სკოლის ჩამოყალიბებას, რომელსაც მივიჩნევთ სადოქტორო 

განათლების მოქნილ სტრუქტურად, რომელიც  დოქტორანტს, როგორც დამწყებ მკვლევარს, 

აძლევს პერსონალური და კარიერული განვითარების ფართო შესაძლებლობას. ხელს უწყობს 

დოქტორანტის ტრანსფერული უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებას. ასევე, ზრუნავს 

ხელმძღვანელობის კულტურის განვითარებაზეც.   

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული საგანმანათლებლო 

პროგრამების უმეტესობას აკრედიტაცია მიენიჭა 2012 წელს. საანგარიშო პერიოდში 

ხორციელდებოდა 10 საბაკალვრო, 9 სამაგისტრო, 3 სადოქტორო პროგრამა, ქართულ ენაში 

მომზადებისა და  მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანთლებლო პროგრამები. 

თითოეულ მოქმედ პროგრამასა და სილაბუსებში უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის, ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტების, 

პროგრამის ხელმძღვანელებისა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის ჩართულობით 

მიმდინარეობს მოქმედი პროგრამების განვითარება ,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №69/ნ 2019 წლის 10 აპრილი, ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“ 

ბრძანების შესაბამისად. კერძოდ, ახალი კვალიფიკაციის ჩარჩოს შესაბამისად პროგრამებში 

მოდიფიცირდა სწავლის შედეგები. განახლებული პროგრამები წარდგენილია რეავტორიზაცი-

ისთვის სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  მოთხოვნების შესაბამისად. 
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ამოცანა 2.1.2: სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა 

აქტივობა - სწავლა-სწავლების მეთოდური სტრუქტურული ერთეულის შექმნა/ამოქმედება. 

აქტივობა - სასწავლო პროცესში სწავლების ელექტრონული მეთოდის გამოყენების წილის 

გაზრდა. 

აქტივობა - დისტანციური სწავლების დანერგვის ხელშეწყობა; 

აქტივობა - ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა და შესაბამისი მიდგომების გამოყენება 

სწავლებისას. 

აქტივობა - სსსმ და შშმ პირებისთვის შესაბამისი სასწავლო რესურსის მოძიება და მათი 

სასწავლო პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფა. 

       სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშესაწყობად ტარდება ინტენსიური 

ტრენინგ-შეხვედრები MOODLE-ის პროგრამაში ელექტრონული რესურსებით სწავლების 

გასაუმჯობესებლად სასწავლო მასალების განთავსების ხერხების შესასწავლად. 

თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია სწავლა-სწავლების მეთოდები, 

რომელიც შერჩეულია დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეესაბამება პროგრამის სწავლის 

შედეგებს და მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების სწავლა-სწავლების 

მეთოდებს. უნივერსიტეტს აქვს მკვეთრად გამოხატული პოლიტიკა სწავლების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით პერსონალის გადამზადებას 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საქმედ მიიჩნევს. შეიმჩნევა ტენდენცია ელექტრონული რესურსით 

სწავლების მეთოდის გამოყენების სიხშირის გაზრდის. ტრენინგები ჩატარებულია და მათ 

რეგულარული ხასიათი ექნება.  

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორობით ხორციელდება 

ევროკავშირის მიერ ERASMUS+ის ფარგლებში დაფინანსებული საგრანტო პროექტი ,,უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახალი სასწავლო გარემოსთვის შეფასების ინსტრუმენტე-

ბი/ხერხები. პროექტის ფარგლებში ევროპელ პარტნიორთა გამოცდილების გაზიარებით პარტნი-

ორთა მიერ მომზადდა განმავითარებელი შეფასების რამდენიმე ინსტრუმენტი, რომელთა 

პილოტირებაც დაიწყება 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრიდან. 

         პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით 

ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის მეშვეობით; ამ მიმართულე-

ბით, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტების მიერ ჩატარდა ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, აკადემიუ-

რი, ადმინისტრაციული პერსონალის, დამსაქმებლების, კურსდამთავრებულების კმაყოფილების 

კვლევა. თითოეულ კვლევაზე შედგენილია ანგარიში, გაწერილია რეკომენდაციები და ასახულია 

ავტორიზაციის მაძიებლის თვითშეფასების ანგარიშში. 

      სსსმ და შშმ პირებისთვის შესაბამისი სასწავლო რესურსის მოძიება და მათი სასწავლო 

პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფა ხდება სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული - სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის, მუხლი 12. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის - შესაბამისად. 

 

სტრატეგიული მიზანი 2: ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება ქვეყნის 

პრიორიტეტებისა და რეგიონის სტრატეგიული განვითარების გეგმის გათვალისწინებით 

ამოცანა 2.2.1: ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება 
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აქტივობა - სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა პროგრამების შემუშავებაში და მათი 

ინტერესის გათვალისწინება ინგლისურენოვანი პროგრამის მომზადების კუთხით. 

ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება ქვეყნის პრიორიტეტებისა და რეგიონის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის გათვალისწინებით ექვემდაბერება ხარისხის უზრუნველ-

ყოფის სამსახურის მონიტორინგს.  

          მოგახსენებთ, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის ეტაპზე ყურადღება 

სამ მთავარ კომპონენტს ექცევა:  

 საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობას უნივერსიტეტის მისიასთან; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირებას, რომლის საფუძველი უნდა იყოს შრომის ბაზრის 

და/ან დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი, უნივერსიტეტის  პრიორიტეტები, უცხოურ და 

ადგილობრივ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და კვლევით ცენტრებთან 

თანამშრომლობა; 

 ადამიანური რესურსისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესაბამისობას სტანდარტების 

მოთხოვნებთან. 

უნივერსიტეტის მისიის, ქვეყნის პრიორიტეტებისა და რეგიონის საჭიროებების 

გათვალისწინებით უნივერსიტეტში შემუშავდა ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც აკრედიტაციის მოლოდინშია; უნივერსიტეტი გეგმავს 

რეგიონისა და ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავებას. 

მართალია, სადოქტორო საფეხურზე, ორმა პროგრამამ შეწყვიტა ფუნქციონირება, თუმცა 

ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის შეფასების შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ 

პროგრამის განვითარებისათვის რეაკრედიტაციაზე წარდგეს იმ უცხოელ პარტნიორებთან 

ერთად შემუშავებული განახლებული, ერთობლივი პროგრამა, რომლებიც პროგრამის 

განხორცილების პროცესში აქტიურად თანამშრომლობდნენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტთან. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამას, მას უარი 

ეთქვა აკრედიტაციაზე და კვალიფიკაციათა ახალი ჩარჩოს შესაბამისი კვალიფიკაციით 

მზადდება აკრედიტაციისთვის. ორივე პროგრამის შემთხვევაში დოქტორანტებს აქვთ სრული 

ინფორმაცია პროგრამების პერსპექტივის შესახებ. 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა პროგრამების 

შემუშავებაში და მათი ინტერესის გათვალისწინება ინგლისურენოვანი პროგრამის მომზადების 

კუთხით. 

საანგარიშო პერიოდში აკრედიტაცია წარმატებით გაიარა შემდეგმა პროგრამებმა: 

1.ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა; 

2. აგრონომიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

3. ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

4. აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. 

 

სტრატეგიული მიზანი 3. პროფესიული განათლების მდგრადობისა და უწყვეტი განათლების 

ხელშეწყობა 

ამოცანა 2.3.1: სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული განათლების 

სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბება ახალქალაქში და შესაბამისი ინფრასტრუტურით 

უზრუნველყოფა 
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აქტივობა - პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად სტრუქტურული ერთეულის 

ჩამოყალიბება; 

პროფესიული განათლების მდგრადობისა და უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა ითვალი-

სწინებს აქტივობას - პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად სტრუქტურული 

ერთეულის ჩამოყალიბება, რომელზეც ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ევალება 

მონიტორინგი. 

უნივერსიტეტს მიაჩნია, რომ უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ცალკე ერთეულად უნდა 

აისახოს პროფესიული განათლების დეპარტამენტი. დეპარტამენტი ფუნქციონირებას დაიწყებს 

უნივერსიტეტის მეოთხე კორპუსში, სადაც ამოქმედდება განათლების, მეცნიერების 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შეთანხმებული, რეგიონის საჭიროებების 

გათვალისწინებით შერჩეული პროფესიული პროგრამები. ამ პროგრამების მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის უზრუნველსაყოფად, მეოთხე კორპუსის სარეაბილიტაციოდ მოძიებულია 

ფინანასები (დაახლოებით ორი მილიონი ლარი) და ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის 

შემუშავება. დეპარტამენტი ახალქალაქიდან კოორდინაციას გაუწევს ახალციხეში მიმდინარე 

პროფესიულ პროგრამებსაც. დეპარტამენტის ამოქმედებისთვის ფინანსური რესურსი თავად 

პროფესიულ პროგრამებს მოჰყვება. დღეს ახალქალაქში არსებულ ადმინისტრაციულ კადრებს 

პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად გამოვიყენებთ, მათი გამოცდილება ახალ 

დეპარტამენტს მხოლოდ წაადგება, ფინანსურად კი უნივერსიტეტის ბიუჯეტში თანხებს ისე 

გამოვათავისუფლებთ, რომ არ დაგვჭირდება პროფესიონალი კადრების დათხოვნა (მათი 

უმრავლესობა ჩვენი კურსდამთავრებულია). 

 

ამოცანა 2.3.2 პროფესიული საგანმანათლებლო, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო, 

ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო (გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო, 

პროგფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება 

ატივობა - პროფესიული განათლების ხელშემწყობი წესებისა და რეგულაციების 

დანერგვის ხელშეწყობა 

ატივობა - პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გაძლიერება 

ამოცანა 2.3.3: პროფესიული საგანმანათლებლო, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო, 

ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო (გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო), 

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება. 

აქტივობა - პროფესიულ პროგრამებში პრიორიტეტული მიმართულების იდენტიფიცირება და 

პროგრამის ტიპის განსაზღვრა; 

აქტივობა  -  პროფესიული პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვება; 

აქტივობა - მეტი კავშირის დამყარება ბიზნესთან და დამსაქმებლებთან და დუალური 

პროგრამების განვითარება პარტნიორებთან ერთად. 

ამოცანა - პროფესიული საგანმანათლებლო, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო, 

ერთობლივი პროფესიული საგანმანათლებლო (გაცვლითი პროფესიული საგანმანათლებლო), 

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება 

ითვალისწინებს აქტივობას - პროფესიული განათლების ხელშემწყობი წესებისა და 

რეგულაციების დანერგვის ხელშეწყობა და პროფესიული განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის გაძლიერება, რომელიც უშუალოდ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მოვალეობაა. 
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აღნიშნული მიმართულებით სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია. 

პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის ფორმები. 

დღეისათვის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 5 პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა. მათ შორის მეხუთე საფეხურის პროგრამებია: ბუღალტრული აღრიცხვა 

(ახორციელებს 15 პერსონალი); მასაჟისტ-რეაბილიტატორი (ახორციელებს 10 პერსონალი), 

პრაქტიკოსი ექთანი (ახორციელებს 13 პერსონალი); ბაგა-ბაღის აღმზრდელი (ახორციელებს 19 

პერსონალი) და მესამე საფეხურის პროგრამა - ვებ ინტერფეისის დიზაინერი (ახორციელებს 11 

პერსონალი). 

პროფესიული პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება ახალციხესა და 

ახალქალაქში მოხდება საგანმანათლებლო სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად. 

 

სტრატეგიული მიმართულება - რესურსები 

სტრატეგიული მიზანი 1: ადამიანური რესურსის განვითარების ხელშეწყობა 

ამოცანა: 3.1.1. პერსონალის პროფესიული განვითარებისადმი სისტემური მიდგომის 

უზრუნველყოფა 

 

აქტივობა - უნივერსიტეტის პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით ტრენინგ-

კურსების, პროგრამების და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

აქტივობა როგორც აკადემიური/მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების, ისე 

ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის შეფასების მოქნილი მექანიზმის შექმნ/ამოქმედება; 

აქტივობა კარიერული განვითარების წახალისება, პერსონალის დაფასება, აღიარება და 

დაჯილდოების მექანიზმების შექმნა-ამოქმედება, 

აქტივობა სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის ციფრული და უცხოური ენობრივი 

კომპეტენციების განვითარება; 

 

დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება ითვალისწინებს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ჩართულობას - უნივერსიტეტის პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით 

ტრენინგ-კურსების, პროგრამების და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფაში, 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების, ისე ადმინისტრაციული, დამხმარე 

პერსონალის შეფასების მოქნილი მექანიზმის შექმნ/ამოქმედებაში; სტუდენტებისა და 

თანამშრომლებისათვის ციფრული და უცხოური ენობრივი კომპეტენციების განვითარებაში; 

ხოლო აქტივობა - კარიერული განვითარების წახალისება, პერსონალის დაფასება, აღიარება და 

დაჯილდოების მექანიზმების შექმნა-ამოქმედებაზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

მონიტორინგის განმხორციელებელი სტრუქტურაა. 

         სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ერთად, ხელს უწყობს სწავლების მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და 

შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით. უწყვეტი განათლების მიმართულების 

სპეციალისტი უზრუნველყოფს აბიტურიენტების, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, 

პედაგოგოგებისა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადებას კვალიფიკაციის ამაღლების, 

მოკლევადიანი სასწავლო კურსების, ტრენინგების, სემინარების, საზაფხულო სკოლების 
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ორგანიზებით.  დღემდე უწყვეტი განათლების პროგრამების ფარგლებში გადამზადდა 588 

მსმენელი. უნივერსიტეტში მოქმედებს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა, ყველაზე დიდი მოთხოვნებით სარგებლობს ქართულ ენაში მომზადებისა და 

ინგლისური ენის დაუფლების კურსები. 2019 წლისთვის მსმენელთა რაოდენობამ 154-ს მიაღწია. 

საზღვარგარეთთან ურთიერთობის საკითხებში უფროსი სპეციალისტი ხელს უწყობს 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა სტუდენტურ და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებ-

თან, სამეცნიერო ცენტრებთან და უმაღლეს დაწესებულებებთან ურთიერთობის დამყარებას, 

საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების მოწყობას, სტუდენტთა და პროფესორ-

მასწავლებელთა საერთაშორისო განათლების პროგრამებში ჩართვას. კოორდინირებას უწევს 

სტუდენტთა მონაწილეობას გაცვლით პროგრამებში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილების მიზანია უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ დაინტერესებული საზოგადოები-

სათვის ინფორმაციის მიწოდება, საჭიროებისამებრ პრესკონფერენციების, საგანგებო ბრიფინგე-

ბის, ინტერვიუების, ტრეინინგების, პრეს-ტურების, ღია კარის დღეების ჩატარების ორგანიზება.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მუშაობის განუყოფელი ნაწილია სემინარებისა 

და  ტრენინგების ჩატარება, განსაკუთრებით ამჟამინდელ გარდამავალ პერიოდში, როდესაც 

რეგულაციები, წესები, საკანონმდებლო აქტები ხშირად იცვლება. შიდა ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმის ეფექტურად განსახორციელებლად უნივერსიტეტი აქტიურად 

მართვას ადგილობრივ და საერთაშორისო  ტრენინგებს პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. 

ნერგავს ახალ პროექტებს. ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელო-

ვანია შემდეგი პროექტები:  

საერთაშორისო საგრანტო პროექტის (Erasmus+ INTEGRITY – ACADEMIC INTEGRITY FOR 

QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA 

(სწავლისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად აკადემიური ინტეგრაცია საქართველოს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) Project number: 585841 EPP-1-2017-1-GE-

EPPKA2-CBHE-SP.) ფარგლებში შეძენილ იქნა ელექტრონული პროგრამა TURNITIN. პლაგიატის 

მნიშვნელობის, პრევენციისა და აღნიშნული პროგრამის გამოყენებასთან დაკავშირებით, 

ზემოაღნიშნული პროექტის მონაწილეებთან ერთად, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა 

ყველა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალსა და, სტუდენტებთან ჩაატარა საინფორმაციო 

შეხვედრები. შესაბამისად, ცვლილებები შევიდა საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომების 

მომზადების ინსტრუქციებსა და სადოქტორო დებულებებში. 

2017 წლიდან სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართულია პროექტში  

Erasmus + ASSET – Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions, 

რომელიც ითვალისწინებს შეფასების სრულიად ახალი მეთოდების დანერგვას სასწავლო 

პროცესში. შესაბამისად, პროგრამების განვითარების პროცესში პროექტი ერთ-ერთი დამხმარე 

ინსტრუმენტი იქნება. 

 2019 წელს პროექტის ფარგლებში შეფასების მეთოდების დანერგვის უზრუნველსაყოფად 

და პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის შეძენილ იქნა IOS სისტემის მობილური 

ლაბორატორია (APPLE-ის აიპადები), რომელიც იდეალურად არის მორგებული 

საუნივერსიტეტო საჭიროებებზე.  

2019 წლის 30-31 იანვარს ERASMUS+ CBHE ინსტიტუციური განვითარების 2017 წლის 

საგრანტო კონკურსის დაფინანსებული პროექტის ,,აკადემიური კეთილსინდისიერება 

ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში“ ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN 
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HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA (INTEGRITY) საერთაშორისო კონსორციუმში 

მონაწილეობა მიიღო და გადამზადების კურსები გაიარა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პერსონალმა. 

2019 წლის 8-21 თებერვალს Erasmus + ASSET (Assessment Tools for new learning 

environments in higher education institutions), უნივერსიტეტის ოთხმა აკადემიურმა პერსონალმა 

მონაწილეობა მიიღო ტრენერთა ტრენინგზე, სადაც უნივერსიტეტების აკადემიური 

პერსონალისთვის ქართველ და ებრაელ კოლეგებთან ერთად ჩაატარეს ვორქშოპი შეფასების 

სხვადასხვა ხერხებსა და მეთოდებზე (open Badges, Critical Friend; Co-Ma; Peer Assessment/reflective 

diary; Soft skills). 

2019 წლის 7 მარტს უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან 

გაიმართა შეხვედრა ERASMUS + CURE (კურიკულუმების რეფორმა საქართველოსა და ისრაელის 

უმაღლეს სასწავლებლებში სამოქალაქო განათლების და დემოკრატიული პრინციპების 

ჩამოყალიბებისა და მასწავლებელთა დატრენინგების მიზნით, კოორდინატორი - 

უნივერსიტეტი გორდონის განათლების უმაღლესი კოლეჯი-ისრაელი - GACE-IL). 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ინიციატივით აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალისა და დოქტორანტებისათვის მიმდინარე წლის 10 აპრილს Erasmus+ -ის პროექტის 

ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი - ,,სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავე 

რესურსები საქართველოსა და ჩინეთისთვის“. 

2019 წლის 10 აპრილს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ინიციატივით აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალისათვის, ასევე დოქტორანტებისათვის ჩატარდა ტრენინგი  Erasmus+ 

პროექტის ფარგლებში - „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მოწინავე რესურსები 

საქართველოსა და ჩინეთისათვის.“ 

2019 წლის 24 მაისს ERASMUS + INTEGRITY-ის (ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY 

TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA - სწავლისა და 

სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად აკადემიური ინტეგრაცია საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოორდინატორი - ილიაუნი) ფარგლებში გაიმართა 

პროექტის მონაწილეთა შეხვედრა. 

2019 წლის მაისსა და ივნისში ,,განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტების 

პილოტირება ERASMUS+ ASSET პროექტის ფარგლებში“ უნივერსიტეტში შედგა საინფორმაციო 

შეხვედრა. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფეხს აუწყობს თანამედროვე 

მოთხოვნებს და ახალი სასწავლო წლიდან იწყებს სწავლების შეფასების ინსტრუმენტების 

სხვადასხვა საგნებში პილოტირებას.  

მიმდინარე წელს უნივერსიტეტი ჩაერთო კიდევ ერთ ERASMUS+ -ის პროგრამაში: 

 609741 – EPP – 1 - 2019 – 1 – GEEPPKA2-CBHE – Role of Universities in the Regional Development 

– AKAKI  TSERETELI STATE UNIVERSITETY. პროექტის სახელწოდებაა „უნივერსიტეტის როლი 

რეგიონის განვითარებაში“. პროექტში ჩართულობა განსაკუთრებით სასარგებლოა რეგიონული 

უნივერსიტეტისათვის.  

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობით და მოკლევადინი 

გაცვლითი პროგრამით სარგებლობა შეუძლია როგორც პროფესორ-მასწავლებლებს, აგრეთვე 

პერსონალსა და სტუდენტებს. უნივერსიტეტი ჩართულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ 

Erasmus+-ის პროექტებში. (ICM) 2015 წლიდან მოვიპოვეთ დაფინანსება იასის უნივერსიტეტთან, 

რუმინეთში, სადაც როგორც პროფესორები ჩაერთნენ მობილობაში აგრეთვე სტუდენტებმა 

მიიღეს ევროკავშირისგან გამოყოფილი გრანტები. 2018 წლის გამოცხადებაზე KA107 მოვიპოვეთ 
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დაფინანსება ლოძის უნივერსიტეტთან. 2019 წლის გამოცხადებაზე გავაკეთეთ ხუთი ახალი 

განაცხადი ევროპის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტთან. მათ შორის WSB უნივერსიტეტი - 

პოლონეთი, ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი - ბულგარეთი, რუზომბეროკის კათოლიკური 

უნივერსიტეტი - სლოვაკეთი,  ლოძის უნივერსიტეტი - პოლონეთი,  უფსალას უნივერსიტეტი - 

შვედეთი.  

2019 წელს მომზადდა შემდეგი ტრენინგ-კურსები: ადამიანური რესურსების მართვა, 

საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი, კარიერული მართვა, ასევე Erasmus + პროექტის ფარგლებში 

შემუშავდა აკადემიური წერის სერვისების კურსები და საბიბლიოთეკო სერვისების ტრენინგ-

კურსები. უწყვეტი განათლების ფარგლებში უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს ჟვანიას 

სკოლასთან. მნიშვნელოვანია, რომ კურსები სტუდენტთათვის ან უფასოა, ან მათზე ვრცელდება 

სერიოზული ფასდაკლება. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ცალსახად შესამჩნევია მსმენელთა 

ზრდის ტენდენცია.  

თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრულია სწავლა-სწავლების მეთოდები, 

რომელიც შერჩეულია დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეესაბამება პროგრამის სწავლის 

შედეგებს და მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების სწავლა-სწავლების 

მეთოდებს. უნივერსიტეტს აქვს მკვეთრად გამოხატული პოლიტიკა სწავლების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით პერსონალის გადამზადებას 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საქმედ მიიჩნევს. შეიმჩნევა ტენდენცია ელექტრონული რესურსით 

სწავლების მეთოდის გამოყენების სიხშირის გაზრდის. ტრენინგები ჩატარებულია ამ კუთხით 

და მათ რეგულარული ხასიათი ექნება.  

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს აკადემიური/ 

მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების შეფასების ისეთი სისტემა, რომელიც ორიენტირებუ-

ლია: პერსონალის კომპეტენციების, სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევის პროცესებში ჩართულო-

ბის გამოვლენაზე, პერსონალის დაფასებასა და აღიარებაზე. აღნიშნული სისტემის მიხედვით 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა მოახდინა აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის შეფასება, რომელშიც ჩართული იყო ყველა აკადემიური პერსონალი.  

 

ამოცანა 3.1.2.პროცესების გაუმჯობესება ახალი თანამშრომლობის სამუშაო გარემოში 

ინტეგრაციისათვის 

აქტივობა - ახალი კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნების მდგრადი სისტემის შექმნა, მათ შორის 

ინტერნაციონალიზაციის კონტექსტში; 

აქტივობა ლაბორატორიების შექმნ/აღჭურვა; 

აქტივობა სტუდენტებისა და პერსონალის ინფორმირება ხელმისაწვდომ საბიბლიოთეკო 

რესურსებზე; 

აქტივობა ინტერნეტმომსახურებისა და ელექტრონული სასწავლო რესურსების გაუმჯობესება. 

               ამოცანის - პროცესების გაუმჯობესება ახალი თანამშრომლობის სამუშაო გარემოში 

ინტეგრაციისათვის შესასრულებლად, საჭიროა აქტივობის - ახალი კადრების მოზიდვისა და 

შენარჩუნების მდგრადი სისტემის შექმნა, მათ შორის ინტერნაციონალიზაციის კონტექსტში 

განხორციელება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ჩართულობით. 

 რეგიონული უნივერსიტეტისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აკადემიური 

პერსონალის მოზიდვა და შენარჩუნება. უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის 

დასაკავებელ კონკურსში გამარჯვებულ ფიზიკურ პირებს, გაფორმებული აქვთ აფილირების 

ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც უნივერსიტეტის სახელით მონაწილეობს საზოგადოების 
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განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესში და უნივერსიტეტში ახორციელებს 

საგანმანათლებლო/კვლევით საქმიანობას. უნივერსიტეტის მიერ აფილირება განიხილება, 

როგორც აკადემიური პერსონალის წახალისების ერთ-ერთი ფორმა, რაც წარმოადგენს  საკადრო 

პოლიტიკის და პერსონალის მართვის შემადგენელ კომპონენტს, რომლის მიზანია შექმნას 

შიდასაუნივერსიტეტო კონკურენტული აკადემიური გარემო, გაზარდოს აკადემიური 

პერსონალის მოტივაცია და აქტივობა. აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და 

პირობები, აფილირებასთან დაკავშირებით რეგულირდება „სსიპ სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების  წესი“-ს  მიხედვით 

(დამტკიცებული სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ 

დადგენილება №19 13.03.2018 წ.). აღნიშნული წესით დადგენილი პროცედურები გამჭვირვალე 

და ხელმისაწვდომია  დაინტერესებულ პირთათვის. 

შთამბეჭდავია უნივერსიტეტში აფილირებული აკადემიური/მოწვეული/ადმინისტრაციუ-

ლი პერსონალის რაოდენობრივი და შენაჩუნების მაჩვენებლები სამიზნე ნიშნულების 

გათვალისწინებით.  

საანგარიშო პერიოდში უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობას იკავებდა 64 

პერსონალი, მათ შორის 59 - აფილირებული. 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 31 აკადემიური 

პერსონალი; 

 ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე  - 18 აკადემიური პერსონალი; 

იურიდიულ  ფაკულტეტზე  - 6 აკადემიური პერსონალი; 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 9 აკადემიუ-

რი პერსონალი. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე საათობრივი ანაზღაურების წესით 

გაზაფხულის სემესტრში მოწვეული იყო შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 73 სპეციალისტი:        

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 31 მოწვეული 

სპეციალისტი; 

 ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე  - 11 მოწვეული სპეციალისტი; 

იურიდიულ  ფაკულტეტზე  - 9 მოწვეული სპეციალისტი; 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  - 22 

მოწვეული სპეციალისტი. 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი 85-ია; გასულ წელს გვყავდა - 83. 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ყველა თანამშრომლისათვის განვითარების 

ხელმისაწვდომობას და თანაბარ პირობებს; უნივერსიტეტში პროფესიული განვითარებისა და 

შეფასების მექანიზმების მიზანია, ხელი შეუწყოს თანამშრომლების უწყვეტ პროფესიულ 

განვითარებას, საჭირო უნარების ჩამოყალიბებასა და კომპეტენციების ამაღლებას; 

უნივერსიტეტში გამოიყენება პროფესიული განვითარების შემდეგი კომპონენტები: 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა; 

ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულობა; 

გაცვლითი პროგრამები სხვადასხვა საერთაშორისო უმაღლეს სასწავლებლებსა და 

კვლევით ორგანიზაციებში; 

ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა; 

უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებულ ტრენინგებსა და გადამზადების კურსებში ჩართვა; 

მივლინებები კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;  
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სტაჟირება წარმატებული გამოცდილების გასაზიარებლად; 

სასწავლო მასალებით (წიგნებით) უზრუნველყოფა. 

ზემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტებში, ბოლო წლებში, მონაწილეობა მიიღო 138-მა პირმა 

(როგორც აკადემიურმა და მოწვეულმა, ისე ადმინისტრაციაში დასაქმებულმა პერსონალმა). 

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების საჭიროების ინიცირება ხდება პერსონალის 

და/ან მისი უშუალო ხელმძღვანელის (ადმინისტრაციაში დასაქმების შემთხვევაში) მიერ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებები სისტემატურ ხასიათს ატარებს, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის 

მიერ ჩატარებულ კვლევებში პერსონალი აღნიშნავს გადამზადების საჭიროებას, აფიქსირებს 

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მზაობას. ვფიქრობთ, ეს პროცესი მისასალმებელია, ვინაიდან 

პროფესიული განვითარება უწყვეტი პროცესია.  

 

ამოცანა 3.2.3. საგანმანათლებლო გარემოს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება სსსმ და შშმ 

პირთათვის. 

აქტივობა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა ეტაპობრივად უნივერსიტეტების ორივე 

კორპუსში სსსმ და შშმ სტუდენტების საჭიროებების გათვლისწინებით. 

         ამოცანა - საგანმანათლებლო გარემოს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება სსსმ და შშმ 

პირთათვის უკავშირდება აქტივობას - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა ეტაპობრივად 

უნივერსიტეტის ორივე კორპუსში სსსმ და შშმ სტუდენტების საჭიროებების გათვლისწინებით. 

           აღნიშნულთან დაკავშირებით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ევალება 

მონიტორინგი და მოგახსენებთ, რომ სსსმ და შშმ სტუდენტების ადმინისტრაციულ 

პერსონალთან, საბიბლიოთეკო რესურსთან ხელმისაწვდომობა, სსსმ და შშმ სტუდენტებისთვის 

ადაპტირებული აუდიტორიების არსებობა, გადაადგილებისათვის ადაპტირებული გარემოს 

არსებობა, სსსმ და შშმ სტუდენტების ინდივიდუალური მომსახურებისათვის გამოყოფილი 

ადმინისტრაციული რესურსების არსებობა დღის წესრიგშია და აღნიშნულთან დაკავშირებით 

უნივერსიტეტს გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი, რის საფუძველზეც შეიძლება ითქვას, რომ 

ოქტომბრის დასასრულისთვის პირველი კორპუსი იქნება სრულად ადაპტირებული, ხოლო 

მეორე კორპუსში - ნული სართული. ექიმის კაბინეტიც ჩამოტანილია პირველ სართულზე. 

 

4 სტრატეგიული მიმართულება  - მართვის სისტემა 

სტრატეგიული მიზანი 4.1: გაძლიერდეს უნივერსიტეტის პრიორიტეტებისა და განვითარებაზე 

დაფუძნებული მმართველობითი სისტემა 

ამოცანა 4.1.1: უნივერსიტეტის სტრუქტურის მოდერნიზაცია თანამედროვე სტანდარტების 

გათვალისწინებით 

აქტივობა მუშაობა ხარისხის კულტურის ჩამოყალიბებისათვის მართვის ყველა პროცესში. 

აქტივობა ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება 

აქტივობა - მართვის პროცესში სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდა 

აქტივობა  უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებსა და პროფესიული განათლების 

განყოფილებას შორის მჭიდრო და კოორდინირებული თანამშრომლობის უზრუნველყოფა; 

აქტივობა ახალციხისა და ახალკქალაქის კორპუსებს შორის თანაბარი პირობებისა და 

კოორდინაციის ხელშეწყობა. 

 

4 სტრატეგიული მიმართულებაა  - მართვის სისტემა, რომლის სტრატეგიული მიზანია 

გაძლიერდეს უნივერსიტეტის პრიორიტეტებისა და განვითარებაზე დაფუძნებული 
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მმართველობითი სისტემა. ხოლო ამოცანა - უნივერსიტეტის სტრუქტურის მოდერნიზაცია 

თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით მოიცავს აქტივობას - მუშაობა ხარისხის 

კულტურის ჩამოყალიბებისათვის მართვის ყველა პროცესში, რომელზეც პასუხისმგებელი 

სტრუქტურებია აკადემიური საბჭო, წარმომადგენლობითი საბჭო და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური. 

მოგახსენებთ, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების/სპეციალისტების 

უფლებამოსილება სამუშაოთა აღწერილობები, ანგარიშვალდებულება, პასუხისმგებლობა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის №52/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების გარდა, 

განისაზღვრება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების დებულებებით, მოქმედი 

რეგულაციებით.  

  უნივერსიტეტში მართვის ორგანოების ფუნქციები, მათი საქმიანობის მარეგულირებელი 

დოკუმენტაცია შედგენილია იმგვარად, რომ ყველა შემთხვევაში დაცული იყოს უნივერსიტეტის 

წესდების მე-4 მუხლით  დეკლარირებული მართვის პრინციპები:  

 უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებების, მართვის ორგანოების ანგარიშებისა და სამართლებ-

რივი აქტების საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული პირისათვის; 

მართვის ზემოთმოყვანილი პრინციპის განხორციელება უზრუნველყოფილია ანგარიშვალ-

დებულებით - უნივერსიტეტი ანგარიშვალდებულია საუნივერსიტეტო საზოგადოების - 

აკადემიური პერსონალის, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული მხარის წინაშე. ყველა 

დონის ხელმძღვანელობა და მართვის ორგანოები ვალდებულები არიან წელიწადში ერთხელ 

ანგარიში წარადგინონ რეგულაციით განსაზღვრული შესაბამისი ორგანოს წინაშე. ფაკულტეტის 

დეკანი ვალდებულია, ანგარიში წარადგინოს ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი - წარმომადგენლობით საბჭოსთან, რექტორი და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი - აკადემიურ და წარმომადგენლობით საბჭოსთან. დამხმარე ფუნქციების 

განმახორციელებელი ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია 

რექტორთან და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან. ანგარიშის წარდგენა არის საჯარო და 

დოკუმენტები ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოები 

მუშაობენ კოორდინირებულად. საანგარიშო პერიოდში გამართულია აკადემიური და 

წარმომადგენლობითი საბჭოების გაერთიანებული ორი სხდომა, რომლებზეც განხილული იყო 

მნიშვნელოვანი საკითხები“ 1. 2019 წლის 27 თებერვალს (ოქმი №2) ,,უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სახელმწიფო აუდიტის მიერ უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და 

შრომის ბაზრის თავსებადობის ეფექტიანობის აუდიტის დასკვნის რეკომენდაციების სესახებ. 2. 

2019 წლის 6 ივნისს (ოქმი №7) სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მართვის პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის კუთხით გამოვლინდა მართვის 

ეფექტიანობის პოლიტიკის შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები: 

 სისტემური და თანმიმდევრული მუშაობის აუცილებლობა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართვის პოლიტიკის კიდევ უფრო დახვეწის კუთხით, ანუ 

მართვის პროცესში თანაბარი ყურადღება შემდეგ ეტაპებზე: არსებული სიტუაციის ანალიზი, 

დაგეგმვა, ანგარიშგება, მონიტორინგი და შეფასება;  

 მკაფიო მითითება/ინსტრუქცია სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

საქმიანობის ხარისხის კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებით, რისი აუცილებელი 



21 
 

წინაპირობაცაა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის აქტიური ჩართულობა მართვის 

პროცესში (თუ როგორ ხდება ინფორმაციის წარმოდგენა, მართვაში საქმიანობის დაგეგმვის 

ციკლის - ანალიზი, დაგეგმვა,  ანგარიშგება,  მონიტორინგი,  შეფასება-გამოყენება და სხვა.   

დაგეგმილი საქმიანობისა და ბიუჯეტს შორის კავშირის გათვალისწინება). უნივერსიტეტში 

საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სისტემატურად უნდა დაიგეგმოს და 

განხორციელდეს ტრენინგების ციკლი. ტრენინგის მოდულები უნდა მოიცავდეს დოკუმენტების 

შემუშავების მეთოდოლოგიას და პროცესის წარმართვის ინსტრუმენტებს. 

რაც შეეხება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან მონიტორინგს აქტივობაზე 

ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება, უნდა აღინიშნოს, რომ 

უნივერსიტეტში ცენტრალური ადგილი უკავია პერსონალის განვითარებაზე ორიენტირიებული 

მართვის პოლიტიკას, რომელიც მოიცავს პერსონალის მართვის პრინციპებსა და წესებს, 

სამსახურში მიღების გამჭვირვალე და ობიექტურ პროცედურებს და უზრუნველყოფს 

აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის პოზიციაზე 

კვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და მიღებას; უნივერსიტეტს ჩამოყალიბებული აქვს 

ანაზღაურებისა და წახალისების პრინციპები, პერსონალის მართვის პროცესში იყენებს 

პერსონალის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის შედეგებს; პერსონალის შეფასების ფორმები 

შემუშავებულია და უახლოეს პერიოდში მოხდება განხილული შედეგების ანალიზის 

წარმოდგენა. 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის და 

მათზე დაკისრებული სხვა ფუნქციების ჯეროვნად შესრულებას; 

პროგრამების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის დაგეგმვისას, თითოეულ პროგრამაზე ითვალისწინებს სტუდენტთა არსებულ და 

მისაღებ კონტიგენტს, პროგრამის სპეციფიკას და საუეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. 

         ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან მონიტორინგს ითვალისწინებს აქტივობა 

- მართვის პროცესში სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდის შესახებ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტის უფლება მოვალეობები გაწერილია სსიპ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმებში თავი X, მუხლი 38. 1. სტუდენტს უფლება აქვს: თ) საყოველთაო, პირდაპირი და 

თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით აირჩიოს წამომადგენელი და 

არჩეულ იქნეს სტუდენტურ თვითმმართველობაში, ასევე უნივერსიტეტისა და ძირითადი 

საგანმანათლებლო ერთეულის მართვის ორგანოებში უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული 

უნივერსიტეტის მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში, რისი დასტურიცაა 

მათი მონაწილეობა  უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი და ფაკულტეტების საბჭოებს 

მუშაობაში, სტუდენტურ თვითმმართველობაში. სტუდენტები გამოირჩევიან მაღალი 

სამოქალაქო აქტივობით,  მონაწილეობენ  მრავალ შეხვედრასა და ღონისძიებაში. შეიძლება 

მოვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი; მათ აქტიური მონაწილეობა მიიღეს საკონსტიტუციო 

ცვლილებების განხილვაში, შევხვდით პარლამენტისა და ევროსაბჭოს დეპუტატებს, ქვეყნის 

პრეზიდენტს, უნივერსიტეტის სტუდენტები წარმატებით გამოვიდნენ სემინარზე, რომლის 

მიზანიც იყო მათი ინფორმირებულობის ამაღლება ევროკაშირში ინტეგრაციასთან 

დაკავშირებით, არიან გამარჯვებულები საქართველოს მასშტაბით ესეების კონკურსში 

(პარლამენტარიზმის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი), მთარგმნელთა კონკურსში.  
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უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო 

“სტუდენტური თვითმმართველობა” რომელიც  საყოველთაო, თანასწორი და ფარული 

არჩევნების წესითაა არჩეული. სტუდენტური თვითმმართველობის რიგით მეორე არჩევნები 

ჩატარდა 2018 წელს.  ოთხივე ფაკულტეტიდან არჩეულ იქნა  27 სტუდენტი. 

 სტუდენტური თვითმმართველობები, ფაკულტეტების მიხედვით,  ორი წლის ვადით 

აირჩევა. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას უფლება არა აქვს რაიმე სახით ჩაერიოს 

ან ზემოქმედება მოახდინოს სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობაზე და მის 

დამოუკიდებლობაზე.  

სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები: 

 დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების ინტერესები; 

 ხელი შეუწყოს სტუდენტებს უფლებებისა და თავისუფლების, მათი 

კანონიერი ინტერესების დაცვაში, განმტკიცებასა და პრაქტიკულ რეალიზაციაში; 

 დაეხმაროს სტუდენტებს მაღალკვლიფიციური განათლების მიღებაში, თვითრეალიზე-

ბასა და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბებაში. 

 ხელი შეუწყოს სტუდენტებში სამოქალაქო განათლების დონისა და კანონისადმი 

პატივისცემის ამაღლებას; დახმარება გაუწიოს საქართველოში დემოკრატიული 

ღირებულებების დამკვიდრებას და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. 

სტუდენტური თვითმმართველობა შედგება მართვის ორგანოებისა და 

დეპარტამენტებისაგან. 

სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: 

      სტუდენტური თვითმმართთველობის საერთო კრება; 

      პრეზიდენტი. 

სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნების შესასრულებლად სტუდენტურ 

თვითმმართველობაში ხუთი დეპარტამენტია: 

1. სპორტის დეპარტამენტი;  

2. კულტურის დეპარტამენტი;  

3. სტუდენტთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი;  

4. განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტი;  

  5. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. 

 

ამოცანა 4.1.3. შრომის ანაზღაურების პოლიტიკის მოდერნიზაცია დაფინანსების ახალი 

სისტემის გათვალისწინებით 

აქტივობა პერსონალის სამუსაო დატვირთვის განსაზღვრა და  ანაზღაურებაში მისი 

ადეკვატურად ასახვა. 

აქტივობა ინდივიდუალური საპრემიო პოლიტიკის შექმნა. 

          ამოცანა - შრომის ანაზღაურების პოლიტიკის მოდერნიზაცია დაფინანსების ახალი 

სისტემის გათვალისწინებით ეყრდნობა ორი აქტივობის შესრულებას: პერსონალის სამუშაო 

დატვირთვის განსაზღვრა და  ანაზღაურებაში მისი ადეკვატურად ასახვა; ინდივიდუალური 

საპრემიო პოლიტიკის შექმნა.  

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ უნივერსიტეტში შექმნილია სსიპ 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის საშტატო განრიგი (წარმომადგენლობითი საბჭო დადგენილება №110, ოქმი №16, 

11.12.2013 წ.), განსაზღვრულია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 
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პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული სპეციალისტის სააუდიტორიო დატვირთვის 

ზღვრული ოდენობა (წარმომადგენლობითი საბჭო დადგენილება №6, ოქმი №6, 24.02.2015 წ.), 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 23 მაისს 

№20 დადგენილებით მიღებულია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალის დატვირთვის სქემასა და აკადემიური თანამდებობის პირის ინდივიდუალური 

დატვირთვის მაჩვენებელში ცვლილებები (სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №29, ოქმი №10, 22.06.2018 წ.). 

 

სტრატეგიული მიზანი 2: ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის ამაღლება 

ამოცანა 4.2.1 სასწავლო და კვლევითი პროცესის ხარისხის ამაღლების მიზნით შეფასების 

მექანიზმების შემუშავება და ამოქმედება 

აქტივობა - სწავლისა და კვლევის შედეგების მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება 

 აქტივობა - ინტერნაციონალიზაციის პროცესის გაძლიერება  

შეფასების მექანიზმის ამოქმედება  

ამოცანა 4.2.2 შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობა 

აქტივობა ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის დახვეწა (ხარისხი განმხორციელებელი) 

აქტივობა - შეფასების სისტემისა და მონიტორინგის შედეგებზე რეაგირების მექანიზმის 

გააქტიურება (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განმხორციელებელი); 

აქტივობა - პარტნიორი უნივერსიტეტების ხარისხის სამსახურებთან თანამშრომლობა და მათი 

გამოცდილების გათვალისწინებით ხარისხის კონტროლის კრიტერიუმების ჩამოყალიბება 

(ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განმხორციელებელი); 

ამოცანა 4.2.3 შეფასების გარე მექანიზმებისათვის უნივერსიტეტის მომზადების პროცესის 

სისტემატიზაცია 

აქტივობა - პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული პროცესების დაგეგმვა/მართვა 

(ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განმხორციელებელი); 

აქტივობა ავტორიზაციის პროცესის დაგეგმვა/მართვა (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

განმხორციელებელი); 

უნივერსიტეტში შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელებაში 

ეფექტურად არის ჩართული ყველა რგოლი იმდენად, რამდენადაც უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში განსაზღვრული კონკრეტული ამოცანების მიმართ 

პროგრესის მიღწევის შემოწმების მიზნით (მონიტორინგი) უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური თანამშრომლობს სხვადასხვა დონის მმართველობასთან: 

აკადემიური საბჭო, რექტორი, წარმომადგენლობითი საბჭო, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, პროგრამის 

ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე ფუნქციების განმხორციე-

ლებელი სტრუქტურული ერთეულები, რომელთა ჩართულობით ხორციელდება სხვადასხვა 

სახით: რაოდენობრივი, თვისობრივი, ხარისხობრივი, შერეული კვლევა/შეფასება/ანალიზი/ 

რეკომენდაციები (აკადემიური, მოწვეული პერსონალის, ადმინისტრაციის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებელების და სხვა კვლევა), რომელიც ითვალისწინებს ყველა 

იმ საკითხის გამოვლენას, რაც უნივერსიტეტისთვის გასათვალისწინებელი ან დასაგეგმი იყო, 

საჭიროებდა გადახედვას და კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში - რეაგირებას, პოლიტიკის 

შეცვლას ან უკვე მიღწეულის იმპლემენტაციას. შეფასების სისტემისა და მონიტორინგის 

შედეგების რეაგირების მექანიზმების შესაბამისად მიღებული კვლევის შედეგები ეგზავნება 
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შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს, რომლებიც ადგენენ საქმიანობის გასაუმჯობესებელ და 

ძლიერ მხარეებს, განსაზღვრავენ გაუმჯობესების შესაძლებლობებსა და იმ სტრატეგიას, 

რომელიც ინსტიტუციის განვითარებას მიიყვანს დასახულ ნიშნულამდე. კვლევის შედეგები და 

მათზე რეაგირების გზები აისახება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ანგარიშებში და 

წარედგინება გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებს. მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველ-

ზე ხორციელდება შესაბამისი ცვლილებები, კვლავ ფასდება შემდგომ დაგეგმილი და განხილუ-

ლი მეთოდების შესაბამისად და თავიდან იწყება „PDCA“ ციკლი ხარისხის უზრუნველსაყოფად. 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, როგორც შიდა, ასევე გარე, უზრუნველყოფს 

უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებასა და განვითარებას. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური სთავაზობს  ადმინისტრაციას ან სტრუქტურულ ერთეულს  

დროულ და საფუძვლიანად გაანალიზებულ ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებულია   

სათანადო მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისას. გარკვეულ საკითხებში ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური,  არსებული ვითარების მხოლოდ შემფასებელია; ხოლო რიგ 

საკითხებში შეფასების საფუძველზე შეიმუშავებს ვითარების გაუმჯობესების ან 

დამაკმაყოფილებელი ვითარების  შენარჩუნებისათვის საჭირო რეკომენდაციებს, როგორც 

აღვნიშნეთ, მეორე შემთხვევაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური  მჭიდროდ 

თანამშრომლობს   სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან. 

 

სტრატეგიული მიზანი 3: სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს უზრუნველყოფა 

ამოცანა 4.3.1 სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება 

აქტივობა სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის მისადაგება დაფინანსების 

ახალ სისტემასთან (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განმხორციელებელი); 

აქტივობა სტუდენტთა უფლებებისა და მოვალეობების განმსაზღვრელი დოკუმენტების დახვეწა 

(ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განმხორციელებელი); 

აქტივობა სტუდენტთა ჩართულობის ზრდა როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების, ისე 

სტუდენტური მომსახურების გაუმჯობესებაში (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

მონიტორინგი); 

    სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრა უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის 

შემუშავების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია და  ინსტიტუციის მართვის 

შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრისას მთავარი პრინცი-

პი იყო ერთი მხრივ, სტუდენტთა წარმატებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა და 

მეორე მხრივ, უსდ-ს მისიის განხორციელება.   

       სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის 

ზღვრული რაოდენობა განსაზღვრულია 2400 სტუდენტით, რომელიც ეყრდნობა უნივერსიტე-

ტის სტრატეგიული განვითარების პერსპექტივებსა და სტუდენტზე ორიენტირებული 

საუნივერსიტეტო გარემოს სრულყოფის შესაძლებლობებს.   

       უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია, 

სადაც გათვალისწინებულია სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმის მექანიზმი სწავლების 

საფეხურების მიხედვით როგორც მოქმედი, ასევე ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემთხვევაში, რომელიც თითოეულ სტუდენტს მისცემს ხარისხიანი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას და ეფუძნება: გარკვეულ ტენდენციებსა და კრიტერიუმებს. სტუდენტთა 

კონტინგენტის დაგეგმვისას ფაკულტეტებს ენიჭებათ თავისუფლება, საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესაბამისად, თვითონ განსაზღვრონ სტუდენტთა რაოდენობა. 
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       უნივერსიტეტის პერსპექტივების, მისი სოციალური პასუხისმგებლობისა და გარემო 

ცვლილებების გათვალისწინებით გამოკვეთილი ტენდენციის შესაბამისად, ყოველწლიურად 

განისაზღვრება მისაღები კონტინგენტი თითოეული პროგრამის მიხედვით კონკრეტული 

სასწავლო წლისათვის. კონტინგენტის ფორმირება სწავლების კონკრეტულ საფეხურზე 

ხასიათდება დამატებითი თავისებურებებით: 

 ბაკალავრიატში გათვალისწინებულ უნდა იქნას კონკრეტული საგანმანათლებლო 

პროგრამისა და/ან მისი ცალკეული კომპონენტის სპეციფიკა; 

 მაგისტრატურაში გათვალისწინებულ უნდა იქნას კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამის 

შესაბამისი აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, რომლებიც იქნებიან სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელები;  

 დოქტორანტურაში ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას დოქტორანტების პოტენციურ 

ხელმძღვანელთა შესაძლებლობა და მზაობა;   

 ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებისათვის საქართველოს „უმაღლესი განათლების შესა-

ხებ“ კანონით დადგენილია პროცენტული მაჩვენებლები ბაკალავრიატში კონკრეტული სასწავ-

ლო წლისათვის მისაღები კონტიგენტიდან გამომდინარე, კერძოდ, აზერბაიჯანულენოვან-

თათვის 5%, სომხურენოვანთათვის 5%, აფხაზურენოვანთათვის 1% და ოსურენოვანთათვის 1%. 

 მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის კონტიგენტი 

განისაზღვრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 29 აგვისტოს 

#147/ნ  ბრძანებით. 

 დამატებითი (ე. წ. MINOR) პროგრამებისათვის კონტიგენტის განსაზღვრის დროს 

მხედველობაში მიიღება ის, რომ თუ ძირითადი პროგრამა არ არის აკრედიტებული, მაშინ 

დამატებითი პროგრამა არ იქნება შეთავაზებული. თუ დამატებითი პროგრამის მსურველთა 

რაოდენობა 15 სტუდენტზე ნაკლებია, დამატებითი პროგრამა არ გაიხსნება და შეთავაზებული 

იქნება სხვა არჩევანი (გამონაკლისი შემთხვევა განიხილება უნივერსიტეტის მმართველი 

ორგანოების მიერ).  

       კონკრეტულ პროგრამაზე მობილობით მისაღები სტუდენტების მაჩვენებელი განისაზღვრება 

პროგრამაზე მისაღები გეგმიური მაჩვენებლიდან, პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების 

რაოდენობიდან და პროგრამაზე სტატუსშეწყვეტილი სტუდენტების რაოდენობიდან 

გამომდინარე, კერძოდ პროგრამაზე მისაღებ გეგმიურ მაჩვენებელს ემატება პროგრამაზე 

სტატუსშეწყვეტილი სტუდენტების რაოდენობა და აკლდება პროგრამაზე ჩარიცხული 

სტუდენტების რაოდენობა.   

     ზემოთჩამოთვლილი კრიტერიუმების გარდა სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვისას 

მხედველობაში მიიღება სასაწვლო ფართი, საბიბლიოთეკო სივრცე, ლაბორატორიების 

მოცულობა, იმ პრაქტიკის ობიექტების შესაძლებლობები, სადაც სტუდენტები გადიან 

პრაქტიკას. მნიშვნელოვანი კომპონენტია ადამიანური რესურსის რაოდენობაც.             

სტუდენტთა უფლებებისა და მოვალეობების განმსაზღვრელი დოკუმენტებია; საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის №52/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების თავი V, მუხლი 

33. სტუდენტის სტატუსი და უფლებები, მუხლი 34. სტუდენტის ვალდებულებები, 35. 

სტუდენტის დისციპლინური პასუხისმგებლობა; აგრეთვე სსიპ სამცხე-ჯავახეთის საწიფო 

უნივერსიტეტის შინაგანაწესი და დპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები. 
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აქტივობა სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების კვლევა და ბაზების სრულყოფა. 

ხარისხი მონიტორინგი 

სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის სერვისი სჯსუ-ში შეიქმნა  Tempus -ის პროექტი ს- 

Developing Student Career Services in Georgia – CASEDE 530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-

SMGR  „სტუდენტური სერვისების განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში. აღნიშნული 

პროექტის კოორდინატორი იყო ვილნიუსის უნივერსიტეტი - ლატვია. პროექტი მიზნად 

ისახავდა სტუდენტებისათვის ისეთი სერვისების მიწოდებას, რომელიც განავითარებდა მათ 

კარიერულ წინსვლას.  სტუდენტთა კარიერული სერვისი წარმოადგენს ერთ-ერთ სერიოზულ 

ერთეულს სტუდენტების კონსულტირების, მათი საჭიროებების გათვალისწინების, მათთვის 

საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრისათვის. მისი მთავარი მიზანი სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობაა. სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის 

სერვისი უზრუნველყოფს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმების ფორუმებში 

მონაწილეობას, აქვს მუდმივი კავშირი დამსაქმებლებთან, ქმნის მათ ელექტრონულ ბაზას და 

ორგანიზებას უწევს დასაქმების ფორუმებს, სპეციალური ტრენინგ-კურსების ჩატარებას 

კარიერული ზრდის ხელშეწყობის თავლსაზრისით, მოიძიებს პოტენციურ დამსაქმებლებს და 

ორგანიზებას უწევს მათ შეხვედრებს სტუდენტებთან. მუდმივად ადევნებს თვალს შრომის 

ბაზარს და ვაკანსიების შესახებ აწვდის ინფორმაციას სტუდენტებს, ხელს უწყობს მოხალისეობის 

კულტურის დანერგვას და აწყობს ფორუმებს სრუდენტების მოხალისეობის პროგრამებში 

ჩასართავად. სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის სერვისი ერთ-ერთი ყველაზე  

პოპულარული სერვისია უნივერსიტეტში.  

 

ამოცანა 4.3.2. სტუდენტთა მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნა 

აქტივობა - სტუდენტთა სერვისების დახვეწა-გააქტიურება. 

აქტივობა სტუდენტთა სტაჟირების ხელშეწყობა; 

აქტივობა  საუნივერსიტეტო სასტიპენდიო პროგრამის შეთავაზება მაღალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე და სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის 

აქტივობა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტებში უნივერსიტეტის 

სტუდენტების ჩართვის ხელშეწყობა. 

          ამოცანა - სტუდენტთა მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნა 

აქტივობა - სტუდენტთა სერვისების დახვეწა-გააქტიურება. ხარისხი მონიტორინგი 

    სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტებს უწევს კონსულტაციებს, რომელშიც 

ჩართული არიან უნივერსიტეტის აკადემიური/მოწვეული და ადმინისტრაციული/დამხმარე 

პერსონალი, სტუდენტური თვითმმართველობა. 

     სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად  

უნივერსიტეტში მოქმედებს საკონსულტაციო მომსახურება. საკონსულტაციო მომსახურება, 

რომელიც სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებას ემსახურება, გათვალისწინე-

ბული აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემით, გაწერილია თითოეული სასწავლო 

კურსის სილაბუსში და სასწავლო სემესტრის დასაწყისში თითოეულ სტუდენტს მასზე 

მიეწოდება ინფორმაცია. ინფორმაცია საკონსულტაციო საათების შესახებ განთავსებულია 

ფაკულტეტების საინფორმაციო დაფაზე საათის, აუდიტორიისა და კორპუსის მითითებით.   

სტუდენტებს აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების მიზნით პლატფორმა MOODLE-ის 

გამოყენების შესახებ სტუდენტებს საგანგებოდ უტარდებათ ჯერ პრაქტიკული ხასიათის 
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მეცადინეობები, რაც შემდეგ გრძელდება კონსულტირების რეჟიმში. პლატფორმას სტუდენტები 

იყენებენ როგორც სილაბუსით გათვალისწინებული სასწავლო მასალის გასაცნობად, 

ასათვისებლად, დავალებების წარსადგენად, ისე საგამოცდო პროცესში. მნიშვნელოვანია ის 

ფაქტი, რომ აკადემიური პერსონალი სტუდენტებთან კონსულტაციით გეგმავს თვითონ 

გამოცდის ფორმატსაც. სერვისი მოიცავს აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტთა აბსოლუტურ 

უმრავლესობას.  

სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებას ემსახურება საბიბლიოთეკო 

სერვისები, რომელიც ერასმუსის საერთაშორისო პროექტების (პლაგიატის შესახებ პროექტის 

სახელწოდება დავწეროთ საერთაშორისო საგრანტო პროექტის (Erasmus+ INTEGRITY – 

ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN GEORGIA (სწავლისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად 

აკადემიური ინტეგრაცია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) Project 

number: 585841 EPP-1-2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP.) ფარგლებში შეძენილ იქნა ელექტრონული 

პროგრამა TURNITIN-ი) ფარგლებში დაინერგა და ემსახურება, ერთი მხრივ, პლაგიატის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლებას,  მეორე მხრივ, პრაქტიკულ ტრენინგებს თურნითინის პროგრამის 

მუშაობის სპეციფიკის შესახებ. უნივერსიტეტის ყველა რეგულაციით სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაქტობრივად გამორიცხულია, სტუდენტს პლაგიატის გამო 

გაუუქმდეს მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, რადგენ წესები ისეა შედგენილი, რომ ყველა 

საკვალიფიკაციო ნაშრომი უფრო ადრე გადის შემოწმებას პლაგიატზე, ვიდრე ოფიციალურ 

დაცვაზე დაიშვება. საბიბლიოთეკო სერვისების ფარგლებში სტუდენტებს უტარდებათ 

ტრენინგები საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენებასთან დაკავშირებით, რაც ასევე 

აუმჯობესებს მათ აკადემიურ მოსწრებას. სჯსუ ცდილობს ამ სერვისს მისცეს სავალდებულო 

ხასიათი, სტუდენტთა მეტი დაინტერესებისთვის გასცეს მოსმენის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი. ინფორმაციის განთავსება საბიბლიოთეკო სერვისების შესახებ ხდება 

საინფორმაციო დაფებზე, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდებზე. 

ბიბლიოთეკარი მომხმარებელს აძლევს ინსტრუქტაჟს საბიბლიოთეკო რესურსის, საცნობარო 

წყაროების, კატალოგის ბარათებისა და ავტომატური ინფორმაციული სისტემების გამოყენების 

შესახებ; მომხმარებელს ეხმარება საცნობარო აპარატის განსაზღვრაში, მისი საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, უზრუნველყოფს რელევანტური საინფორმაციო წყაროების მითითებას; 

ბიბლიოთეკაში სპეციალურად შექმნილი გამოკითხვისა და შენიშვნების ჟურნალის 

სისტემური მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთობლივი კვლევის 

საფუძველზე დგინდება: ჟურნალში დაფიქსირებული მომართვიანობის სიხშირე, რაოდენობა და 

მათი პერიოდულობა, მოთხოვნების შინაარსი, სტუდენტთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება; 

აგრეთვე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამოქმედო გეგმის მიხედვით პერიოდულად 

ატარებს სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რესურსის, სტუდენტებისათვის მიწოდების ხარისხისა და 

კონსულტაციების შესახებ. 

სტუდენტთა კარიერული სერვისის ფარგლებში სტუდენტებს შეეთავაზათ შემდეგი 

საინფორმაციო/სკონსულტაციო შეხვედრები:  

 დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევების განვითარება; 

 სამომავლო საქმიანობისათვის საჭირო კომპეტენციებისა და გამოცდილების დაგროვება, 

მრავალმხრივი და ხარისხიანი სოციალური კონტაქტების ჩამოყალიბება; 

 რეგიონის შრომის ბაზრის ტენდენციების  გათვალისწინებით, მოთხოვნადი 

პროფესიების შესახებ ინფორმაცია / კონსულტირებას; 
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 დასაქმებისათვის სხვადასხვა დოკუმენტაციის მომზადება (CV, სამოტივაციო 

წერილი,  რეკომენდაცია); 

 სხვადასხვა თემატური ღონისძიებები, ტრეინინგები, ვორქშოფები, დასაქმების 

ფორუმები; 

 სამუშაოსა და მიმდინარე სტაჟირების პროგრამების გაცნობა; 

 ტრენინგის და ვორქშოფები სხვადასხვა უნარის გასაუმჯობესებლად; 

უნივერსიტეტი ყოველწლიურად უზრუნველყოფს მასშტაბური დასაქმების ფორუმის 

მოწყობას. წელიწადში რამდენჯერმე ეწყობა შეხვედრები პოტენციურ დამსაქმებლებსა და 

სტუდენტებს შორის. რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დასაქმებისას აქცენტს აკეთებენ 

ადგილობრივ კადრებზე, რადგან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა მხარეში, აქ აღზრდილ კადრებს დასაქმება არ 

უჭირთ.  

აქტივობა სტუდენტთა სტაჟირების ხელშეწყობა (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

მონიტორინგი) 

        სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მონაწილეობს საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მიერ დაწყებულ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში. საჯარო სამსახურის ბიუროს 

2019 წლის 19 თებერვალის მომართვის საფუძველზე უნივერსიტეტმა მონაწილეობა სტაჟირების 

სახელმწიფო პროგრამის მიიღო მე-10 ნაკადში, რომელიც ითვალისწინებდა ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის, კერძოდ კი, ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამით (1+4 პროგრამა) მოსარგებლე პირებისათვის სტაჟიორთა 

რაოდენობის განსაზღვრას და მათ ჩართულობას. ამისათვის, უნივერსიტეტის სტრუქტურული 

ერთეულებში განისაზღვრა სტაჟიორთა ადგილების რაოდენობა და სტაჟირების ვადა. სტაჟირება 

3 თვის ხანგრძლივობით გაიარეს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე 1 სტაჟიორმა, სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილებში - 1 სტაჟიორმა, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში - 2 სტაჟიორმა, სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში -

2 სტაჟიორმა, ფინანსური დაგეგმარებისა და შესყიდვების სამსახურში - 2 სტაჟიორმა 

         მიმდინარე წლის 29 მაისს, სტუდენტთა კარიერული ზრდის ცენტრის მოწვევით, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის 

დასაქმების ფორუმი გაიმართა. ფორუმში საქართველსა და რეგიონში მოქმედმა და წამყვანმა 20-

ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელმა 70 სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა. 

 

1. ფორუმის შედეგად დასაქმდა: 

 
 

2. სტაჟირება გაირეს 
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       საინტერესო იყო კვლევისას იმის იდენტიფიცირება, თუ რატომ  არ მოხდა  

ორგანიზაციის/დაწესებულების მხრიდან  სტჟირებაზე ან პოზიციაზე სტუდენტების  აყვანა. 

სტუდენტთა კარიერული ზრდის ცენტრის კვლევამ აჩვენა, რომ რამდენიმე 

ორგანიზაციას/არასამთავრობოს ამ ეტაპზე ვაკანსია/სტაჟირება არ  დაუანონსებია; იყო 

შემოთავაზება ორგანიზაციის/ დაწესებულების მხრიდან, თუმცა პირობები არ იყო 

დამაკმაყოფილებელი სტუდენტებისთვის და ამიტომ ზოგიერთი პოზიცია დღესაც ვაკანტურად 

ითვლება.  

სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ახალციხის რაიონულ 

სასამართლოსთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, აღნიშნული ობიექტი 

პერიოდულად აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა მისაღებად. აღნიშნულ ობიექტზე 2018 წლის 

ნოემბრიდან 6 თვიანი სტაჟირება გაიარა 5 სტუდენტმა (ფიქრია ჯავახაძე, მარიამ სუდაძე, 

ქრისტინეზოიძე, ირინა სეფისკვერაძე, ციალა ხუციშვილი).  

            აქტივობა საუნივერსიტეტო სასტიპენდიო პროგრამის შეთავაზება მაღალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე და სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის. ხარისხი მონიტორინგი 

უნივერსიტეტი სისტემატურად ცდილობდა აქამდე და ეს ხაზი კიდევ უფრო გაგრძელდება 

სამომავლოდ, რომ შეიქმნას და სტაბილურად იმოქმედოს სტუდენტთა ხელშემწყობმა 

მექანიზმებმა, გრძელდება კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სხვადასხვა კომპანიასთან 

სოციალური სტიპენდიის დანიშვნის კუთხით. 2016 წლის შემოდგომის სემესტრიდან 

სასტიპენდიო ფონდის მხარდაჭერით დაფინანსდა და სწავლის შესაძლებლობა მიეცა 

ეკონომიკურად გაჭირვებულ, წარმატებულ 18 სტუდენტს; უნივერსიტეტში არსებობს: 

 სახელმწიფო სტიპენდია წარჩინებულთათვის; 

 საუნივერსიტეტო სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისთვის; 

 გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია განსაკუთრებულად წარმატებული და 

აქტიური სტუდენტისთვის; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის, კერძოდ მერიის მიერ ახალციხის ტერიტორიულ 

ერთეულში მცხოვრები წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით დაფინანსება; 

 გარკვეული კატეგორიის სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის 

გათვალისწინებული  შეღავათები. 

უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით მოქმედებს შემდეგი 

სახის შეღავათები:  
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ა) სწავლის საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი, რომელიც შეიძლება 

განესაზღვროს სტუდენტს ფაკულტეტის დეკანის შუამდგომლობის საფუძველზე, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით; 

ბ) სწავლის საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლება ერთი სემესტრის განმავლობაში, 

რომელიც შეიძლება განესაზღვროს სტუდენტს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგი პირობებიდან 

სამს ერთად: 

- არის ობოლი; 

- მისი ოჯახი დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ბაზაში; 

- ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის პირთა შვილების/ოჯახის წევრების 

შემთხვევაში; 

- ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების შემთხვევაში: 

- სტუდენტი არის ავად და მკურნალობა დაკავშირებულია დიდ ფინანსურ ხარჯებთან; 

- არის მრავალშვილიანი ოჯახიდან (ოჯახის მინიმუმ სამი წევრი არასრულწლოვანია); 

- უნივერსიტეტის სახელით აქტიურად მონაწილეობს უნივერსიტეტის გარეთ გამართულ 

ღონისძიებებში. 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობის ხელშეწყობის მიზნით სასწავლებელი ახდენს უნივერსიტეტის სტუდენტის უცხო 

ქვეყანაში კონფერენციაზე/სემინარზე/კონგრესზე  დასწრების (მონაწილეობის) ნაწილობრივ ან 

სრულ დაფინანსებას.  

          აქტივობა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტებში უნივერსიტეტის 

სტუდენტების ჩართვის ხელშეწყობა (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონიტორინგი); 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობით და მოკლევადინი 

გაცვლითი პროგრამით სარგებლობა შეუძლია როგორც პროფესორ-მასწავლებლებს, აგრეთვე 

პერსონალსა და სტუდენტებს. უნივერსიტეტი ჩართულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ 

Erasmus+-ის პროექტებში. (ICM) 2015 წლიდან მოვიპოვეთ დაფინანსება იასის უნივერსიტეტთან, 

რუმინეთში, სადაც როგორც პროფესორები ჩაერთნენ მობილობაში აგრეთვე სტუდენტებმა 

მიიღეს ევროკავშირისგან გამოყოფილი გრანტები. 2018 წლის გამოცხადებაზე KA107 

მოვიპოვეთ დაფინანსება ლოძის უნივერსიტეტთან. 2019 წლის გამოცხადებაზე გავაკეთეთ 

ხუთი ახალი განაცხადი ევროპის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტთან. მათ შორის WSB 

უნივერსიტეტი - პოლონეთი, ვარნის თვისუფალი უნივერსიტეტი - ბულგარეთი, 

რუზომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტი - სლოვაკეთი, ლოძის უნივერსიტეტი - 

პოლონეთი,  უფსალას უნივერსიტეტი - შვედეთი.  

გარდა Erasmus+-ის გაცვლითი პროგრამისა უნივერსიტეტში მოქმედებს მემორანდუმის 

ფარგლებში გაცვლა - „პირდაპირი მობილობა“. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პოლონეთის რესპუბლიკის ლოძის უნივერსიტეტს 

შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე. შერჩეული 

კანდიდატები სწავლის საფასურს მასპინძელ უნივერსიტეტში არ იხდიან. სწავლა გრძელდება 

ერთი სემესტრის განმავლობაში. კანდიდატების შერჩევა მიმდინარეობს წინასწარ დაგეგმილი 

კონკურსის შესაბამისად. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფაკულტეტის 

სტუდენტს, ვინც ფლობს ინგლისურ ენას. 2014 წლიდან 2018 წლამდე  სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხმა სტუდენტმა ისარგებლა პირდაპირი მობილობით, 

რომლებსაც  უღიარდათ კრედიტები და სწავლა გააგრძელეს მშობლიურ უნივერსიტეტში.   

2020 წლის ზამთარში დაგეგმილია ორი საერთაშორისო მობილობა აღნიშნული პროგრამით.  
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ამოცანა 4.3.3 სტუდენტური ცხოვრების გაუმჯობესება. 

აქტივობა ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება სამთავრობო, კერძო და 

არასამთავრობო სექტორთან ერთად (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონიტორინგი) 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წევრები ვალდებულები არიან - 

სტუდენტებს აუმაღლონ  ცნობადობა სტუდენტური თვითმმართველობის შესახებ. დაგეგმონ და 

განახორციელონ შეხვედრები სტუდენტებთან, გააცნონ სტუდენტური თვითმმართველობის 

საქმიანობა. უზრუნველყონ სტუდენტთა ჩართულობა და მობილიზება კონკრეტულ 

ღონისძიებებზე. წარმოადგინონ სტუდენტური თვითმმართველობა სატელევიზიო თუ 

საგაზეთო სიუჟეტებში. აქტიურად მართონ სტუდენტური თვითმმართველობის სოციალური 

გვერდები. სტუდენტთა თვითმმართველობის აქტიური ჩართულობით უნივერსიტეტში 

ხორციელდება  სტუდენტური ღონისძიებები, რომელიც თავისი შინაარსით მრავაფეროვანია და 

მოიცავს სხვადასხვა სფეროს. მაგალითისთვის: მხოლოდ მიმდინარე წლის მარტში 

თვითმმართველობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ ერთობლივად 

ჩატარებული ქალთა დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ,,ქალი, რომელსაც ჰქვია სიცოცხლე; 

აპრილში ქალაქის მერიის არასამთავრობო და უნივერსიტეტის ერთობლივი მონაწილეობით 

ჩატარებული სპორტული შეჯიბრი ფრენბურთში ღონისძიების ფარგლებში ,,ჯანსაღი 

ცხოვრების წესი შენი არჩევანია"; შიდასაუნივერსიტეტი ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში, 

საერთაშორისო შეჯიბრი მძლეოსნობაში; მონაწილეობა ,,სტუდენტური ფესტივალი 2019“,  

სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით დაგეგმილია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის სტუმრობა ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  მემორანდუმი და  და სხვა. 

უნივერსიტეტში აქტიურად მოქმედებს შემდეგი  სტუდენტური კლუბები:  

 ახალგაზრდა ეკონომისტთა კლუბი,  

 ახალგაზრდა მეწარმეთა კლუბი,  

 კარცერ-ლუქსი, 

 კინოკლუბი,  

 აგრონომთა კლუბი,  

 შემოქმედთა კლუბი, 

 SKYECLUB. 

უნივერსიტეტს ჰყავს საკუთარი  შემოქმედებითი  ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ახალციხე“, 

რომელსაც 25 წელი უსრულდება.  

 

5 სტრატეგიული მიმართულება - ინტერნაციონალიზაცია და პარტნიორული ურთიერთობები  

სტრატეგიული მიზანი 5.1.1 საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება 

ამოცანა 5.1.1 ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის განახლება-გააქტიურება 

აქტივობა ინტერნაციონალიზაცია საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში (ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური მონიტორინგი) 

 ამოცანა 5.1.2. უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა 

აქტივობასაერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების განხორციელება. ხარისხი მონიტორინგი 

აქტივობა უნივერსიტეტის ვებგვერდისა და სხვა საინფორმაციო რესურსების ეფექტიანობის 

გაზრდა 
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ამოცანა 5.1.3. კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაციის მდგრადი მექანიზმების შექმნა და 

ამოქმედება 

აქტივობა დამსაქმებლის ბაზის შექმნა და მათთან ურთიერთობა; 

აქტივობა კურსდამთავრებულების და სტუდენტების შემდგომი აკადემიური და პროფესიული 

წინსვლის კვლევის ხელშეწყობა. 

ამოცანა 5.3.1 უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკის 

შემუსავება/ამოქმედება არასამთავრობო, სამტავრობო და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით 

(ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონიტორინგი-განმხორციელებელი); 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა უნივერსიტეტის 

მისიისა და მიზნების შესაბამისად, ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და 

ინტერნაციონალიზაციის პროცესს. 

განათლების ინტერნაციონალიზაცია, ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უპირობო პრიორიტეტია, შესაბამისად, იგი 

გამოიყოფა როგორც ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება. ამ მიმართულებით დაგეგმილმა 

და განხორცილებულმა საქმიანობამ ხელი უნდა შეუწყოს კვლევისა და სწავლა-სწავლების 

ხარისხის განვითარებას, საერთაშორისო მობილობას, საერთაშორისო აღიარებასა და ნდობის 

განმტკიცებას, მიახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან, უნივერსიტეტის ცნობადობისა და 

განვითარების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მის მონაწილეობას, წარმოჩენასა და 

ჩართვას, საერთაშორისო რესურსებისა და გამოცდილების გაზიარებას, გაცვლითი 

პროგრამებიდან უცხოელი სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებელთა მოზიდვის ხელშეწყობას. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ურთიერთობების შენარჩუნება მუდმივ პარტნიორებთან როგორც 

საქართველოს შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და ამ თანამშრომლობის გაფართოება. ამ 

სტარატეგიული მიმართულების ფარგლებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უნივერსიტეტის 

ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციის - სოციალური პასუხისმგებლობის სათანადოდ შესრულება.  

უნივერსიტეტში ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკას განსაზღვრავს მართვის ორგანოები 

და საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულება, რომელიც კოორდინირებას უწევს 

უნივერსიტეტში გაცვლით პროგრამებს, ინსტიტუციური განვითარების პროექტებს, 

სტუდენტურ სერვისებს, ეხმარება ფაკულტეტებთან სასწავლო ხელშეკრულებების შეთანხმების 

პროცესში; უზრუნველყოფს საერთაშორისო დონეზე კავშირების დამყარებას 

სტუდენტებისათვის საერთაშორისო ღონისძიებებსა და პროგრამებში ჩართვის მიზნით. 

საერთაშორისო ღონისძიებებსა და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმებას 

უწყობს ხელს. საზღვარგარეთთან ურთიერეთობების მიმართულება თავის საქმიანობას 

წარმართვას ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად, საქართველოს ,,უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ კანონით, საქართველოს ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ კანონით, 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით, სამსახურის დებულებით. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკასთან 

დაკავშირებით ანგარიშვალდებულია აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს 

წინაშე, რომელიც წელიწადში ერთხელ აღნიშნული საბჭოების გაერთიანებულ სხდომაზე 

წარმოადგენს საქმიანობის ანგარიშს. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკას წარმართავს 

უმაღლესი განათლების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და ERASMUS+ -ის 

ფარგლებში ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო 

კრედიტების მობილობის პროექტში მონაწილეობის გზით. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა 
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ხორციელდება ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებისა და ადმინისტრაციული 

ერთეულების ჩართულობით (უცხოური ენების კარგად ცოდნა, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა 

და პროექტების მართვის გამოცდილება, სწავლისა და ინოვაციების ძიების უნარი და სხვ.).  

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში განისაზღვრება სამოქმედო გეგმის 

პრიორიტეტები: 

 სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია:  

 ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შექმნა როგორც საქართველოს, ისე უცხოეთის 

უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან; 

 უცხოეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებსა და კვლევით ცენტრებთან თანამშრომლობითი 

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა, წახალისება; 

  უცხოეთში მოღვაწე მეცნიერებთან კონტაქტების გააქტიურება და მათი რესურსის 

გამოყენება ინერნაციონალიზაციისათვის; 

  ადმინისტრაციული ერთეულის ჩართულობის ხარისხის გაზრდა, რეკლამა 

უნივერსიტეტის რეიტინგის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო კონფერენციები; 

  სტუდენტებისა და პერსონალის ინფორმირებულობა მობილობასთან დაკავშირებით, 

ზაფხულის, ზამთრის, შემოდგომის სკოლების მოწყობა, მასპინძლობის სერვისი 

სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის. 

      მნიშვნელოვანია, რომ სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების პროცესში ყურადღება 

მახვილდება ინტერნაციონალიზაციაზე.  

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების პროცესის ინტერნაციონალიზაციისათვის 

სასურველია, დოქტორანტს ჰყავდეს უცხოელი ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი; უცხოურ 

ენაზე თარგმნილი დისერტაციის შემოკლებული ვერსიის გაგზავნა უცხოეთის წამყვან 

უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო–კვლევით ცენტრებში; მონაწილეობა საერთაშორისო 

კონფერენციაში/სიმპოზიუმში და სხვა. 

 

რეკომენდაციები: 

 სწავლა-სწავლების მეთოდური სტრუქტურული ერთეულის შექმნა/ამოქმედება.  

  სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა; 

 ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ           

პროგრამის შეფასების პროცედურის ინდიკატორების გააქტიურება:  

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სწავლების შეფასება ლექციებზე პროგრამის 

ხელმძღვანელის, კოლეგების (იმავე პროგრამის, სხვა პროგრამის იმავე უსდ-დან ან სხვა 

უსდ-დან მოწვეული პირის მიერ) დასწრების საშუალებით; 

 პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა გამოკითხვა ყოველსემესტრულად;  

 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი;  

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა;  

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიში;  

 პერსონალის საქმიანობის (სწავლებისა და კვლევის ხარისხის, საერთაშორისო 

მობილობის მაჩვენებელი და სხვა) შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენება 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაში; 

 პერიოდულად პროგრამის შედარება უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ 

პროგრამებთან. 

 სასწავლო პროცესში სწავლების ელექტრონული მეთოდის გამოყენების წილის გაზრდა. 
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 დისტანციური სწავლების დანერგვის ხელშეწყობა; 

 სტუდენტთა ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა და შესაბამისი მიდგომების 

გამოყენება სწავლებისას; 

 სსსმ და შშმ პირებისთვის შესაბამისი სასწავლო რესურსის მოძიება და მათი სასწავლო 

პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფა. 

 ლაბორატორიების შექმნ/აღჭურვა ეტაპობრივად;  

 ინტერნეტმომსახურებისა და ელექტრონული სასწავლო რესურსების გაუმჯობესება.  

 უნივერსიტეტის პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით ტრენინგ-კურსების, 

პროგრამების და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა; 

 აკადემიური/მოწვეული პერსონალის, მასწავლებლების, ადმინისტრაციული, დამხმარე 

პერსონალის შეფასების მექანიზმის განახლება/ამოქმედება;  

 კარიერული განვითარების წახალისება, პერსონალის დაფასება, აღიარება და 

დაჯილდოების მექანიზმების ამოქმედება. 

 

 


