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2020



            2020 წლის ბოლოს სასწავლო უნივერსიტეტის გუნდმა შეაჯამა ერთწლიანი 
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით 
შესრულებული სამუშაო. პანდემიის მიუხედავად, დაგეგმილი პროცესები მეტწილად 
წარმატებით დასრულდა. ასევე, დაემატა პანდემიის საპრევენციო რეგულაციებით 
განხორციელებული ქმედებები, არსებული გამოწვევებით განპირობებული ახალი 
შესაძლებლობები. შემაჯამებელ შეხვედრაზე სტრუქტურულმა ერთეულებმა წარადგინეს მათ 
მიერ რეალიზებული ამოცანები. გუნდის წევრებმა იმსჯელეს უნივერსიტეტის განვითარების 
სამომავლო ხედვაზე და 2021 წლის პერსპექტივებზე როგორც საგანმანათლებლო, ასევე 
სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის მიმართულებით. წლიურ 
ანგარიშში ასახულია სტრატეგიული მიზნების შესაბამისად მიღწეული შედეგები.    

მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო 
უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის 
2020 წლის ანგარიში

2020 წლ
ის ანგარ

იში

2

WWW.ALTERBRIDGE.EDU.GE INFO@ALTERBRIDGE.EDU.GE



2020 წლ
ის ანგარ

იში

3სტრატეგიული მიზანი #1 
საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება 
და რეპუტაციული მენეჯმენტი

ცნობადობის შესაქმნელად ერთერთი მთავარი ამოცანაა მიზნობრივი სეგმენტისთვის 
მნიშვნელოვან საკითხებზე და საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე სხვადასხვა ტიპის 
საჯარო ლექციების, მასტერკლასების, დისკუსიების, რეალიზება. ამ მიზნით შეიქმნა 
პროექტი „ალტერთემა“, რომლის ფარგლებში თავდაპირველად „ალტერბრიჯის“ სივრცეში 
და შემდეგ უკვე ონლაინ ფორმატში საინტერესო შეხვედრების ციკლი მომზადდა. სერიაში 
„პროფესია მშობელი“ - ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე ისაუბრეს ნათია გოცაძემ, ნანა ჩაჩუამ, 
ლადო აფხაზავამ და გიორგი ლიპარიშვილმა.  სერიის „კომუნიკაცია კომუნიკაციისათვის“ 
სპიკერები იყვენენ თორნიკე გურული, დავით გორგილაძე, ნიკო ნერგაძე. მონო სპექტაკლი 
წარადგინა მსახიობმა ლეო ანთაძემ. რეგულაციებიდან გამომდინარე საუბრები 
გაგრძელდა ონლაინ პლატფორმით: გიგა კობალაძე - საავტორო უფლებები 
ჟურნალისტიკაში; მარიამ გოგოსაშვილი, ნინო ნარიმანიშვილი - Covid-19 და მედიის 
გამოწვევები; Saskia Sassen - Global Cities - Problems we create for our self (de-urbanization); 
გაბრიელ ნაპოლეონ ელბაქიძე, ქეთი მაჭავარიანი - კინო გმირების გავლენა რეალურ 
ცხოვრებაზე; თამარ კინწურაშვილი, ალექსანდრე გაბუნია - როგორ შეცვალა 
ტექნოლოგიების განვითარებამ და სოციალურმა მედიამ ტრადიციული კომუნიკაცია; სასკია 
სასენ - პრობლემები კოვიდ-19-თან ერთად და მის გარეშე; ვახო კორძაია - მენეჯმენტის 
გამოწვევები დისტანციური მუშაობისას; თამარ კანაშვილი - ტრენინგ ინდუსტრია და ახალი 
რეალობა; ლეილანი ფარჰა - საცხოვრისი - ადამიანის უფლება და არა პროდუქტი; 
მრგვალი მაგიდა თემაზე: "Global Constitutionalism and Legal Framework for Social Media". 

საზოგადოებაში ცნობადობის ასამაღლებლად შეიქმნა პლატფორმა „ალტერ მე“, რომელის 
წევრთა რაოდენობა 20000-ს აღემატება. პლატფორმის დანიშნულებაა ნებისმიერ ადამიანს 
დაეხმაროს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და  პიროვნული თვითრეალიზებისა 
თუ თვითგანვითარების საშუალების მიღებაში. 
სარეკლამო სააგენტო „კლიპარტთან“ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში 
ალტერბრიჯის გუნდმა ერთობლივი თანამშრომლობით დაგეგმა მარკეტინგული 
კომუნიკაციისა და ტრენინგ ცენტრის სტრატეგია. შექმნა საკომუნიკაციო პლატფორმა, 
შეიმუშავა პრე-სტუდენტის კამპანია. სარეკლამო კომპანიასთან ერთად შემუშავდა ე.წ. 
ჩელენჯი და ალტერბრიჯის განვითარების 12 ნაბიჯიანი ისტორია. სოციალურ ქსელში 
განთავსდა შესაბამისი პოსტები.  დაიგეგმა ტრენინგების პოპულარიზაციის ხელშემწყობი 
კამპანია: მომზადდა  სარეკლამო შინაარსის ანიმაციური პოსტერები ტრენინგების შესახებ 
თანდართული ტრენერების ფოტოებითა და მოკლე აღწერით. ვებ-გვერდისთვის შემუშავდა  
სარეგისტრაციო ფორმები, დამზადდა ვიზუალური მასალა, საკომუნიკაციო ტექსტები, 
ჩატარდა აქტიური კამპანია სოციალურ ქსელში. 
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4სტრატეგიული მიზანი #1 
საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება 
და რეპუტაციული მენეჯმენტი

სასწავლო უნივერსიტეტის ცნობადობის გაზრდისა და რეპუტაციის მართვის მიზნით, 
ალტერბრიჯმა აქტიურად ითანამშრომლა მედია საშუალებებთან, მათ შორის, პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში ორმხრივად ნაყოფიერი 
შეხვედრები უზრუნველყო.  სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე სასაუბროდ ალტერბრიჯის 
რექტორი ნათია გოცაძე და სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით ვიცე-რექტორი 
მაკო ჯაოშვილი სტუმრად იყვენენ გადაცემებში „პოსტ ალიონი“, „დღის პოსტი“  „გამარჯობა 
საქართველო“. რადიო პალიტრა 103.9-ის გადაცემა - “ლიტერატურულ დესერტში",  „იმედის 
დღის“ ეთერში. დაიბეჭდა სტატიები ჟურნალ OK!-ში და გაზეთ Georgia Today-ში, რადიო 
უცნობის ეთერში დეკემბრიდან, კვირაში ორჯერ ალტერთემის რუბრიკა მიჰყავს 
ალტერბრიჯის ვიცე რექტორს მაკო ჯაოშვილს. ინტერვიუები, სიუჟეტები და რეპორტაჟები 
ატვირთულია როგორც სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ასევე სოციალურ ქსელში 
(ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ლინკდინი).   
ალტებრიჯის ორგანიზებით ჩატარდა ონლაინ ვებინარი: ,,პანდემიის გამოწვევები 
საგანმანათლებლო პროცესში“, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოში 
არსებული სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ამ 
დღესვე დაიგეგემა 2021 წლის 26 თებერვალს ონლაინ ფორუმი.
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5სტრატეგიული მიზანი #2 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
შექმნა/განვითარება

2020 წლის დასაწყისში გადაისინჯა ავტორიზებულ რეჟიმში არსებული 2 პროგრამა. 
ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაყრდნობით 
გაუმჯობესდა სტრუქტურა, შინაარსი. შეიცვალა საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება. 
ზაფხულში აკრედიტაცია გაიარა სამაგისტრო პროგრამამ  „სტრატეგიული კომუნიკაციები“, 
რომელზეც სწავლობს 9 სტუდენტი. შემუშავდა მიკრომასტერის სასწავლო მოდელი. 
საპილოტე ვერსია   „სტრატეგიული ბრენდინგის“ 3 თვიანი პროგრამა დაიტესტა 
სამაგისტრო პროგრამის პირველი სემესტრის ფარგლებში. 

ნანა ჩაჩუას ფსიქოლოგიური ცენტრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე  
„ალტერბრიჯი“  ჩაერთო ერთობლივ საორგანიზაციო პროცესში, რომლის შედეგად 2021 
წლის ივნისიდან, უკვე საქართველოშიც განხორციელდება ეგზისტენციალური ანალიზის 
და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოების (GLE International) გრძელვადიანი 
საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა ეგზისტენციალურ ანალიზსა და ლოგოთერაპიაში“. 
2020 წლის ბოლოს ჩატარდა გაცნობითი სახის უფასო ვებინარი „ეგზისტენციალური 
დაბადება“, რომელშიც მონაწილეობდა უშუალოდ ამ პროგრამის შემქმნელი ალფრედ 
ლენგლე. ინფორმაცია განთავსებულია როგორც სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, 
ასევე სოციალურ ქსელებში: FB, LinkedIn, Instagram. 

განახლდა ალტერბრიჯის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების 
კატალოგები. 

2020 წლის ზაფხულში განახლდა საჯარო მოხელის პროფესიული მომზადება-გადამზადების 
პროგრამები და მათი აკრედიტაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც წინა წელს 
შემუშავდა „ალტერბრიჯის“ დამფუძნებელი ორგანიზაცია „PR აკადემიის“ მიერ. წლის 
ბოლოს სასწავლო უნივერსიტეტს მიენიჭა აკრედიტაცია IV& III რანგის მოხელის 
პროფესიული საბაზისო პროგრამაზე - მენეჯერული უნარების გასაუმჯობესებლად და II & I 
რანგის მოხელის პროფესიული საბაზისო პროგრამაზე პიროვნული და პროფესიული 
კომპეტენციების გამოსამუშავებლად.  

       დაიწყო მუშაობა ახალ აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამების 
სააკრედიატაციოდ მოსამზადებლად.
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6სტრატეგიული მიზანი #3 
სტუდენტების სწავლება, 
თვითრეალიზების ხელშეწყობა 

2020 წლის მარტსა და ივლისში  „ალტერბრიჯის“ მედიათეკაში ონლაინ ღია კარის დღეებზე  
აბიტურიენტებსა და მათი მშობლებს, სამაგისტრო პროგრამებით დაინტერესებულ პირებს 
პირდაპირ ეთერში უპასუხეს პროგრამის ხელმძღვანელებმა ნათია გოცაძემ და მაკო 
ჯაოშვილმა. 

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის სასწავლო კურსების თემატიკიდან 
გამომდინარე საინტერესო საკითხებზე მასტერკლასები ჩაატარეს მოწვეულმა სტუმრებმა: 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის თემაზე „ალტერბრიჯის“ პარტნიორი 
ორგანიზაცია „სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ წარმომადგენელმა,  
პასუხისმგებლიანი ბიზნეს-კონკურს „მელიორას“ ერთერთმა დამფუძნებელმა ელენე 
ჩხეიძემ. ცვლილებათა მართვის საკითხებზე უცხოელმა პარტნიორმა, Performance Design 
International-ის დამფუძნებელმა, კლაუს ვიტკუნმა, გერმანიასა და შვეიცარიაში  2 
უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი პროფესიული კომპეტენციების 
გაუმჯობესების მიმართულებით. მოლაპარაკების სტრატეგიების შესახებ საინტერესო 
ლექცია ჩაატარა ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, მოლაპარაკებისა და 
კონფლიქტების მოგვარების ექსპერტმა, ამ მიმართულებით რამდენიმე წიგნის ავტორმა 
ჯოშუა ვეისმა.  

 სასწავლო უნვიერსიტეტის მიერ სტუდეტებისთვის ჩატარდა ტრენინგები: საგრანტო 
პროექტების მართვა. ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიური 
კეთილსინდისიერების შესახებ. 
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7სტრატეგიული მიზანი #4 
კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა 

სასწავლო უნივერსიტეტის ბაზაზე შეიქმნა რეცენზირებადი სამეცნიერო ელექტრონული 
ჟურნალი - „თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“. 2020 წლის მაისსა და დეკემბერში 
გამოვიდა ორი ნომერი, სადაც განთავსებულია „ალტერბრიჯის“  აკადემიური პერსონალისა 
და სხვა გარეშე დაინტერესებულ პირთა მიერ მომზადებული სამეცნიერო ნაშრომები.
აფილირებული აკადემიური პერსონალის მოსაზიდად ჩატარდა 2 კონკურსი, რომელთა 
შედეგად ლექტორთა გუნდს შემოემატა 8 პროფესიონალი მენეჯმენტის, სოციალურ 
მეცნიერებათა მიმართულებით. 

გამოცხადდა თეზისების მიღება 2021 წლის მარტში დაგეგმილ საერთაშორისო 
კონფერენციაზე - „სტრატეგიული კომუნიკაციია დღეს - არსებული სირთულეები და 
შესაძლებლობები“.  

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ე.წ. სოფტ სქილების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, რაც 
ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო თუ სატრენინგო პროგრამებით მათ 
გავარჯიშება-გამყარებას, ონლაინ ფორმატში ჩატარებულ გამოკითხვაში მონაწილეობდა 
300-მდე რესპოდენტი. მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით სასწავლო კურსებში აქცენტი 
კეთდება იმ უნარების გამომუშავებაზე, რაც სტუდენტებს ეხმარება როგორც სასწავლო 
მასალის ათვისებაში, ასევე მიღებული ცოდნის რეალიზებაში. 

PR ასოციაციამ, რომლის ერთერთი დამფუძნებელი ალტერბიჯიც არის,  სასწავლო 
უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრის ხელშეწყობით დაიწყო მრავალკომპონენტიანი 
კვლევა საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში არსებული პრობლემებისა და 
განვითარების ტენდენციების დასადგენად. კვლევის შუალედური შედეგების წარდგენა 2021 
წლის იანვარში ონლაინ ვებინარზე განხორციელდა.  

WWW.ALTERBRIDGE.EDU.GE INFO@ALTERBRIDGE.EDU.GE



2020 წლ
ის ანგარ

იში

8სტრატეგიული მიზანი #5 
ხარისხის მექანიზმების 
დანერგვა-განვითარება

შეიქმნა ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო. ჩატარდა სტუდენტების 
გამოკითხვა, რომელიც ასევე მოიცავ-და ელექტრონული სწავლების შეფასებას. 
ასევე განხორიელდა ფოკუს- ჯგუფების ინტერვიუირება.  სასწავლო პროცესის 
განხორციელების შიდა შეფასების მექანიზმებისა და სასწავლო პროცესის მართვის 
პროცედურების  შესაფასებლად განხორციელდა სამაგისტრო საგანანათლებლო 
პროგრამაზე,  შემოდგომის სემესტრში სწავლების ხარისხის მონიტორინგი.  კვლევამ  
კმაყოფილების მაღალი დონე აჩვენა. დაიგეგმა  გაზაფხულის სემესტრის ბოლოს 
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის და სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის ჩატარება.
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9სტრატეგიული მიზანი #6 
ორგანიზაციის მართვა და ადამიანური 
რესურსების განვითარება

2020 წლის იანვარში, სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის ცენტრის 
წარმომადგენლები დაესწრენენ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით ჩატარებულ ღონისძიებას - EURAXESS პორტალი 
მვკლევარებისთვის - ტრენერების ტრენინგი“ და მიიღეს სრულყოფილი ინფორმაცია 
ევროკავშირის კვლევითი პლატფორმის სამეცნიერო დანიშნულებით გამოყენების შესახებ. 
2020 წლის იანვარ-თებერვალში, ივლისსა და ოქტომბერში სასწავლო უნივერსიტეტ 
„ალტერბრიჯის“ ვიცე-რექტორმა მაკო ჯაოშვილმა, საერთაშორისო ურთიერთობათა 
მიმართულების ხელმძღვანელმა ნათია გოგებაშვილმა და კანცლერმა გიორგი ჭანტურიამ 
მონაწილეობა მიიღეს სასწავლო უნივერსიტეტის პარტნიორი ორგანიზაციის USAID 2020-ის 
ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებულ ვორქშოპებში თემებზე: „ცვლილებათა მართვა,“ „ლიდერობა და 
სუპერვაიზინგი“ და  შემაჯამებელ სამუშაო შეხვედრაზე. 

2020 წლის თებერვალში, ალტერბრიჯის აკადემიური  და ადმინისტრაციის 
პერსონალისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის 
მოადგილემ გიგა ხოსიტაშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „აკადემიური 
კეთილსინდისიერების კულტურა“.  აპრილში ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა 
„პლაგიატის პრევენციის გზები და რეაგირების მექანიზმები“, რომლის ფარგლებში 
ალტერბრიჯის აკადემიური პერსონალი და სხვა მონაწილეები გაეცნენ პლაგიატის დამცავი 
საშუალებებით აკადემიური კეთილსინდისიერების  უზრუნველყოფას.  

2020 წლის სექტემბერში განხორციელდა ალტერბრიჯში რეორგანიზაცია. დამტკიცდა 
ახალი სტრუქტურა და დანიშნულ იქნა შესებამისი პირები.

ალტებრიჯში დაიწყო ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის განხორციელება. 
განახლდა პოლიტიკის დოკუმენტი, პერსონალის შეფასების წესი და დაიწყო 
პეროსონალის შეფასება. 
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10სტრატეგიული მიზანი #7 
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 
ხელშეწყობა 

საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლების მიზნით ალტერბრიჯი მონაწილეობს სხვადასხვა 
საერთაშორისო პროექტებსა და საგრანტო პროგრამებში. 

სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“, როგორც SHIFT-ის პარტნიორი ორგანიზაცია 
საქართველოში,  ჩაერთო ახალ გლობალურ კამპანიაში უსახლკარობის დაძლევის 
მხარდასაჭერად. არასამთავრობო ორგანიზაცია “NEED”-ის ხელშეწყობით „ალტერბრიჯმა“ 
უზრუნველყო შვედი დოკუმენტალისტის ფრედრიკ გერტენის ფილმის - PUSH ჩვენება. 22 
დეკემბერს შედგა დისკუსია, რომელშიც ფრედრიკ გერტენთან ერთად მონაწილეობა 
მიიღეს საცხოვრისის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხებით დაინტერესებულმა 
ქართველმა მკვლევარებმა. პროცესს მოდერაცია გაუწია ალტერბრიჯის კანცლერმა, 
ასოცირებულმა პროფესორმა გია ჭანტურიამ. 

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯმა” 
მონაწილეობა მიიღო აისეკ საქართველოს ორგანიზებულ ონლაინ ახალგაზრდულ 
სამეწარმეო სამიტზე. მოხსენებით გამოვიდა საერთაშორისო ურთიერთობების 
მიმართულების ხელმძღვანელი ნათია გოგებაშვილი. 

ალტერბრიჯმა მონაწილეობა მიიღო: აშშ-ს საელჩოს მიერ გამოცხადებულ დემოკრატიის 
კომისიის მცირე საგრანტო პროგრამაში პროექტით: gender-sensitive პედაგოგიის დანერგვა 
უნივერსიტეტში; Erasmus+ Jean Monnet Activities Project - ის ქვეპროგრამის ფარგლებში 
გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში; EMWI ACCESS-ის მიერ გამოცხადებულ „მოქალაქეთა 
ჩართულობის საგრანტო (COG) და კოვიდ-19-თან დაკავშირებულ სწრაფი რეაგირების 
საგრანტო კონკურსებსა და აშშ-ს საელჩოს მიერ გამოცხადებულ წიგნის მთარგმნელობით 
პროგრამაში. ასევე, ფონდ „პროდემოსის“ მცირე საგრანტო კონკურსში - მედიაწიგნიერების 
გამოწვევები. მომზადდა წინადადება USAID-ის მცირე გრანტების პროგრამისთვის; Horizon 
2020 საგრანტო კონკურს Twinning-ში მონაწილეობის მისაღებად, ალტერბრიჯმა ერთიანი 
საპროექტო განაცხადი შეიტანა ესპანეთის ნაციონალური კვლევითი ცენტრ, ბოლონიის 
უნივერსიტეტსა და ტირანას ევროპულ უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. შესაბამისი 
პროცედურების გავლის შედეგად, ალტერბრიჯმა მიიღო ევროკავშირის PIC Number და აშშ-ს 
D-U-N-S Number. მოლაპარაკების შედეგად CRI-Paris მზადაა „ალტერბრიჯთან“ სამეცნიერო 
კვლევითი ურთიერთობის დასამყარებლად;
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ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 
ხელშეწყობა 

განახლდა ალტერბრიჯის პარტნიორების ბაზა. ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმები გაფორმდა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან: 
მედია ჰოლდინგ „პალიტრას“ პროექტთან „ლურჯი ოკეანე“, ტელეკომპანია „იმედთან“, 
არტარეასთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს სსიპ ლევან მიქელაძის სახელობის 
დიპლომატიურ კვლევით ინსტიტუტთან, Adizes Graduate School-თან; აისეკ 
საქართველოსთან; საერთაშორისო ორგანიზაცია „იუნისეფთან“, საქართველოს. 
კოვიდ-19-ის გავრცელების პრევენციისთვის მიმდინარე საკარანტინო ზომების 
გათვალისწინებით აღნიშნულ დოკუმენტებზე ხელმოწერა ონლაინ რეჟიმში 
განხორციელდა.

ალტერბრიჯის“ სახელით სასწავლო უნივერსიტეტის კანცლერმა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების მიმართულების ხელმძღვანელმა მონაწილეობა მიიღეს Adizes Graduate 
School-ის ორგანიზებით განხორციელებულ რიგით მე-18 წლიურ კონფერენციაში 
,,მულტიდისციპლინარული მიდგომა ბიზნესსა და განათლებაში მაღალი 
კონკურენტუნარიანობის მოსაპოვებლად“. მაკო ჯაოშვილი მონაწილეობდა „ბრითიშ 
ქანსელის“ მიერ ორგანიზებულ უმაღლესი განათლების შესახებ დიალოგის მესამე სერიაში 
- „როგორ უზრუნველყონ უნივერსიტეტებმა ონლაინ სწავლების შეფასების უსაფრთხოება 
და სანდოობა.“ 

გერმანიის ეკონომიკურ გაერთიანებასთან (DWV) მოლაპარაკების შედეგად დაიწყო 
ორგანიზაციის წევრებისთვის ჩასატარებელი ტრენინგების შემუშავება. მოლაპარაკების 
პროცესშია Senior Experts Service (SES)-თან, განათლების სფეროში უცხოელი ექსპერტის 
მოწვევის თაობაზე; ასევე, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის 
ასოციაციაში (CEEMAN) გასაწევრიანებლად.
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მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
განვითარება

2020 წელს COVID-19-ით გამოწვეული რეგულაციებისა და შეზღუდვების შესაბამისად 
განვითარდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის საჭიროებები. სასწავლო უნივერსიტეტი 
მთლიანად გადაეწყო ახალი მოთხოვნებით შემუშავებულ  სქემაზე. შეიცვალა მაგიდების 
განლაგება აუდიტორიებსა და სამუშაო ოთახებში, დაემატა  სანიტარულ-ჰიგიენური 
მოთხოვნების შესაბამისი მოწყობილობები და აქსესუარები. 

სასწავლო უნივერსიტეტმა გაიარა სპეციალური შემოწმება და აიღო COVID-19 პირობებში 
საქმიანობის ნებართვა. ტექნიკური ბაზა აღიჭურვა დისტანციური სწავლების 
უზრუნველსაყოფად საჭირო მოწყობილობებით, პროგრამული უზრუნველყოფით და 
ლიცენზიებით.

საქმიანობის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის გამო, დროებით შეჩერდა 
დოკუმენტბრუნვის e-Flow-სისტემაზე გადასვლის პროცესი, რომლის ამოქმედება 
დაგეგმილია 2021 წლის თებერვლიდან. ამისთვის საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკურ 
სააგენტოს გაეგზავნა სტრუქტურული ერთეულების ახალი სქემა.

მომზადდა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც 2021 წელს სასწავლო უნივერსიტეტი 
დაიწყებს O�ce365-ის უნივერსიტეტებისთვის განკუთვნილი პაკეტით სარგებლობას.
ვებგვერდზე დამონტაჟდა Google Analytics-ისა და Facebook Pixel-ის კოდი, რაც მათი 
ანალიტიკის საშუალებას იძლევა. 
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ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა

პანდემიასთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში მომხდარი ცვლილებებიდან  გამომდინარე 
შეიცვალა აბიტურიენტებთან და სამაგისტრო დონეზე სწავლის გაგრძელების 
მსურველებთან წვდომის მარკვეტინგული კამპანია, რომელიც სხვა მრავალ ხერხთან 
ერთად, დიდწილად სკოლებში ფიზიკურ ვიზიტებსაც ითვალისწინებდა. ამან საგრძნობლად 
შეამცირა ახალ დაფუძნებული  სასწავლო უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელება, რაც, თავის მხრივ, ნეგატიურად აისახა სტუდენტთა მისაღები კონტიგენტის 
რაოდენობაზე. 

სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2019 წელს შემუშავებულმა  ბიზნესუწყვეტობის გეგმამ 
მნიშვნელოვნად გააადვილა COVID-19-ის გამო მოწვეული სირთულეების დაძლევა. იმის 
მიუხედავად, რომ ფინანსური სიძნელეები ქვეყანაში და მის გარეთაც ერთ-ერთ მთავარ 
გამოწვევად რჩება, ალტერბრიჯმა დამფუძნებლების მიერ კაპიტალში შემოტანილი 
თანხების საშუალებით შეინარჩუნა ფინანსური სტაბილურობა, ფინანსური რესურსების 
მობილიზებით განისაზღვრა სამიზნე ნიშნულები და შემუშავდა 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა. 
2020 წელს სასწავლო უნივერსიტეტმა გაისტუმრა საბიუჯეტო  და სხვა სახის ყველა 
ვალდებულება. 2021 წლისთვის დაიგეგმა კვლევითი საქმიანობის, საბიბლიოთეკო 
რესურსის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისა და სხვა გასავლებისთვის საჭირო თანხების 
შევსება. დაგეგმილი ბიუჯეტი უზრუნველყოფს ძირითადი საშუალებების და სწავლის 
პროცესთან დაკავშირებული ყველა საჭირო საქონლის თუ მომსახურების დროულ შეძენას. 
სასწალო უნივერსიტეტი აწარმოებს ყოველწლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას. ანგარიშგებაში 
მოცემული თანხების და რესურსების მოძრაობის კანონიერებას აკონტროლებს ფინანსური 
განყოფილება და ამოწმებს ფინასური აუდიტორული კომპანია. ფინანსური ანგარიშების 
წარდგენა მუდმივად ხდება შემოსავლების სამსახურისთვის დეკლარაციების სახით. 
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