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1. 2017  წლის ანგარიში 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი (შემდგომში - 

უნივერსიტეტი) დაფუძნდა საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 13 ივლისის №145 

დადგენილებით,  სამი სრულიად განსხვავებული მისიის მქონე სასწავლებლის  ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის, 

სსიპ ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმისა და სსიპ სენაკის აგრარულ–ეკონომიკური 

კოლეჯის ბაზაზე. 

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 15 მაისი №122 დადგენილებით  უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსისა და საზოგადო 

მოღვაწის  შოთა მესხიას  სახელი ეწოდა და დაფუძნდა შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო ინსტიტუტი. 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 09 ოქტომბრის №182  დადგენილებით შოთა 

მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის სახედ განისაზღვრა სასწავლო 

უნივერსიტეტი და შეეცვალა სახელი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 დეკემბრის №456 დადგენილებით  საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ იქნა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირად 

– შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტად. 

 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №185 დადგენილებით 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ იქნა საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირად – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტად. 

 

2. მისია 

რეგიონის ინტერესებისა და მოთხოვნების  გათვალისწინებით მოამზადოს   ქართული 

და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების, დემოკრატიული და ჰუმანიზმის იდეალებზე 

ორიენტირებული, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციის მქონე, შიდა და 

საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე, 

კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრი.   ინსპირირება გაუკეთოს ოპტიმიზმისა 

და მომავლის რწმენის ჩამოყალიბებას, შექმნას ხარისხი და განსხვავებული ეფექტი, გახდეს 

http://www.zssu.ge/zssu2/node/718
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განათლების სფეროში რეგიონული ცენტრი, დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებისთვის 

განიხილებოდეს, როგორც ყველაზე სასურველი პარტნიორი, იყოს ადგილი, სადაც 

დასაქმებული ადამიანები შეძლებენ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალიზაციას, გახდეს 

რეგიონში ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრი, სასწავლო პროცესში ინოვაციების 

დანერგვისა და მიღებული შემოსავლებით აკდემიური სწავლება გაუთანაბროს ევროპულ 

სტანდარტებს, იყოს მაღალეფექტური, მოქნილი და სწრაფად განვითარებადი სასწავლებელი.   

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ამზადებს და 

გადაამზადებს ახალ სამეცნიერო პერსონალს, მასწავლებელს, ქმნის, უზრუნველყოფს და 

განავითარებს სასწავლო და კვლევის  პირობებს სწრაფად და მუდმივად ცვალებადი შრომის 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად საგანმანათლებლო  პროგრამების მუდმივი 

მოდიფიკაციის გზით.    

 

3. საქმიანობა 

 
სასწავლო უნივერსიტეტი წარმოადგენს სტუდენტთა და პროფესორთა კავშირს – 

მრავალფუნქციურ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებას, რომელშიც 

სტუდენტთა, პროფესორთა, მასწავლებელთა და მკვლევართა თანამშრომლობით იქმნება 

აკადემიური და პროფესიული განათლებისა და კვლევის ერთიანი სივრცე. 

ერთიანი სივრცე ემყარება სამ პრინციპს: 

1. აკადემიურ თავისუფლებას 

2. სინდისის თავისუფლებას 

3. არჩევანის თავისუფლებას 

     სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობა ეფუძნება საგანმანათლებლო სივრცეში 

აღიარებულ ძირითად პინციპებსა და მიდგომებს, რომელიც საქმიანობის ძირითად 

ფუნდამენტად მიიჩნევა.  

სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობა ეფუძნება რა დეკლარირებულ პრინციპებსა და 

მართვის მნიშვნელოვან გამოცდილებას, იზიარებს საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას და 

მზად არის შექმნას საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც ყოველწლიურად მიაწოდებს 

შრომის ბაზარს კვალიფიციურ კურსდამთავრებულებს უმაღლესი და პროფესიული 

განათლებით, იზრუნებს მათი პროფესიონალური და პიროვნული განვითარებისთვის, რათა 

მათ ღირსეული ადგილი დაიკავონ  საზოგადოებაში და ღირებული წვლილი შეიტანონ 

ქვეყნის კეთილდღეობასა და განვითარებაში. 
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სასწავლო უნივერსიტეტი წარმართავს საქმიანობას განათლების რეფორმების 

კვალდაკვალ საქართველოს კანონმდებლობით, „უმაღლესი განათლების  შესახებ“, 

„პროფესიული განათლების შესახებ’’  საქართველოს კანონების, სასწავლო უნივერსიტეტის 

წესდების, აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების მიერ დამტკიცებული  

სამსახურის განახლებული დებულებებით,  დადგენილებებითა და   უნივერსიტეტის მიერ  

გამოცემული ინდივიდუალურ – სამართლებლივი აქტებით და  მეთოდოლოგიებით. ღიაა  

ყველა მსურველი პროფესორისა თუ სტუდენტისთვის    რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, 

რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური 

კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი 

ადგილის, მოქალაქეობისა და დაკავებული აკადემიური თანამდებობის ნიშნის მიუხედავად. 

 

მისიიდან გამომდინარე სასწავლო უნივერსიტეტმა განახორციელა სტრატეგიული გეგმის 

პრიორიტეტების შესაბამისად დაგეგმილი  აქტივობები: 

1. მართვის მექანიზმების  დახვეწა 

2. ინტერნაციონალიზაციის პროცესების ხელშეწყობა და დანერგვა 

3. ხარისხის შიდა მექანიზმების დანერგვა 

4. სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება (მატერიალკურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი 

სრულყოფა, სწავლა-სწავლების მეთოდების გაუმჯობესება, დაფინანსების წყაროების 

მოძიება) 

5. სამეცნიერო კვლევითი პროექტების მხარდაჭერა 

6. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება, უწყვეტი განათლების მხარდაჭერა. 

სტუდენტთა სტატისიკა სხვადასხვა ჭრილში. 

7. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივი ხელშეწყობის მექანიზმები 

8. სტუდენტური პროგრამების მხარდაჭერა 

9. კარიერული მომსახურების დანერგვა (სტუდენტთა, დამსაქმებელთა, 

კურსადამთავრებულთა მონაცემთა ბაზების შექმნა) 

10. მემორანდუმები 
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4.მართვის მექანიზმების  დახვეწა 

         უნივერსიტეტის მიერ მხარდაჭერილ და განხორციელებულ იქნა  საერთაშორისო 

პროექტები,  რომლის  ფარგლებში შესრულებული აქტივობები უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული მიზნებისთვის იქნა გამოყენებული,   შესაბამისად,  2017  წელს 

უნივერსიტეტმა საქმიანობა წარმართა დამატებით ახალი სტრუქტურული ერთეულებით 

(იხილეთ დანართი 1) ინტერნაციონალიზაციის, სტუდენტური მომსახურებისა და 

კარიერული განვითარების, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობისთვის. ასევე  ხარისხის 

უზრუნველყოფის ფუნქციების მართვის პროცესში ინტეგრირების მიზნით გაიზარდა 

ხარისხის სპეციალისტების სტრუქტურული ერთეულები აკადემიურ და პროფესიულ 

მიმართულებებზე, ასევე, მოდულურ/დუალურ პროფესიულ საგანამანთლებლო 

პროგრამებზე შეიქმნა პრაქტიკის მენეჯერის პოზიცია. აღნიშნული ემსახურება 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნებსა და ოპერატიულ ამოცანებს შორის მჭიდრო 

კავშირის უზრუნველყოფას, შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტის განხორციელებას.  

            უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ითვალისწინებს მართვის ეფექტურებისთვის 

საშტატო განრიგში სტრუქტურული ერთეულების ოპტიმიზაციას.   

            უნივერსიტეტში განახლებული ავტორიზაციის სტადარტებთან დაკავშირებით 

რესურსების, რეგულაციების, 

მიმდინარე და დაგეგმილი 

საქმიანობის მისაღწევი 

შესაძლებლობების შეფასების 

თვალსაზრისით მუდმივად   

იმართებოდა გაფართოებული 

სხდომები, რომელსაც ესწრებოდა 

უნივერსიტეტის პერსონალი, 

სტუდენტები, დამსაქმებლები. 

 

5.ინტერნაციონალიზაციის პროცესების ხელშეწყობა და დანერგვა 
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სასწავლო უნივერსიტეტში ,,KASEDE”-ს 

საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში 

შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული 

,,კარიერის განვითარების ცენტრი“, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს იმავე 

პროექტით გადამზადებული პერსონალი. 

სულ გადამზადდა ოთხი პერსონალი, მათ 

შორის ორი აკადემიური და ორი 

ადმინისტრაციული. ,,KASEDE”-ს ფარგლებში შეიქმნა საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსი და 

დამტკიცდა როგორც თავისუფალი არჩევითი დისციპლინა. ცენტრის ფარგლებში შეიქმნა 

დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულების მონაცემთა ბაზა, მიმდინარეობს სხვადასხვა 

მიმართულებით კვლევები.  

 ,,PICASA“-ს ,,ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის“  საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში 

შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული ,,უცხო ენის შემსწავლელი ცენტრი“, რომელსაც 

ხელმძღვანელობს იმავე პროექტით გადამზადებული პერსონალი. სულ გადამზადდა ხუთი 

პერსონალი, მათ შორის სამი აკადემიური 

და ორი ადმინისტრაციული.  პროექტის 

ფარგლებში შეიქმნა დოკუმენტი 

,,ინტერნაციონალიზაციის“ 

სახელმძღვანელო და ინგლისურენოვანი 

სასწავლო კურსი . 

   ,,DARE”- ს  საერთაშორისო პროექტის 

ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული 

ერთეული ,,უწყვეტი განათლების 

(სტუდენტთა სერვის-ცენტრი) ცენტრი“,  სულ გადამზადდა ხუთი პერსონალი, მათ შორის 

სამი აკადემიური და ორი ადმინისტრაციული.  

  ,,DARE”-ს  ფარგლებში შეიქმნა სტუდენტური მომსახურების სერვისების ლაბორატორია 

აუდიო და ვიდეო ლექციებით აღჭურვილი, ორიენტირებული სპეციალური საჭიროებების 

(ფიზიკური და გონებრივი) მქონე პორებზე, სტუდენტ დედებზე (სპეციალური ოთახი ბაგა-

ბაღის სტანდარტების შესაბამისად ), უმცირესობებზე (იძულებით გადაადგილებულ 

პირთათვის სპეციალური სასწავლო პროგრამები, გრაფიკები, ელექტრონული ლექციები). 
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შემუშავდა ელექტრონული სწავლების მეთოდი (შერეული). შემუშავდა და დამტკიცდა 

ელექტრონული ლექციის კურსი. 

    ,,STAR”-ის საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლების გაუმჯობესების მიზნით აკადემიური პერსონალის 

გადამზადება თანამედროვე მეთოდოლოგიებით, შეიქმნა ამ მეთოდების დანერგვის 

ლაბორატორია. 

,,INTEGRITY” საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს  პლაგიატის პროგრამის 

შესყიდვის რეგულაციები, დაგეგმილია პლაგიატის გამოვლენისა და აღმოფხვრის 

მეთოდოლოგიებისა და მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა. 

         ერასმუს+ -ის საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში  უნივერსიტეტიდან  2017 წელს  

გაცვლით პროგრამაში  მონაწილეობა მიიღო კონკურსის წესით 2 სტუდენტმა. შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პარტნიორები არიან  საქართველოს 

წამყვანი უნივერსიტეტები, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნის უნივერსიტეტები 

(პოლონეთი,პორტუგალია).  

გრძელდება და განივრცობა პარტნიორული ურთიერთობები ერასმუს+-ის  პროგრამის 

ფარგლებში . 

 

6.ხარისხის შიდა მექანიზმების დანერგვა  

        უნივერსიტეტის ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობა ეფუძნება 

დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-იმოქმედე ციკლს, რომლის ფარგლებში არსებული 

მეთოდოლოგიებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად   ჩატარდა სემესტრული 

გამოკითხვები, როგორც სტუდენტთა, ისე ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის, 

კმაყოფილების კვლევისა და შეფასების/თვითშეფასების, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 

კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა განვითარებისა და სამოქმედო გეგმა, 

მიმდინარეობს დანერგვის პროცესები, მათ შორის მართვის ელექტრონული სისტემის 

დანერგვა- სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა, ელექტრონული 

დოკუმენტბრუნვის სისტემა. 

      საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასება 

შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  

№3/ნ ბრძანებასთან. შესაბამისად მოდიფიცირდა უნივერსიტეტში მოქმედი ყველა 

აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამაში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის 

შეფასება (შეფასების სისტემა). 
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          უნივერსიტეტში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის 

აღრიცხვა, რომელიც  ხორციელდება  ინფორმაციის, საქმისწარმოებისა და საარქივო სფეროში 

ამჟამად არსებული სამართლებრივი ნორმების დაცვით.  აღნიშნული ნორმების  ვრცელდება 

უნივერსიტეტში შექმნილი დოკუმენტაციის ყველა სისტემაზე, ადგენს მმართველობითი 

ხასიათის დოკუმენტებსა და მოქალაქეთა წერილებზე მუშაობის ერთიან წესებს 

ფაკულტეტებისა და სხვა სტრუქტურული ერთეულებისათვის.  

        ყველა სტრუქტურული ერთეულის მონაწილეობის  ასამაღლებლად, დოკუმენტაციის 

აღრიცხვისა და მსვლელობის, შესრულების კონტროლისა და არქივირების  მიზნით 

განხორციელდა საქმისწარმოების  ინდექსაცია.  

სწავლა-სწავლების მეთოდების გაუმჯობესება 

        უნივერსიტეტში დაინერგა  პროფესორ–მასწავლებელთა ყოველკვირეული შეხვედრები, 

რომელზეც  ერთმანეთს უზიარებენ  სალექციო/ჯგუფში მუშაობისა და სხვა აქტივობების 

გამოცდილებას, გეგმავენ მათი ხარისხის გაუმჯობესების  გზებს. 

      შეფასების ინსტრუმენტის შესაფასებელ სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის,  მისი 

ფორმის და შინაარსის თვალსაზრისით  დადასტურების,  გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით, ტარდებოდა გაცვლითი ლექციები პროფესიული მიმართულებით, პარარლელურ 

პროგრამებზე სენაკსა და ზუგდიდში.  

     აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში გათვალისწინებული  

სტუდენტებისათვის განკუთვნილი საკონსულტაციო საათები გაწერილ იქნა სასწავლო 

ცხრილში,   სისტემატურად ხორციელდებოდა შესრულების  მონიტორინგი. 

 

7.სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება (მატერიალკურ-ტექნიკური ბაზის 

მუდმივი სრულყოფა, სწავლა-სწავლების მეთოდების გაუმჯობესება, 

დაფინანსების წყაროების მოძიება) 

 
    მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მუდმივი სრულყოფა  

 

          2017 წელს უნივერსიტეტის ზუგდიდის ბაზაზე, შემუშავებული რეგულაციების 

შესაბამისად,  ექსპლუატაციაში შევიდა  სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი. შეიქმნა 

მენეჯმენტის ჯგუფი. მიმდინარეობს სენაკის ბაზის საერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაციის 

დასასრულებელი სამუშაობის პროექტირება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ, ასევე მიმდებარე ტერიტორიის 

ნაწილობრივი კეთილმოწყობის, სასოფლო-სამეურნეო დანშნულების მიწის შემოღობვის, და  
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სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მანქანების ავტოფარეხის დასასრულებელი 

სამუშაოები. მეფუტკრეობის მოდულური პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამის 

დამატების მიზნით, დაგეგმილია   მეფუტკრეს სასწავლო სახელოსნოს მშენებლობა, 

შექმნილია პროექტი. 

             უნივერსიტეტში ჩატარდა სამზარეულოს  რეაბილიტაცია, სველი წერტილებისა და 

გათბობის სისტემის სრული რეაბილიტაცია, დაიგეგმა სასათბურე მეურნეობისა და 

მეცხოველეობის ფერმის გაძლიერება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, 

შემუშავებულია ნაკელგამტანი მოწყობილობის პროექტი. დასრულდა ლიფტის პროექტირება 

ზუგდიდსა და სენაკში.  ზუგდიდში დაიგეგმა პირველი სართულის ადაპტირებული 

გარემოს მოწყობა სსსმ პირთათვის. ასევე კბილის ტექნიკოსის ლაბორატორიის შესყიდვა და 

მოწყობა, არსებული სამედიცინო კაბინეტის რეაბილიტაცია. 

             შეძენილ იქნა თანამედროვე ტექნოლოგიების  ინტერაქტიური დაფები, სასწავლო 

პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა, პერსონალის მოსვლა–წასვლის აღრიცხვის 

ელექტრონული ტაბელი (ელექტრონული ტაბელი მაგნიტური ბარათებით).  სასწავლო 

პროცესის უზრუნველსაყოფად სასწავლო მასალები, ხელსაწყოები. 

        შეძენილ იქნა სამეცნიერო ლაბორატორიის აღჭურვილობა ინტეგრირებული 

მოდულების მიწოდებისათვის (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია); 

როგორც საგნობრივ ასევე მოდულური საგანმანათლებვლო პროგრამების სასწავლო 

პროცესის სრულყოფისათვის შეძენილ იქნა სასწავლო მასალები/ხელსაწყოები ინჟინერიის 

(შემდუღებელი, დურგალი, ელექტრიკოსი, ფილამწყობი), ხელოვნების (მოცეკვავე), 

ჯანდაცვის (პრაქტიკოსი ექთანი, ფარმაცევტის თანაშემწე), აგრარული (ფერმერი, 

მზარეული), ბიზნესის ადმინისტრირების (ბუღალტერი, ოფისის მენეჯერი) მიმართულებით. 

          უნივერსიტეტში ჩატარდა საბიბლიოთეკო ძირითადი ფონდის რეინვენტარიზაცია  

დაავადებული, შინაარსობრივად მოძველებული, არაპროფილური (სასკოლო ასაკის) 

გამოუსადეგარი ლიტერატურის,   მრავალეგზემპლარიანობისაგან (ზედმეტი ცალებისგან) 

გამოთავისუფლების მიზნით. არსებობს ბიბლიოთეკის საძიებო კატალოგი, ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესები და აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი სამკითხველო დარბაზი;  

დღეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში არის – 6659  საბიბლიოთეკო რესურსი ზუგდიდში, 

1312 საბიბლიოთეკო რესურსი  სენაკში;  სარეგისტრაციო ჟურნალი; საბიბლიოთეკო 

პრინციპით მოწესრიგებული კატალოგი;  

         უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა – საძიებო 6420 ბარათული საკატალოგო უჯრა 

ზუგდიდში; საძიებო 254 ბარათული საკატალოგო უჯრა სენაკში. 

http://dvr.ge/index.php?route=product/product&path=83_63&product_id=184


 SoTa mesxias zugdidis saxelmwifo saswavlo universitetis  წლიური ანგარიში 
 

 

 

 11 

       უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უზრუნველყოფით ჩართულია საერთაშორისო 

ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში და თავისუფალი წვდომა აქვს Elsevier-ის 

ScienceDirect-ის და Scopus-ის ბაზებზე. ელექტრონული რესურსები ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქსელებიდან.  

        შეძენილ იქნა ინტეგრირებული მოდულების განსახორციელებლად საგანმანათლებლო 

რესურსები  (ლიტერატურა); 

     დაფინასების წყაროების მოძიება 

უნივერსიტეტი პროფესორ-მასწავლებლებს, ადმინისტრაციულ პერსონალსა და 

სტუდენტებს ეხმარება ინსტიტუციური და კვლევითი განვითარებისათვის დაფინასების 

წყაროების მოძიებაში. 

          

 

    8.სამეცნიერო კვლევითი პროექტების მხარდაჭერა 

       უნივრსიტეტი ყოველწლიურად  აქვეყნებს შრომათა კრებულებს, აფინანსებს სამეცნიერო 

პროექტებს, პუბლიკაციებს:  

2017 წელს ჩატარდა პროფესორთა და სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია, დაიბეჭდა შრომათა კრებული, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

მონოგრაფიები: ხაჭაპურიძე ლ. ქართველი მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველება 

(ფრაზეოლოგიური და ლექსიკური ერთეულები); სოსელია მ. და სხვ. მარკეტინგი მცირე 

ბიზნესში; ბიგანიშვილი თ. ჭითანავა ლ. დასავლური ლიტერატურა;   

კვლევებისთვის გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდა აკადემიური 

პერსონალი საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის.  

2017 წელს უნივერსიტეტში ჩატარდა 2 

საერთაშორისო კონფერენცია,  რუსთველის 

საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია;   

უნივერსიტეტის 10 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია (ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: 

განვითარება და ინოვაციები). 
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარე 

,,მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017” ფარგლებში, უნივერსიტეტმა სენაკის 

ბაზაზე სამეცნიერო პიკნიკს უმასპინძლა.  

სამეცნიერო პიკნიკზე წარმოდგენილი იყო 13 კარავი,  ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ათასწლეულის 

გამოწვევის ფონდი საქართველოს, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრის, ,,ლეგო ედუქეიშენის“, ზუგდიდის ტექნოპარკის, შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მონაწილეობით. პიკნიკის 

ვიზიტორთა რაოდენობამ 1000- ს გადააჭარბა. 

 

9. საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარება, უწყვეტი განათლების 

მხარდაჭერა. სტუდენტთა სტატისიკა 

სხვადასხვა ჭრილში 

 
              2017 წელს უნივერსიტეტში აკადემიურ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე 519 აქტიური 

სტუდენტი იყო.  უნივერსიტსტში 

ყოველწლიურად მზარდია მობილობით ჩარიცხულ სტუდენტთა რიცხვი. საანგარიშო წელს 

შემოდგომის მობილობით ჩაირიცხა-50 სტუდენტი. 

         პროგრამის განხორციელების შეფასების მიზნით ჩატარებულ იქნა  გამოკითხვები 

სტუდენტების, აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების. 

         აკრედიტაციის მიზნებისთვის, თანამედროვე მოთხოვნებით, აკრედიტაციის ახალი 

სტანდარტების გათვალისწინებით, მიმდინარეობს  ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისა და მენეჯმენტის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის  მომზადება.      

         მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადება  - უმაღლესი პროფესიული 

საგანმანთლებლო პროგრამების შემუშავების სტრატეგიის განსაზღვრა - ასოცირებული 

ხარისხის მინიჭების შესაძლებლობის გათვალისწინებით, არაფორმალური განათლების  

აღიარების მექანიზმების შემუშავების სტრატეგია. 

         

 

       პროფესიული მიმართულება 
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        2017 წელს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა:  გაზაფხულის  მიღება-

178,  შემოდგომის მიღება 379 (მ/შ ზუგდიდი- 249, სენაკი-130) სულ 557;  2017 წლის ბოლოს  

პროფესიული სტუდენტების რაოდენობაა 747.  

   2017 წელს უნივერსიტეტში განხორციელდა: 16 პროფესიული სტანდარტების 

საფუძველზე შემუშავებული, 6 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე  და 1 სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები.  

    სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ბრძანებების საფუძველზე 

მოდიფიცირებულ იქნა   ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები. 

2017 წელს ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების 

მიზნით   მომზადდა   ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შემუშავებული მე-3 საფეხურის 

,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის“, მე-5 საფეხურის ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა“ (ზუგდიდისა 

და სენაკის ბაზაზე) და ,,კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი“ (ზუგდიდის ბაზა) 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. დამატებით გაფორმდა მემორანდუმები 

დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან, მოეწყო შესაბამისი აუდიტორიები სტანდარტების 

გათვალისწინებით.  

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახალი მოდელის შესრულებისა და პროფესიული 

ორიენტაციის კურსის პილოტირების მიზნით „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 

პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზების“ გაეროს 

განვითარების პროგრამის პროექტსა (სარეგისტრაციო ნომერი N1293) და შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის 2017 წლის 13 იანვარს გაფორმდა 

შეთანხმების სტანდარტული წერილი. წერილის საფუძველზე 2017 წლის 30 იანვარს შეიქმნა 

საკოორდინაციო ჯგუფი (ბრძანების N01-01/05. 30.01.2017წ.) რომელიც ახორციელებს 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებს:           

  კომპონენტი 1 - სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა 

       სდს სტუდენტების მიერ გავლილი სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოდულების 

თეორიული შედეგები პრაქტიკის ობიექტებზე პრაქტიკული კომპეტენციების მისაღებად 

ეფექტურია. ობიექტებზე გაყვანა განხორციელდა 2017 წლის აპრილის თვიდან.  
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დასაქმების ობიექტზე ინსტრუქტორები თეორიული საკითხების წამყვან მასწავლებელთან 

ერთად ინტეგრირებულად წარმართავენ სასწავლო პროცესს, ფლობენ შესასრულებელ 

კრიტერიუმებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციას (კრიტერიუმების რიგითობის 

მნიშვნელობა, მოდულის მთლიანი შედეგების სეზონური უზრუნველყოფა და სხვა); 

,,სდს ცნობიერების გაზრდის“ მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

2017 წლის 26 მაისს  ქ.ფოთში ორგანიზებულ ღონისძიებაზე  სასწავლო უნივერსიტეტმა  

მონაწილეობა მიიღო ,,მეხილეობის (კაკლოვანი კულტურების“) პროფესიული პროგრამის 

ფარგლებში. დაიბეჭდა ბუკლეტები, მომზადდა საგამოფენოდ ხილ-კენკროვანი და 

კაკლოვანი კულტურები და მათი ნაწარმები. 

სასწავლო უნივერსიტეტს, დამსაქმებელსა და  პროფესიულ სტუდენტს შორის გაფორმდა 

სამმხრივი ხელშეკრულება. 

შერჩეულ პრაქტიკის ობიექტებზე გადაწილებულ იქნენ    პროფესიული სტუდენტები:  შპს 

,,აგრო სახლი“, შპს ,,გემუანი“, შპს ,,ქესკია“. 

საანგარიშპო პერიოდიუსთვის სდს  პროგრამაზე სულ ირიცხება 16 პროფესიული 

სტუდენტი. 

2016 წლის ავტორიზაციით განსაზღვრული 20 ადგილის 30-მდე გაზრდის მიზნით 2017 

წლის აგვისტოს თვეში მოწვეულ იქნენ ავტორიზაციის ექსპერტები, რომელთა დასკვნის 

საფუძველზე ,,მეხილეობის (კაკლოვანი კულტურების)“ მე-4 საფეხურის პროგრამის 

განსახორციელებლად სასწავლო უნივერსიტეტს დამატებით განესაზღვრა 10 ადგილი 

ზუგდიდის ბაზაზე. 

 

კომპონენტი 2 – ზოგადი განათლების ინტეგრირება 

შერჩეულ იქნა  პროფესიული განათლების მასწავლებლების კანდიდატები  ზოგადი 

მოდულების   ზოგად განათლებაში ინტეგრირების პილოტირებისათვის; 

უზრუნველყოფილ იქნა პროექტში ჩართული პირების-ადმინისტრაციისა და 

მასწავლებლების ტრენინგში მონაწილეობა ამ კომპონენტის  განხორციელებასთან 

დაკავშირებით (გზამკვლევების შემუშავება ); 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სამართლებრივი აქტების 

საფუძველზე და რეკომენდაციებით  ცვლილებები შევიდა და მოდიფიცირდა პროგრამა და 

შესაბამისად აღნიშნული მოდულების დანერგვა დაიწყო 2017 წლის 3 ივლისიდან.   

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლობით   

პერიოდულად განხორციელდა და გრძელდება გარე მონიტორინგი ინტეგრირებული 
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მოდულების მიმდინარეობასთან 

დაკავშირებით. განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრისა და 

გაეროს განვითარების პროგრამის 

პროექტის „საქართველოს სოფლის 

მეურნეობაში პროფესიული 

განათლებისა და ექსტენციის 

სისტემების მოდერნიზების“ 

ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო 

შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა მონიტორინგის  შედეგები,  გაიცა რეკომენდაციები და 

დაიგეგმა სამომავლო აქტივობები.  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და პროექტის მენეჯმენტის მხრიდან პერიოდულად  

ხორციელდება  სდს პროფესიულ სტუდენტებთან და სდს დანერგვის კოორდინატორ 

მასწავლებელთან შეხვედრა, პრობლემების იდენტიფიცირება, მათი ჩანიშვნა შემდგომი 

რეაგირებისათვის  და შეძლებისდაგვარად მათი  აღმოფხვრა /გაომჯობესება. 

ხორციელდებოდა შიდა მონიტორინგის ჯგუფის (მოდულური პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით შექმნილი საკოორდინაციო 

ჯგუფი) მუდმივი კოორდინაცია/თანამშრომლობა   გარე მონიტორინგის ჯგუფთან. 

 

 

 

 

კომპონენტი 3 – საორიენტაციო პროგრამის დანერგვა 

შეირჩა მასწავლებლები და ასისტენტები პროფესიული ორიენტაციის 

პილოტირებისათვის სკოლებთან. და განხორციელდა ორი პროფესიული ორიენტაციის 

კურსი: მებაღეობა და ცხოველის/ფრინველის მოვლა.      

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების (მოდულური პროგრამების) დანერგვისა და 

განხორციელების  მონიტორინგის/შიდა მხარდაჭერის  სამუშაო ჯგუფის მიერ 2017 წელს 

ჩატარდა 10-მდე  შეხვედრა მოდულის განმახორციელებლებთან,. სამუშაო ჯგუფის 

გაფართოებულ სხდომებზე განხილულ იქნა   სასწავლო პროცესის დროს გამოკვეთილი  

საჭიროებანი/პრობლემები, დაისახა მათი პრევენციის გზები.   
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2017 წელს ივლისისა და ნოემბრის თვეში განხორციელდა გარე მხარდაჭერის ექსპერტის 

ვიზიტი. ვიზიტის დღეებში მოხდა ლექციებზე დასწრება, მათი ანალიზი. ჩატარდა 

შეხვედრები როგორც პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან, ასევე პროფესიულ 

სტუდენტებთან  ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე.  შეხვედრა იყო როგორც საინფორმაციო, 

ასევე საკონსულტაციო ხასიათის.  

2017 წელს განისაზღვრა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრისა და 

გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 

პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზების“ 

პროფორიენტაციის მოდულების ფარგლებში 2018 წლისთვის გასახორციელებელი ორი 

მოდული (ბოსტნეული კულტურების წარმოება/სასოფლო-სამეურნეო იარაღების 

ტექნიკური მომსახურება).  

 

      მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების უწყვეტი ჯაჭვის სისტემის შემუშავება. 

        გაეროს განვითარების  პროგრამის დაკვეთით უნივერსიტეტში შემუშავდა 

სამშენებლო, აგრარული და ტურიზმის მიმართულებით 20-ზე მეტი მოკლევადიანი 

გადამზადებისა და მომზადების კურსები, კარიერის მართვის კურსები, ენის შემსწავლელი 

კურსები, ,,გენდერული თანასწორობის განვითარების“ ფარგლებში განხორციელდა და 

გადამზადდა 2016 წელს  -209 ბენეფიციარი, 2017 წელს 400 ბენეფიციარი. 

საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში შექმნილი სერვის ცენტრები უზრუნველყოფს 

უწყვეტი განათლების ხელმისაწვდომობას ნებისმიერი მსურველისთვის არა მხოლოდ 

პროფესიული განვითარების არამედ ინტელექტუალური მოთხოვნებისა და ინტერესების 

დაკმაყოფილების მიზნით. 

           გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული  ერთეული 

,,ექსტენციის ცენტრი“, სადაც გადამზადებულია და კონსულტაციები მიიღო 2500-ზე მეტმა 

ბენეფიციარმა. 

          უნივერსიტეტში ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ 

დაფინანსებული პროექტის „ ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (“Step by Step – towards a 

Better Future”)   და   „მსჯავრდებულთა  (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით 

ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) პროფესიული განათლების 

მიღების ხელშეწყობის“ ქვეროგრამის ფარგლებში სწავლობს  12 ბენეფიციარი. ხორციელდება 
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შემდეგი მოკლევადიანი გადამზადების კურსები: ,,მეფილე მომპირკეთებელი“, 

,,შემდუღებელი“, ,,Cisco”, ელექტრიკოსი“. 

         უნივერსიტეტში ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ 

დაფინანსებული პროექტის „ ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ“ (“Step by Step – towards a 

Better Future”)   და   „ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი 

პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამაში შემავალი 

„ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ 

არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ 

არასრულწლოვანთა პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამის“ 

ფარგლებში სწავლობს 25 ბენეფიციარი. ხორციელდება შემდეგი მოკლევადიანი 

გადამზადების კურსები: ,,მეფილე მომპირკეთებელი“, ,,ოფისის მენეჯერი“, ელექტრიკოსი“. 

10.პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მუდმივი ხელშეწყობის 

მექანიზმები 

         ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების პარალელურად იზრდება 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის რიცხვი. 2017 წელს უნივერსიტეტში 35 

აკადემიური პერსონალი, 80 – ზე მეტი მოწვეული პროფესორ–მასწავლებელი აქტიურად 

ჩართულია საგანმანათლებლო საქმიანობასა და სამეცნიერო პროექტებში.   

      განსახორციელებელ ახალ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შეირჩა ახალი პერსონალი 

უპირველესად კონკურსის საფუძველზე, პროფესიული გამოცდილებისა და შესაბამისი 

კვალიფიკაციის გათვალისწინებით.  

      2017 წელს შემუშავდა აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და  განისაზღვრა 

პირობები. მოხდა აფილირებულ პროფესორთა იდენტიფიკაცია. შესაბამისად შეიცვალა და 

დამტკიცდა აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა. 

       უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის და სხვა პერსონალის პროფესიული 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და განვითარების მიზნით მიმდინარეობს არსებული 

მექანიზმების დახვეწა (სპეციალური კითხვარების შემუშავება, უკუგების მექანიზმები, 

შესრულებული საქმიანობის შეფასების, თვითშეფაესების, კმაყოფილების კვლევის). 

          უნივერსიტეტში, სტრატეგიის შესაბამისად,   გაიზრდა საგანმანათლებლო პროგრამები 

როგორც აკადემიური, ისე პროფესიული მიმართულებით. შესაბამისად გაიზარდა 

უნივერსიტეტის  პერსონალის რაოდენობა. 

       2017 წელს სრულ განაკვეთზე დასაქმებული იყო  36 აკადემიური პერსონალი, 43 მოწვეული 

პროფესორი და მასწავლებელი. 
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       მოდულური და საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებას ემსახურება  67 (ზუგდიდის ბაზა), 31 (სენაკის ბაზა) მაღალკვალიფიციური და 

გამოცდილი პერსონალი. 

       უნივერსიტეტში  ადმინისტრაციულ–სტრუქტურულ  ერთეულებში დასაქმებული 

ადმინისტრაციული და სხვა/დამხმარე პერსონალის რაოდენობა 75 -ს  შეადგენდა. 

    გადამზადდა და  სწავლა–სწავლების უახლეს მეთოდოლოგიებს  დაეუფლა 60 – ზე მეტი 

პროფესორ – მასწავლებელი.  

     პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დასაქმებული პროფესიული 

მასწავლებლების  კვალიფიკაციის ამაღლებისა და მუდმივი განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით, განათლების  ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სისტემატურად 

ახორციელებს და ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა ტრენინგებს როგორც ცენტრში, ისე  

უნივერსიტეტში.   2017 წელს  ცენტრში გადამზადდა 3 მასწავლებელი, უნივერსიტეტში 40 

მასწავლებელი. 

       გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტების ფარგლებში  ასევე გადამზადდა 

პროფესიულ პროგრამებზე დასაქმებული პერსონალი. 2017 წელს  ცენტრში გადამზადდა 8 

მასწავლებელი, უნივერსიტეტში 10 მასწავლებელი. 

უნივერსიტეტმა შეიმუშავა და 

განახორციელა პერსონალის მართვის 

პოლიტიკის ფარგლებში მოტივაციის 

ასამაღლებლად   წახალისების 

სხვადასხვა ფორმები, ხოლო 

სტუდენტთათვის სხვადასხვა სახის 

სტიპენდიები, სოციალური 

დახმარებები. 2017 წელს სახელმწიფო 

სტიპენდიით სარგებლობდა  19 

სტუდენტი. 

სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 2016 წლიდან 

მგზავრობის ხარჯებით (საცხოვრებლიდან სასწავლებლამდე) „სოციალურად დაუცველ 

დევნილთა პროფესიული განათლების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში 

უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებს.   

აღნიშნული პროგრამის  ფარგლებში 30-მდე  დევნილ სტუდენტს, რომელიც 2016-2017 
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წლებში ჩაირიცხა პროფესიულ სანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის პერიოდში  

უნაზღაურებს ტრანსპორტირების ხარჯებს. 

 

11. სტუდენტური პროგრამების მხარდაჭერა 

        სტუდენტური თვითმმართველობა სექციური მუშაობით აქტიურად არის ჩართული 

უნივერსიტეტის მართვაში და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მის განვითარებაში.  

მართვის დემოკრატიული სისტემის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის საჭიროა    

განვითარების ამ პროცესში სტუდენტთა პარტნიორებად აღიარება, რაც გაზრდის მათ 

პასუხისმგებლობას, აუცილებელ ჩართულობას მართვაში. ამ მიმართულებით იგეგმება 

კანონმდებლობითა და წესდებით გათვალისწინებული წარმომადგენლობითი ორგანოების 

პარალელურად შეიქმნას სტუდენტთა სათათბიროები. 

           უნივერიტეტის ბიუჯეტი ითვალისწინებს და მოიცავს სტუდენტური მხარდაჭერის 

პროგრამების ფინანსურ უზრუნველყოფას, მათ შორის: სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერენციები, სოციალური პროექტები, წახალისების მექანიზმების უზრუნველყოფა, 

საზაფხულო და ზამთრის სკოლები, სტუდენტზე ორიენტირებულ გარემოზე ზრუნვა,  

სტუდენტთა შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა.  

                2017 წელს განხორციელდა პროექტი -სამართლის მიმართულების განვითარება  

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. პროექტი დაფინასსებულ 

იყო უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან და მიზნად ისახავდა უნივერსიტეტში სამართლის 

მიმართულების განვითარებასა და მის დაახლოვებას მოწინავე დასავლურ სასწავლო და 

კვლევით სისტემებთან. 

პროექტი ითვალისწინებდა საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი დაწესებულებების 

თანამშრომლობასა და კოლაბორაციის 

გაღრმავებას (ინტერნაციონალიზაციის 

ხელშეწყობა). 
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          პროექტის ფარგლებში  

განხორციელდა სემინარები, ვორქშოფები, საჯარო ლექციები უცხოელი და ქართველი 

პროფესორების მონაწილეობით. 

 მომზადდა ორი ინტერდისციპლინური რიდერი ( კონსტიტუციური სამართალი; კერძო და 

სამოქალაქო სამართალი).  

      2017 წელს განხორციელდა ზაფხულისა და ზამთრის სკოლების პროექტები. 

      2016 წელს დაფუძნდა უნივერსიტეტის  ქორეოგრაფიული ანსამბლი  და 

უზრუნველყოფილ იქნა მისი მონაწილეობა  ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე 

კონკურსებში (ჩინეთი, ბათუმი, თბილისი, ზუგდიდი, ბულგარეთი). საქველმოქმედო 

კონცერტი ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება“  

         უნივერსიტეტმა მხარი დაუჭირა და 

განახორციელა  პროექტი ,,საქართველოს 

უნივერსიტეტები საქართველოს შეიარაღებული 

ძალებისთვის“ საჯარო ლექციებით 

პოპულარულ თემებზე სამხედრო 

მოსამსახურეებისათვის. 

 

12.კარიერული მომსახურების 

დანერგვა (სტუდენტთა, 

დამსაქმებელთა, 

კურსადამთავრებულთა მონაცემთა ბაზების შექმნა) 

 
2017 წელს კარიერის განვითრების ცენტრში  ტრენინგ-კურსი გაიარა 50 სტუდენტმა. კურსის 

ფარგლებში სტუდენტებს გაეწია კონსულტაცია სამუშაოს მოძიების საკითხებზე, 
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პროფესიული ორიენტაციის, კვალიფიკაციის ამაღლების, ახალი კვალიფიკაციის შეძენის 

საკითხებზე; მიეწოდა ინფორმაცია არსებული ვაკანსიების შესახებ. უნივერსიტეტში 

პერიოდულად ეწყობოდა შეხვედრები რეგიონში არსებულ საფინასო, სამშენებლო 

ორგანიზაციებთან, საჯარო სკოლებთან.                                                                                       

ყოველკვირეულ სემინარებში  120 სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა.  ჩატარდა 2015- 2016 

წლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების, მათი კმაყოფილების, დამსაქმებელთა 

კმაყოფილების  კვლევა. 

დამსაქმებელთა მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელდა სამუშაოს მაძიებელთა 

პირველადი შერჩევა;  მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ მუდმივად მიმდინარეობდა 

კურსადამთავრებულთა და მაღალი კურსის სტუდენტთა ინფორმირება.  

დამსაქმებელი  

 

2017 წელს უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობდა დამსაქმებლებთან  

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისას, შემუშავებისას, პრაქტიკის კომპონენტების 

დაგეგმვისას.  

ჩატარდა დამსაქმებელთა კმაყოფილების კვლევა, კვლევის ანალიზის შედეგების 

გათვალისწინებით დაიგეგმა საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირება ან სრულად 

ახალი პროგრამების შემუშავება. გაიზარდა მათი ჩართულობა სტრატეგიული გეგმის 

მემუშავების პროცესში.  

13.მემორანდუმები. 

                        უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ 2017 წელს გააფორმა ურთიერთ- 

თანამშრომლობის მემორანდუმები სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, სტუდენტთა სამოქალაქო, 

სოციალური საზოგადოებრივ კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის 

მიზნით. ასევე  30-მდე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ხელშეკრულება  

გააფორმდა დამსაქმბლებთან, პრაქტიკის კომპონენტებით გათვალისწინებული შედეგების 

უზრუნველსაყოფად. 
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14.სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების  სტრატეგია 

       უნივერსიტეტის პერსონალის მიერ გაანალიზებულ და შეფასებულ იქნა სტრატეგიული 

განვითარების გეგმით (2012-2018) გათვალისწინებული მიზნების შესრულება, შედეგები, 

არსებული გამოწვევები და დაისახა უნივერსიტეტის მომდევნო სტრატეგიული 

განვითარების პრიორიტეტები: 

      ადმინისტრაციაში მყოფი პერსონალის  გამოცდილების მიუხედავად, აუცილებელია 

ადმინისტრაციის პერიოდული გადამზადება, სასურველია ადმინისტრაციისთვის 

მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების მიმართულებით საერთაშორისო გამოცდილების 

გაცნობა, გაზიარება; ასევე პრიორიტეტად დარჩება მიმართულებების გაძლიერება 

კვალიფიციური აკადემიური პერსონალით.  

        მასწავლებლების  პროფესიული 

დონის ასამაღლებლად  დონორ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 

და სისტემატური ტრენინგების 

ჩატარება, საერთაშორისო პროექტებში 

აქტიური მონაწილეობა  

       არსებული წახალისების სისტემის 

გაძლიერება, რომელიც შეუქმნის 

სტიმულს წარმატებულ პერსონალს 

და სტუდენტს.  

       შიდა ხარისხის მართვის სისტემის სრულყოფა/განვითარება. 

      სასწავლო პროცესის  ეფექტურობისთვის  სასწავლო გარემოს სრულყოფა და 

მუდმივი ცვლილებებისადმი მზაობა.  
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       მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შემდგომი განახლება და სრულყოფა. 

       ბიბლიოთეკისის მუდმივი განახლება, საბიბლიოთეკო ქსელის გაძლიერება,    

კომპიუტერული პროგრამების შეძენა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება და 

უახლესი ტექნოლოგიებით  მოწყობა, ბიბლიოთეკის ავტომატიზებული სისტემის შემდგომი 

დამუშავება. 

       სასწავლო პროცესის რეგულაციებისა და სტუდენტური სერვისების მომსახურების 

გაუმჯობესება. 

        შრომის ბაზრის კვლევა და  კვლევის შედეგების გათვალისწინება. ასევე პარტნიორ 

დამსაქმებლებთან ერთად საკონსულტაციო ჯგუფების  სტრატეგიის შემუშავება და  

განსაზღვრა.   

        შრომის ბაზარის ცვალებადი მოთხოვნების შესაბამისად საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარება (აკადემიური და პროფესიული). 

       უნივერსიტეტის კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის გაფართოება. 

  

 


