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სასწავლო უნივერსიტეტი ერთერთ აქტუალურ ორიენტირად ისახავს ახალგაზრდა 

მეცნიერთა და სტუდენტთა ჩართვას უწყვეტი განათლებისა და პროფესიული 

კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესში, საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე 

მიმდინარე კვლევებში.  

ახალგაზრდა კადრები სასწავლო უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვან რესურსს 

წარმოადგენს. ისინი საკმაოდ მოტივირებული არიან გამოავლინონ ინიციატივები, 

შემოქმედებითი მიდგომები, მზად არიან აითვისონ, დანერგონ და განახორციელონ 

საინტერესო იდეები / პროექტები, დასახონ ქვეყნის პერსპექტიული განვითარების 

გრძელვადიანი გეგმები. 

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის 

სტრატეგია მიმართულია ისეთი კადრების მოზიდვაზე, რომლებიც:

 ორიენტირებული არიან კონკრეტული დარგის / სფეროს განვითარებაში წვლილის

შეტანაზე და ფლობენ შესაბამის ცოდნა-უნარებს;

 მაღალ დონეზე ასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობებს და კონკურენტულ

გარემოში უზრუნველყოფენ  სასწავლო უნივერსიტეტის წარმატების მიღწევას;

 სრულად იზიარებენ სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ხედვასა და სტრატეგიულ

მიზნებს;

 მაქსიმალურად ავლენენ საკუთარ შესაძლებლობებსა და ინიციატივებს  სასწავლო

უნივერსიტეტის წინსვლისათვის;

 დასახული ამოცანების შესრულების პროცესში რაციონალურად იყენებენ

არსებულ ინფრასტრუტურას;

 თავიანთი აქტიური მონაწილეობით, მხარს უჭერენ სწავლებისა და კვლევის

პროცესებს შორის ურთიერთკავშირსა და ჰარმონიული ბალანსის დაცვას.

ამ მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტი აყალიბებს ახალგაზრდა კადრების მხარდამჭერ 

ეფექტურ სისტემას, რაც, პირველ რიგში, გულისხმობს ახალი საბაკალავრო თუ 

სამაგისტრო და სამომავლოდ, სადოქტორო პროგრამების შესამუშავებლად მათ აქტიურ 

მონაწილეობას, კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებას 



 ინტერნაციონალიზაციის პრინციპების გამოყენებით, სტუდენტთა ინიციატივებისა და 

სხვა ერთობლივი აქტივობების რეალიზებას.  სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში 

ახალგაზრდობის მოსაზიდად შემუშავებული სტრატეგია მოიცავს:

 მიზნობრივ ჯგუფებთან ურთიერთობის დამყარებას; 

 სხვა და სხვა ფორმატის თემატური შეხვედრების ჩატარებას; 

 საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებზე ინფორმაციის მიწოდებას; 

 ახალ ინიციატივებსა და საინტერესო გამოწვევებში მონაწილეობას 

მიზნობრივ ჯგუფებს წარმოადგენს ერთი მხრივ, ახალგაზრდა მკვლევარები, 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებულები, მეორე მხრივ, 

სათანადო კომპეტენციის მქონე კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, 

მეცნიერები, მენტორები.  

ახალგაზრდა მკვლევრების მოზიდვისა და კვლევით საქმიანობაში ჩართვის მექანიზმებს 

განეკუთვნება შემდეგი საშუალებები: 

 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზის გამოყენება; 

 ადგილობრივ/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორობა; 

 სოცმედია აქტივობები და მრავალმხრივი კომუნიკაციები;  

 საერთაშორისო საგანმანათლებლო ფორუმებში მონაწილეობა; 

ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა-ჩართვის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია 

ეროვნული სისტემების მრავალფეროვნების შენარჩუნება, თავსებადობა, მობილობა და 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა. განსაკუთრებული როლი ენიჭება კოლაბორაციულ 

პროგრამებს, უცხოელ პარტნიორებთან ორმხრივი შეთანხმებით ერთობლივი 

კურიკულუმების შემუშავებას და პრაქტიკული სარგებელის მიღებას. 

სტრატეგიით დასახული ამოცანების განხორციელების უმთავრესი მაჩვენებლებია: 

 კვლევით-შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართული სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულების რაოდენობა  

 სამეცნიერო კვლევით და შემოქმედებით ცენტრებთან მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის შედეგად განხორციელებული პროექტები 

 საერთაშორისო სამეცნიერო-სახელოვნებო პროცესებში მონაწილეობით შეძენილი 

 ახალი გამოცდილება და სამომავლო ინიციატივები 



 ადგილობრივ და უცხოელ პროფესორებთან პარნტიორული ურთიერთობის 

გაღრმავება და შესასრულებელ პროექტებზე თანახელმძღვანელობა 

სტრატეგიის წარმატებით განხორცილების მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტი 

ჩამოაყალიბებს სამოქმედო გეგმას. შექმნის მონიტორინგისა და შეფასების 

ინდიკატორებს, განსაზღვრავს  საჭირო რესურსებსა და შესრულების ვადებს. ასევე 

შეიმუშავებს რისკების მართვის კონცეფციას, რათა შეაფასოს პოტენციური ხელშემშლელი 

ფაქტორები და მოხდეს მათი პრევენცია ან განეიტრალება.  

ახალგაზრდა  მკვლევრების მოსაზიდად სასწავლო უნივერსიტეტი ჩაატარებს 

პერიოდულ კვლევას იმ მოთხოვნების დასადგენად, რაც ხელს შეუწყობს კვალიფიციური 

კადრების ჩართვას სამეცნიერო და  გამოყენებითი კვლევების წარმოებაში. 

უზრუნველყოფს სტუდენტთა რაოდენობის გაზრდას, სასწავლო უნივერსიტეტის 

რეპუტაციის ამაღლებას, ადგილობრივი თუ უცხოელი პარტნიორების მხრიდან 

მაქსიმალურ მხარდაჭერას. 

სამეცნიერო-კვლევით და შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართვის წინაპირობაა 

გრძელვადიანი პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომელთა საფუძველზეც ვითარდება 

ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალის, სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 

მოზიდვის სამოქმედო ტაქტიკა. საჭიროებათა დადგენით განისაზღვრება შესაბამისი 

პირობები კვალიფიციური ადამიანური რესურსის შესანარჩუნებლად. ამ მხრივ 

გამოყენებული საკომუნიკაციო საშუალებებია:

 პირადი კონტაქტები და საქმიანი კავშირურთიერთობები; 

 ვებ-გვერდი, სოციალური ქსელები და სარეკლამო ბუკლეტები; 

 ერთჯერადი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები და მასტერკლასები. 

პირადი კონტაქტების მეშვეობით კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირება და მათი 

მოწვევა როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

მიმართულებით, ასევე კონფერენციებში, სემინარებსა და ერთჯერად ლექციებში 

მონაწილეობის მისაღებად. სამთავრობო დაწესებულებებთან, ადგილობრივ თუ 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთკავშირების დამყარება დამატებითი 

ინფორმაციის მოძიების ალტერნატიული გზაა, რომელიც გააფართოვებს კვლევებსა და 

პროექტებში ჩართვის შესაძლებლობას.



ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის მიზნით დამზადებულ სპეციალურ სარეკლამო 

ბუკლეტებში ყურადღება  გამახვილდება კვლევითი საქმიანობის, კონფერენციების, 

სამეცნიერო ნაშრომების, მენტორინგის შესაძლებლობათა შესახებ, სასწავლო 

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურაზე, საგანმანათლებლო გარემოზე, მიმდინარე თუ 

სამომავლო პროექტებზე, გამოცდილი პროფესორ-მასწავლებლების მხრიდან გაწეულ 

დახმარებაზე, რაც ახალგაზრდა მკვლევარებს საშუალებას მისცემს გაიმყარონ 

თეორიული ცოდნა-გამოცდილება და განივითარონ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 

მონაწილეობა მიიღონ ადმინისტრაციის მიერ  დაგეგმილ კვლევით სამუშაოებში. 

მათთვის შემუშავებული მოქნილი განრიგი და ანაზღაურების წამახალისებელი სისტემა 

კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მოზიდვის პოლიტიკას. 

სტრატეგიული მიზანი: ახალგაზრდა მკლევარებისთვის საგანმანათლებლო-

საკონსულტაციო მომსახურება

1. აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი მაქსიმალურად დაუჭერს მხარს 

ახალი ინიციატივების გამოვლენას, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას, 

ფართო საზოგადოების წინაშე მიღწევების წარდგენას.  

2. გამოცდილების გაზიარებისა და ცოდნის გაღრმავების მიზნით კვლევით 

პროცესში ჩართულ ახალგაზრდებს ექნებათ წვდომა დარგის ადგილობრივ და 

უცხოელ ექსპერტებთან, პროფესორებთან, მენტორებთან.  

სტრატეგიული მიზანი: კვლევითი საქმიანობის  ცენტრში ჩართულობა 

1. სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი საქმიანობის მუდმივად მოიზიდავს 

ახალგაზრდა დაინტერესებულ პირებს საინტერესო პროექტებზე სამუშაოდ;   

2. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გასაფართოებლად დაინტერესებული 

ახალგაზრდები ჩაატარებენ კვლევას და მოამზადებენ საინიციატივო წინადადებას 

სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წინაშე წარსადგენად; 

3. სასწავლო უნივერსიტეტის სკოლის დეკანატი კვლევითი საქმიანობის ცენტრთან 

ერთობლივად იზრუნებს  სტუდენტი-ახალგაზრდობის აკადემიური ცოდნის 

გაფართოებასა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დახვეწა-განვითარებაზე. 

სტრატეგიული მიზანი: ახალგაზრდა მკლევართა შემდგომი დაინტერესების გაძლიერება 



1. სასწავლო უნივერსიტეტი განავითარებს შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსებისა და 

კონფერენციების სისტემას  საუკეთესო სტუდენტური ნაშრომის გამოსავლენად; 

2. ყოველწლიურად (ან ნახევარწლიურად) გამოიცემა სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ჟურნალი, სადაც შესაძლებლობა ექნება ფართო საზოგადოების 

წარმომადგენლები შეძლებენ გამოაქვეყნონ სამეცნიერო ხასიათის პუბლიკაციები; 

3. ღია კონკურსის წესით შეირჩევა პერსპექტიული ახალგაზრდა კადრები, 

რომლებიც   ჩაერთვებიან  საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე 

თეორიული თუ პრაქტიკული სწავლების პროცესებში; 

4. სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში აქტიურად ჩართული ახალგაზრდებისთვის 

დაინერგება მხარდაჭერისა და წახალისების ეფექტიანი სისტემა, რაც მათი 

დამატებითი მოტივაციის წყაროს წარმოადგენს.  

ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგიის შესრულების 

ინდიკატორებია: 

 სასწავლო უნივერსიტეტში დანერგილი სტუდენტების ტრანსფერის სისტემა; 

 სტუდენტების მიერ თანამედროვე მულტიტექნოლგიურ საშუალებათა ათვისებისა 

და მათზე წვდომის მაჩვენებელი; 

 სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში სტუდენტების ჩართვის პროგრამები; 

 სწავლების პროცესთან კვლევების ინტეგრირების მაჩვენებელი. 

სასწავლო უნივერსტიტეტი მუდმივად შეისწავლის საგანმანათლებლო ბაზრის 

მოთხოვნებს და სასწავლო პლატფორმებს მსოფლიო მასშტაბით პარტნიორობის 

 დასამყარებლად; ხელს შეუწყობს არსებულ სკოლ(ებ)ის ფარგლებში საერთაშორისო 

მასშტაბის ღონისძიებების განხორციელებას ტრენინგების, სემინარებისა თუ 

კონფერენციების სახით. სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია დაინტერესებულია 

გაწევრიანდეს ხარისხის მართვის საერთაშორისო ასოციაციაში, მოიძიოს პარტნიორები 

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, ითანამშრომლოს 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა, მსოფლიო ბანკი, ეკონომიკური 

კოოპერაციისა და განვითარების სააგენტო, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის ორგანიზაცია, ევროკავშირი.  

21-ე საუკუნეში საზოგადოების განვითარების ტენდენცია სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. 

დინამიკურად მზარდ გარემოში გლობალიზაციისა და უნივერსალიზაციის პროცესების 



დაჩქარება განაპირობებს ერთიან საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სივრცის შექმნას. 

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით კვლევით-სამეცნიერო, სასწავლო-

შემოქმედებითი საქმიანობის პროგრესული განვითარების ბერკეტს წარმოადგენს 

ინტერნაციონალიზაცია და მაღალი აკადემიური მობილობის უზრუნველყოფა. სწორედ 

ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს აღნიშნული სტრატეგიის ეფექტიან რეალიზებას და 

ფუნდამენტურ, გამოყენებით თუ ექსპერიმენტულ კვლევებში ჩართული ახალგაზრდა 

მკვლევრების გრძელვადიან დაინტერესებას. 

 

 

 

 

 

 


