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ალტერბრიჯის შესახებ
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“ ახალი
ალტერნატიული სივრცეა ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე, რომელიც წარმოადგენს ხიდს
განათლებიდან დასაქმებამდე და კარიერულ წინსვლამდე. სახელწოდება, როგორც ფუნქციური
დატვირთვის სიტყვათა შეთანხმება, გამომდინარეობს სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან და
გრძელვადიანი ხედვიდან.
ალტერბრიჯი 2018 წელს დაარსდა საკონსულტაციო-სატრენინგო ცენტრ ,,PR აკადემიის” მიერ,
რომლის 7 წლიანი წარმატების ისტორია უკავშირდება ზოგადი მენეჯმენტის, სტრატეგიული
კომუნიკაციის, ორგანიზაციული კვლევების, ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით
კორპორაციული/ ინდივიდუალური ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების განხორციელებას,
მენტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფას.
ალტერბრიჯი ეს არის მოტივირებულ ადამიანთა ერთობლიობა, რომელმაც იცის როგორ მიაღწიოს
მიზანს და როგორ დამუხტოს სხვები თვითრეალიზებისთვის. ასე შეიქმნა დასაქმებასა და
განვითარებაზე ორიენტირებული განათლების გამორჩეული კერა, რომელიც საქართველოში
პირველი ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა უპირობო 7 წლიანი ავტორიზაციით.
მის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს დამფუძნებლისა და მმართველი გუნდის
მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, რეპუტაცია და მაღალი ცნობადობა საზოგადოებასთან
ურთიერთობის დარგში და ზოგადად, კომუნიკაციის სფეროში.
ალტერბრიჯის ახალ აშენებული თანამედროვე დიზაინის შენობა განთავსებულია ეკოლოგიურად
სუფთა გარემოში, აღჭურვილია საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისი
ინფრასტრუქტურით, რაც უზრუნველყოფს ხელსაყრელ პირობებს ინოვაციური მიდგომებით
სწავლების, სამეცნიერო-შემოქმედებითი კვლევისა და პიროვნული თუ პროფესიული
ზრდა-განვითარებისათვის.
2019 წლის 19 დეკემბერს „ალტერბრიჯმა“
ავტორიზებულ რეჟიმში მოიპოვა უფლება
განახორციელოს საზოგადოებრივი
ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სტრატეგიული
კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამები.
მიმდინარე წელს განხორციელდა სამაგისტრო
პროგრამის აკრედიტაცია და პირველი ნაკადის
მიღება. ასევე შემუშავდა მიკრომასტერის
პროგრამა სტრატეგიულ ბრენდინგში, რომელიც
დაინტერესებულ პირებს საშუალებას აძლევს
სამაგისტრო დონეზე აიმაღლონ პროფესიონალიზმი.
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ალტერბრიჯის შესახებ
2021 წლიდან ალტერბრიჯი და ნანა ჩაჩუას ფსიქოლოგიური ცენტრი „ეგზისტენციალური ანალიზისა
და ლოგოთერაპიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან“ (GLE INTERNATIONAL) ერთობლივი
თანამშრომლობით იწყებენ ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე უნიკალურ საერთაშორისო
სასწავლო პროგრამას ეგზისტენციალური ანალიზი და ლოგოთერაპია, რომლის ავტორია ცნობილი
ფსიქოთერაპევტი, ეგზისტენციალური ანალიტიკოსი, მედიცინისა და ფსიქოლოგიის დოქტორი,
პროფესორი (ავსტრია) ალფრედ ლენგლე.
ალტერბრიჯის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი
„თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“, რომლის მეორე ნომერი 2021 წლის გაზაფხულზე გამოვა.
აკადემიური პერსონალისა და ახალგაზრდა მკვლევარების კვლევითი საქმიანობის წარმოჩენის
მიზნით ალტერბრიჯმა უკვე ჩაატარა რამდენიმე საგანმანათლებლო ფორუმი და ვებინარი.
მომდევნო წლის დასაწყისში დაგეგმილია მასშტაბური საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია
"სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული სირთულეები და შესაძლებლობები".
სასწავლო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ კერძო და საჯარო
სტრუქტურებთან, საერთაშორისო კომპანიებსა და დონორ ორგანიზაციებთან, პოტენციურ
დამსაქმებლებთან. ალტერბრიჯის პარტნიორებს შორისაა: იუნისეფ საქართველო, ADIZES GRADUATE
SCHOOL, AIESEC IN GEORGIA, საგამომცემლო ჰოლდინგ „პალიტრა L”-ის პროექტი „ლურჯი ოკეანე“, ლევან
მიქელაძის სახელობის ფონდი, ტეკლეკომპანია „იმედი“, არტარეა, საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, HR-გილდია,
SWEDEN ALUMNI NETWORK GEORGIA და მრავალი სხვა.
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ალტერბრიჯის რექტორის მიმართვა
"განმანათლებლობა არის ადამიანის გამოსვლა იმ
უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია" კანტი ამ
სიტყვებში უმწიფრობას უწოდებს ადამიანის ნებას
იცხოვროს და იყოს მართული სხვისი აზრებით - ხოლო
განმანათლებლობას კი ძალას, გაბედო გქონდეს
საკუთარი განსჯის უნარი…
დღეს, როდესაც ალტერბრიჯის კარებს ვაღებ, მე ვხედავ
შედეგს… შედეგების ერთობლიობას და თითოეული
მათგანი ჩემთვის სწორედ ამ სიტყვებთან ასოცირდება განმანათლებლობა, სიმამაცის აქტი, გაბედო
იაზროვნო, გაბედო იმოქმედო და გაბედო გჯეროდეს
საკუთარი მიზნების..
ჩვენი ყველა შედეგი ნაბიჯით იწყება და სწორედ ამ
ნაბიჯის გადადგმაა ყველაზე რთული. თუმცა ვერასოდეს
გაიგებ რა მოხდებოდა თუ არ სცადე.. და ამიტომაც ჯობს
იმოქმედო, რადგან უმოქმედობა სიცარიელეაა,
მოქმედებას კი ყოველთვის მოაქვს შედეგი,..
ახლა, როდესაც უკან ვიხედები, ვხვდები რომ
ყველაფერი სწორედ იმ ნაბიჯების დამსახურებაა,
რომლებიც გავბედე და გადავდგი..
- როდესაც გავბედე და ერთ ოთახში, ერთი ტრენინგით დავიწყე საქმე, რომელიც მიყვარს..
- როცა ის გუნდი შემოვიკრიბე, რომლებმაც ჩემსავით გაბედეს და დაიჯერეს, რომ ცხოვრებაში
არაფერია იმაზე ძვირფასი, ვიდრე დაეხმარო ადამიანებს საკუთარი თავის პოვნაში …
- როცა ერთად გავბედეთ და არასოდეს დავნებდით სირთულეებს, რომლებიც ყველა ჯერზე
გადაგვეღობა…
- როცა ვაჩვენეთ ადამიანებს, რომ ცვლილებები იწყება მათით და მერე თავად მივეცით მაგალითი,
რადგან თ ავად გავბედეთ ყველაზე დიდი ცვლილება …
- როცა გავბედეთ და მივიღეთ გამოწვევა გავხდარიყავით უმაღლესი სასწავლებელი და მერეც, როცა
დავძლიეთ ეს გამოწვევა და გავხდით ერთადერთი ახალი სასწავლებელი, რომელსაც უპირობო
ავტორიზაცია მიენიჭა!
- და ახლაც, როცა ყოველდღიურად უნდა გავბედოთ, რათა შევქმნათ ალტერნატიული
საგანმანათლებლო შესაძლებლობები ქვეყანაში!
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ალტერბრიჯის რექტორის მიმართვა
ალტერბრიჯი სტუდენტების ახალ ნაკადს ელოდება და ჩვენი მთავარი გზავნილი ასეთია!
გაბედე ა ლტერნატივა
გაბედე ლ იდერობა
გაბედე ტ ოლერანტობა
გაბედე ე რთგულება
გაბედე რ ბოლა
გაბედე ბ ედნიერება
გაბედე რ ისკი
გაბედე ი ამაყო
გაბედე ჯ ობდე
გაბედე ი აზროვნო
დიახ, ,,გაბედე იაზროვნო”, SAPERE AUDE! - სწორედ აქედან იწყება განმანათლებლობა და ეს ის
სიმამაცის აქტია, რომელიც პიროვნულად უნდა განახორციელო…
ჩვენ გავბედეთ და ახლა აქ ვართ!
ამიტომაც
#გაბედეიყოალტერი #გახდიალტერბრიჯელი
შეხვედრამდე ალტერბრიჯში,
ნათია გოცაძე
მართვისა კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯის “ რექტორი
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აკადემიური პერსონალი
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აკადემიური პერსონალი

საუნივერსიტეტო კამპუსი
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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:
საზოგადოებრივი ურთიერთობა და
კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამა
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სწავლის გაგრძელების საშუალება:
კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში.

თბილისი,ბაგები,წყნეთის გზატკეცილი 67
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