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ნაწილი I: შესავალი 

 

1. დაწესებულების აღწერა 

ამ ნაწილში მოკლედ უნდა იქნას მოყვანილი ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ (მაგ. ისტორიული მიმოხილვა, 

ძირითადი ორიენტირები და მაჩვენებლები) 

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, როგორც კერო სამართლის იურიდიული პირი, დაფუძნდა 

ორგანიზაციის წარმატებული მართვისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მნიშვნელოვანი 

გამოცდილების მქონე, მოტივირებული და კომპეტენტური გუნდის მიერ. 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (მომავალში EEU) ერთ-ერთი ახალგაზრდა ინსტიტუციაა საქართველოს 

საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელმაც საქმიანობა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით 2013 წლის სექტემბრიდან სასწავლო უნივერსიტეტის 

სტატუსით დაიწყო.  

EEU-მ საქმიანობის წარმატებული დასაწყისიდან ორ წელიწადში ხელახალი ავტორიზაციის გზით  მოიპოვა 

სადოქტორო პროგრამების განხორციელების უფლება და 2015 წლიდან დღემდე ფუნქციონირებს, როგორც 

სამსაფეხურიანი უნივერსიტეტი. 2015 წლისთვის უნივერსიტეტში პროგრამული აკრედიტაციის გზით უკვე 

დანერგილი იყო  8 საგანმანათლებლო პროგრამა.  

2021 წლის დასაწყისისთვის უნივერსიტეტი წარმოდგენილია 19 საგანმანათლებლო პროგრამით, რომლებიც შრომის 

ბაზრის მოთხოვნების, თანამედროვე ტენდენციებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებით არის შექმნილი 

და ხორციელდება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, მოტივირებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ.  

EEU – მ არსებობის მოკლე ისტორიის მიუხედავად შეძლო, მოეპოვებინა ნდობა ადგილობრივ და საერთაშირისო 

დონეზე, როგორც ხარისხზე ორიენტირებულ, თანამედროვე კორპორატიული სტილის მქონე ინსტიტუციას. 

უნივერსიტეტმა სწრაფი და მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა საგანმანათლებლო საქმიანობის ყველა 

მიმართულებებით. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ეს პროგრესი ინტერნაციონალიზაციის თვალსაზრისით,  

პარტნიორობა დაამყარა 40-მდე საერთაშორისო უნივერსიტეტთან და ორგანიზაციასთან, მათ შორის ბრიტანეთის, 

აშშ, გერმანიის, უნივერსიტეტებთან, მოპოვებული აქვს ERASMUS+-ის 6 გრანტი,  აშშ საელჩოს ოთხი და 

ბრიტანეთის საბჭოს ერთი გრანტი, განხორციელა 30-ზე მეტი საერთაშორისო პროექტი და აქტიურად 

თანამშრომლობს საერთაშორისო ფონდებთან,  არის 10-ზე მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, მათ შორის: 

ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაცია (EPLO), მსოფლიო განათლების მომსახურების ორგანიზაცია (WES, 

USA), დიდი ბრიტანეთის მკვლევართა პოტენციალის განმახორციელებელი პროგრამა (Vitae), მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაცია (WHO), ,,სმარტ’’ უნივერსიტეტების ორგანიზაცია (S-U-F),  ევროკავშირის  კვლევებისა და 

ინოვაციების ორგანიზაცია (EURAXESS), ხოლო 2020 წლის ბოლოს გახდა ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის 

(EUA) ინდივიდუალური სრული წევრი.  

ამ პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის შეთავაზებული გაცვლითი 

პროგრამების სიმრავლე უნივერსიტეტში არსებულ თითქმის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე. დაინერგა 

ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის, აღსანიშნავია დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი პროგრამის  წარმატებით განხორციელება, ასევე 2020 წელს შექმნილი 

ციფრული მენეჯმენტის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც ახორციელებენ ქართველი და 

გერმანელი სპეციალისტები და სტუდენტებისთვის მოქმედებს გაცვლითი პროგრამა ფრესენიუსის უნივერსიტეტში 

(GER); ამჟამად, უნივერსიტეტში წარმოდგენილია ოთხი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და 

სწავლობს  280-მდე საერთაშორისო სტუდენტი მსოფლიოს 10-მდე ქვეყნიდან. საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებაში მონაწილეობს 15-მდე  საერთაშორისო პერსონალი. უახლოეს  პერიოდში სრულდება მუშობა 
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განათლების მეცნიერებების ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც  განხორცილდება Middlesex-ის 

უნივერსიტეტის მხარდაჭერით, აღნიშნულ პროგრამასა და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობას 

განახორციელებენ ქართველი და ბრიტანელი სპეციალისტები, ხოლო სტუდენტებს ეძლევათ ფართო 

შესაძლებლობები,  Middlesex-ის უნივერსიტეტში გაიარონ სემესტრული სწავლება და წვდომა ჰქონდეთ  Middlesex-

ის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბაზებთან. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ EEU-ს ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ ჩამოყალიბდა სტუდენტთა მხარდამჭერი 

პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზებებითა (კარიერული განვითარების, 

ფინანსური და სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერის, სოციალური მხარდაჭერის, საკონსულტაციო 

მომსახურების, ინტერნაციონალიზაციის მხარდაჭერის  და ა.შ. სერვისები) და წარმატებით დანერგილი 

სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმებით. გარდა იმისა, რომ აღნიშნული 

მიმართულებით მნიშვნელოვანად გაიზარდა ბიუჯეტი, თავის მხრივ, სტუდენტთა მომსახურების გაუმჯობესება 

ასევე განაპირობა თანამედროვე ელექტრონული პლატფორმების დანერგვამაც.   უნივერსიტეტი არის MicroSoft-ის 

ლიცენზირებული პარტნიორი და ამ ეტაპისთვის EEU-ში დანერგილია რვა ლიცენზირებული პლათფორმა, რითაც 

უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სტრუქტურული ერთეულების ეფექტიანი ადმინისტრირება (EEU-EL; 

ELMA; MicroSoft Teams; OPENBIBLIO; EEU-HR, FMG SOFT, SURVEY MONKEY).  

უნივერსიტეტი აქტიურად ახორციელებს სოციალურ პოლიტიკას როგორც სოციალური აქტივობებისა და 

პროექტების განხორციელების კუთხით, ასევე კვლევების მიმართულებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

მასშტაბური სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც უნივერსიტეტმა 2020 წელს პანდემიის პერიოდში  

განახორციელა სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან (EMIS) თანამშრომლობით, პროექტის 

ფარგლებში 1200-მდე აბიტურიენტი გადამზადდა ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდებისთვის ოთხ 

საგანში, მათ შორის, 600-ზე მეტი აბიტურიენტი უზრუნველყოფილი იქნა უწყვეტი ინტერნეტით. პროექტის 

ადმინისტრირება და სრული დაფინანსება უზრუნველყო აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტმა. 

მას შემდეგ, რაც EEU-მ მოიპოვა დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლების განხორციელების უფლება,  

მნიშვნელოვანი ცვლილებები გაატარა და გააქტიურა საქმიანობა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით. მათ 

შორის, განვითარდა კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმები, კვლევითი საქმიანობის 

დაფინანსებისათვის ყოველწლიურად მზარდი ბიუჯეტი 2015 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 4-

ჯერ, შეიქმნა 6 სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი2, უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის სტრატეგია, აქტიური 

თანამშრომლობა განხორციელდა საერთაშორისო სამეცნიერო უნივერსიტეტებთან და ორგანიზაციებთან,  გამოიცა 

არაერთი სახელმძღვანელო და ნაშრომი, შეიქმნა რეფერირებადი საუნივერსიტეტო ორენოვანი ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი, 2015-2020 წლებში დაორგანიზდა/განხორციელდა 50-ზე მეტი სამეცნიერო კონფერენცია და 

ვორკშოპი, მათ შორის 15-მდე საერთაშორისო კონფერენცია, დაფინანსდა პერსონალის ადგილობრივი და 

საერთაშორისო კვლევითი აქტივობები, განხორციელდა და მიმდინარეობს 15-მდე სამეცნიერო საგრანტო პროექტი, 

შიდა საგრანტო სამეცნიერო და სტუდენტური პროექტების ფარგლებში დაფინანსდა 8 პროექტი საერთო ბიუჯეტით 

130 000 ლარი. რამდენიმე უნივერსიტეტთან ერთად EEU-მ განახორციელა შრომის ბაზრის მასშტაბური კვლევა 

საქართველოში საგანმანათლებლო პროგრამებთან მიმართებაში, განხორციელდა არაერთი ერთობლივი 

ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი, უნივერსიტეტი გაძლიერდა კვალიფიციური და 

გამოცდილი სამეცნიერო პერსონალით, სადოქტორო კვლევების მხარდაჭერის მიზნით შეიქმნა სპეციალური 

სტრუქტურული ერთეული ,,სადოქტორო კვლევების განვითრების ცენტრი“, განახლდა პლაგიატის გამოვლენის და 

მასზე რეაგირების მექანიზმები, შეიქმნა ,,კვლევითი ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი“ და 

კვლევითი ეთიკის კომიტეტი, შეიქმნა კვლევითი-სასწავლო ლაბორატორიები და სიმულაციური ცენტრი 

                                                           
2 1. ფსიქოლოგიისა და ნეირო მეცნიერებების კვლევითი ცენტრი; 2. მრავალფუნქციური სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი; 3. ვარლამ 

ჩერქეზიშვილის სახელობის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი; 4. საერთაშორისო საზღვაო სამართლისა და პოლიტიკის 

ინსტიტუტი; 5. არქიტექტურის კვლევითი-საპროექტო ბიურო; 6. მიგრაციისა და დიასპორის კვლევითი ცენტრი;  



 
 

5 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

მედიცინის მიმართულებით, განხორციელდა მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კვლევითი ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის.  

უნივერსიტეტმა 2018 წელს შეიძინა უძრავი ქონება ახალი კამპუსისთვის და განახორციელა მასშტაბური 

ინვესტიციები. ახალი კამპუსი მოიცავს რამდენიმე შენობას: სასწავლო-ადმინისტრაციულს, კვლევითი 

ცენტრებისთვის/ლაბორატორიებისთვის, სპორტული და საზოგადოებრივი ღონისძიებებისთვის, კაფეტერიას, 

სპორტულ მოედანს; ასევე რეკრეაციულ ზონებს, თანამედროვე ბიბლიოთეკას, საგამოცდო ცენტრს  OSCE-ის 

სადგურებით. შენობა აღიჭურვა ისეთი თანამედროვე სერვისებით, აპარატურითა და ტექნიკით როგორიცა: სმარტ-

დაფები, ახალი მოდელის კომპიუტერები, თანამედროვე საბიბლიოთეკო სერვისები, უსაფრთხოების სისტემები, 

ახალი სასწავლო ინვენტარი, სპეციალური ტექნიკა და აპარატურა კვლევითი ცენტრებისთვის და მედიცინის 

მიმართულების ლაბორატორიებისათვის: ინტერაქტიული ანატომიური  მაგიდა,  ლამინარები, ლაბორატორიული 

მოწყობილობები და ხელსაწყოები, ნეირო-მარკეტინგული და ფსიქოდიაგნოსტიკური აპარატურა, 

მრავალფუნქციური კომპიუტერული ტექნიკა და ა.შ. პანდემიით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა გარკვეული 

შეფერხებები გამოიწვია კამპუსის დასრულებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად, ახალი კამპუსის გახსნა 

დაგეგმილია 2021 წლის მაისის თვეში. 

EEU - ში  წარმატებით არის დანერგილი   ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც ეხმარება 

ინსტიტუციას საგანმანათლებლო  საქმიანობის ხარისხის შენარჩუნებასა და განვითარებაში. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების საპასუხოდ და 

მათი კმაყოფილების მისაღწევად უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობის ხარისხის  შეფასებასა და 

განვითარებას ყველა მიმართულებით - საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლა-სწავლება, სერვისები, რესურსები, 

ინტერნაციონალიზაცია, კვლევა, მართვა,  სერვისები, საზოგადოების განვითარებაში შეტანილი კონტრიბუცია, 

საგანმანათლებლო სფეროში პოზიციონირება. EEU - ში  ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 

იმპლემენტაციისათვის  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების უწყვეტად და სისტემურად გამოყენების 

პროცესების ადმინისტრირება  ხდება   PDCA ციკლის გამოყენებით. EEU ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

ერთობლივი და თანმიმდევრული გამოყენებით ისწრაფვის უზრუნველყოს მდგრადი წარმატების მიღწევა  

რთული, მომთხოვნი და მუდმივად ცვალებად გარემო პირობებში. ამ მიზნით  უნივერისტეტში სისტემატურად  

მიმდინარეობს უნივერსიტეტის საქმიანობის შეფასება,  მიღებული შედეგების ანალიზი, გასაუმჯობესებელი 

საკითხების იდენტიფიცირება და მათი განვითარებისათვის შესაბამისი ინტერვენციების განხორციელება. 

საანგარიშო პერიოდში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის კვალდაკვალ, უნივერსიტეტი განსაკუთრებულ 

ძალისხმევას მიმართავს სწავლა-სწავლების პროცესის განვითარებისთვის,  რომლის საჭიროებაც მკაფიოდ 

გამოვლინდა პანდემიის პერიოდში. ამჟამად, EEU-ში უკვე შეიქმნა სწავლა-სწავლების განვითარების პოლიტიკა და 

მისი  დანერგვა  დაიწყება 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან. ამასთანავე, ამ კუთხით დაგეგმილია 

მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც განახორციელებს UCL (University of London), პროექტი მოიცავს  EEU-ს 

აკადემიური პერსონალის გადამზადებას დოქტორანტურისა და პროფესიული დოქტორანტურის მიმართულებით 

სწავლა-სწავლების საკითხებში. აღნიშნული პროექტი დაიწყება 2021 წლის 1 მარტიდან და დასრულდება 2021 წლის 

30 მაისს. 

EEU  აცნობიერებს საკუთარ როლს, როგორც პასუხისმგებლიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და არ 

იშურებს ძალისხმევას, რომ მისი საქმიანობა იყოს მუდმივად პროგრესსა და განვითარებაზე ორიენტირებული. 

EEU ამავე დროს,  განსაკუთრებით ამაყობს საკუთარი კურსდამთავრებულების მიღწევებით.  კვალიფიკაციით მათი 

დასაქმების მაჩვენებელი მაღალი და ყოველწლიურად მზარდია.  

EEU-სთვის მნიშვნელოვანია, რომ  პერსონალი საკუთარ საქმიანობას განიხილავს უნივერსიტეტთან გრძელვადიან 

პერსპექტივაში. 
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EEU-ს სტუდენტები გამოკითხვის შედეგებში აღნიშნავენ, რომ მათი მოლოდინები გამართლდა და სხვასაც ურჩევენ 

არჩევანი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტზე გააკეთონ. 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ისტორიას ქმნის კმაყოფილი სტუდენტი, კურსდამთავრებული, 

პერსონალი და პარტნიორი, რომელთა მოლოდინების გამართლებისთვის ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მუდმივად 

მივისწრაფოდეთ წარმატებისკენ. 

EEU-ს მიერ 2015 წლიდან დღემდე განცდილი მნიშვნელოვანი პროგრესის საილუსტრაციოდ წარმოგიდგენთ 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებს: 
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უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

2015 წ. 2020 წ.

დიაგრამა N 1 უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 2015 და 2020 წწ-ში
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კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა პერსონალის განვითარებისთვის 

გამოყოფილი თანხები

2015

2020

დიაგრამა N 2 პერსოანლის განვითარებისათვის გამოყოფილი თანხები და კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა 
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უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა (ფართი - კვ.მ)

უნივერსიტეტის წიგნადი ფონდი
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178
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დიაგრამა N 4 კომპიუტერები

დიაგრამა N 3  უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა (ფართი) და წიგნადი ფონდი 
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ადამიანური რესურსების მაჩვენებელი

საერთაშორისო პარტნიორიები, ორგანიზაციები

დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობა

2015 წ.

დიაგრამა N 6  ადამიანური რესურსი, საერთაშორისო პარტნიორები, კურსდამთავრებულები

2021 წ.
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ნოუთბუქი პრინტერი პროექტორი სმარტ მონიტორები
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დიაგრამა N 5 სხვა  სასწავლო ტექნიკა
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2. ზოგადი ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ 

გთხოვთ, მიუთითოთ დაწესებულების შესახებ ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც მოქმედია საავტორიზაციო 

განაცხადის გაკეთების მომენტისთვის 

სახელწოდება შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

სახელწოდება ინგლისურ ენაზე East European University LLC 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა კერძო სამართლის იურიდიული პირი -

შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება - შპს 

სახე უნივერსიტეტი 

საიდენტიფიკაციო კოდი 400028849 

ძირითადი მისამართი (ქუჩა, N, ქალაქი/ მუნიციპალიტეტი, 

საფოსტო ინდექსი, ქვეყანა) 

შატილის ქ. №4; ქ. თბილისი, 0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის ქ. №6; საქართველო, 0158 

ვებ-გვერდი www.eeu.edu.ge 

ელ-ფოსტის მისამართი info@eeu.edu.ge 

ტელეფონი +995 32 248 01 41 

ხელმძღვანელი დავით ჩერქეზიშვილი 

 

ხელმძღვანელის ელ. ფოსტის მისამართი dcherkezishvili@eeu.edu.ge 

 

ხელმძღვანელის მობილური ტელეფონი (+995)  591 007 050 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თეა იმედაძე - ვიცე-რექტორი 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ელ.ფოსტის მისამართი t.imedadze@eeu.edu.ge 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მობ. ტელეფონი (+995)  577 553 338 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე 

პასუხისმგებელი პირი 

დავით ბოსტოღანაშვილი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე 

პასუხისმგებელი პირის ელ.ფოსტის მისამართი 

d.bostoghanashvili@eeu.edu.ge 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე 

პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონი 

(+995)  577 022 233 

ინფორმაცია დაწესებულების ავტორიზაციის შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და გადაწყვეტილების 

ნომერი 

03.06.2015;  N13  

 

ავტორიზაციის ვადის გასვლის თარიღი 03.06.2021 

 

 

 

 

http://www.eeu.edu.ge/
mailto:info@eeu.edu.ge
mailto:dcherkezishvili@eeu.edu.ge
mailto:t.imedadze@eeu.edu.ge
mailto:d.bostoghanashvili@eeu.edu.ge
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3. რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

3.1 პროგრამები3 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა 19 

ბაკალავრიატი 6 

მაგისტრატურა 9 

ერთსაფეხურიანი 1 

დოქტორანტურა 2 

მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტიანი) 1 

ქართულ ენაში მომზადების - 

 

აკრედიტებული პროგრამების რაოდენობა 15 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული პროგრამების რაოდენობა 0 

ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა4 0 

გაცვლითი პროგრამების რაოდენობა 12 

 

3.2 სტუდენტები 5 

სტუდენტების მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა  2100 

სტუდენტების არსებული ზღვრული რაოდენობა  1200 

 აქტიური შეჩერებული პროგრამის 

დასრულების 

მაჩვენებელი 

სულ სტუდენტების ფაქტობრივი 

რაოდენობა 

1017 626 615 

ბაკალავრიატი 271 270 322 

მაგისტრატურა 413 232 274 

ერთსაფეხურიანი 275 56 3 

დოქტორანტურა 38 65 2 

მასწავლებლის მომზადების (60 

კრედიტიანი) 

20 3 14 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა - - - 

უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა 281 69 4 

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე სტუდენტების 

რაოდენობა 

0 0 0 

 

3.3 პერსონალი6 

მონაცემები უსდ-ში დასაქმებული პერსონალის შესახებ 

                                                           
3 დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართი 1 -ში მოცემული 

ფორმით 
4 იგულისხმება მხოლოდ ის ერთობლივი პროგრამები, რომელთა განსაზღვრება მოცემულია უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 

მეორე მუხლის  ჰ48  პუნქტში  
5 მონაცემები სტუდენტების შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართ 2 -ში მოცემული ფორმით  
6 მონაცემები უსდ-ში დასაქმებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის (აფილირებული პერსონალის მითითებით)  შესახებ ფაკულტეტების 

მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართ 3-ში მოცემული ფორმის მიხედვით  
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უსდ-ში დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალი) 

390 

სულ აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 158 

- პროფესორი 31 

- ასოცირებული პროფესორი 79 

- ასისტენტ პროფესორი 39 

- ასისტენტი 9 

სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობა   

- მეცნიერი  

- პოსტდოქტორანტი  

სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 96 

- აფილირებული პროფესორი 17 

- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 40 

- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 31 

- აფილირებული ასისტენტი 8 

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობა 

15 

კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა 

15 

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 148 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი 84 

 

 3.4 სხვა რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

ბოლო ავტორიზაციის პერიოდში განხორციელებული და მიმდინარე კვლევების 

რაოდენობა 

416 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების რაოდენობა 6 

უსდ-ს მთლიანი ბიუჯეტი 7,083,900.00 

კვლევით-სამეცნიერო საქმიანობაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი 336000 

ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარებაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი 60000 

საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების მაჩვენებელი 1266 

სტუდენტთა რაოდენობა, რომელზეც გათვლილია სტუდენტური საცხოვრებელი  - 

 

4. შენობა-ნაგებობათა საერთო ფართი7 

დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა კვ.მ-ში 9381.3 

დაწესებულების საერთო სასწავლო ფართის ოდენობა კვ.მ-ში  4829.9 

დაწესებულების საერთო დამხმარე ფართის ოდენობა კვ.მ-ში 4551.4 

                                                           
7 დეტალური ინფორმაცია ცალკეულ მისამართებზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფართების შესახებ  წარმოდგენილი უნდა 

იქნას დანართ 5-ში მოცემული ფორმით  
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5. სამიზნე ნიშნულები8 

 ფაქტობრივი 

მაჩვენებელი 

სამიზნე 

ნიშნული 

სამიზნე ნიშნულების 

მიღწევის სავარაუდო 

თარიღი9 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობის 

თანაფარდობა ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან 

158/84 

 

180/100 2025 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის თანაფარდობა 

დაწესებულების პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან 

158/390 180/390 2025 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის თანაფარდობა 

მოწვეული პერსონალის რაოდენობასთან 

158/148 180/148 2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

306/1017 328/2000 2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა  უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან 

306/18 328/25 2025 

ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობის 

თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან 

84/1017 100/2000 2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 

თანაფარდობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

მთლიან რაოდენობასთან 

96/306 110/328 2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 

თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან 

96/1017 110/2000 2025 

ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების რაოდენობის 

თანაფარდობა 

25/37 40/50 2025 

აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი 78% 82% 2025 

მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი 72% 80% 2025 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 

შენარჩუნების მაჩვენებელი 

71% 80% 2025 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი (ბოლო 

ავტორიზაციის პერიოდში)10 

70.5% 85% 2025 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 

მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო 

ავტორიზაციის პერიოდში) 

46.3% 68% 2025 

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო ნაშრომების 

დაცვის მაჩვენებელი 

3 18 2025 

                                                           
8 ინფორმაცია სამიზნე ნიშნულების შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართ 4-ში მოცემული 

ფორმის მიხედვით 
9 სამიზნე ნიშნულების მიღწევის მოსალოდნელი თარიღი არ უნდა სცდებოდეს 6 წელს 
10 კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილია დანართ 1-ში 

მოცემული ფორმის მიხედვით 
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ადმინისტრაციული ხარჯების თანაფარდობა მთლიან 

ბიუჯეტთან 

1/4 1/5 2025 

კვლევითი/სახელოვნებო, განვითარებისა და 

შემოქმედებითი საქმიანობისთვის გამოყოფილი თანხის 

ოდენობის თანაფარდობა უსდ-მთლიანი ბიუჯეტთან 

1/16 1/17 2025 

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა 18 25 2025 

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

 

 

6. თვითშეფასების ჯგუფი და თვითშეფასების პროცესის აღწერა  

აღწერეთ თვითშეფასების ჯგუფის შემადგენლობა, მათი პასუხისმგებლობის სფეროები და მთლიანად თვითშეფასების 

პროცესის მიმდინარეობა (დაახლოებით 1200 სიტყვა) 

შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რეავტორიზაციის მიზნით   თვითშეფასების პროცესი მაღალი 

ჩართულობითა და პროდუქტიულად წარიმართა.  პროცესი მოიცავდა ორ ძირითად ეტაპს:  

I  ეტაპი - უნივერსიტეტის საქმიანობის:  მიმდინარე პროცესების, რესურსების,  შიდა რეგულაციების 

იმპლემენტაციის შედეგების ავტორიზაციის სტანდარტების შეფასების კრიტერიუმებთან  თავსებადობის  შეფასება; 

II  ეტაპი -  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტის  ავტორიზაციის მაძიებლის თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობა 

და სრულყოფა. 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის თვითშეფასების პროცესის კოორდინირებას უზრუნველყოფდა ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური. 

I ეტაპი - უნივერსიტეტის საქმიანობის ავტორიზაციის სტანდარტების შეფასების კრიტერიუმებთან  თავსებადობის   

ანალიზი - შიდა შეფასება: 

უნივერისტეტის მიერ თვითშეფასების პროცესის პირველ ეტაპზე განხორციელდა დაგეგმილი და 

განხორციელებული აქტივობების, დანერგილი  შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შინაარსისა  და მათი 

იმპლემენტაციის შედეგების  შეფასება ავტორიზაციის სტანდარტებთან მიმართებით.  

აღსანიშნავია, რომ  აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობდა ინტენსიურ რეჟიმში, უნივერისტეტის  პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული  ერთეულების წარმომადგენლების მაღალი ჩართულობით. თანამშრომლობითი პროცესების 

შედეგად საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი უნივერისტეტის შიდა მარეგულირებელი  დოკუმენტები. ხოლო 

რევიზიის შედეგად, ინტერვენციების საჭიროებებზე დაფუძნებით, განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები 

პროცესების გასაუმჯობესებლად.  

საგულისხმოა, რომ   2018 წლიდან, მას შემდეგ, რაც ამოქმედდა ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტები, 

უნივერსიტეტმა წარმატებით უზრუნველყო მათი უნივერსიტეტის საქმიანობაში დანერგვა, ხოლო 2019 წელს 

ექსპერტთა გარე11 დადებითმა შეფასებამ  დაადასტურა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის საქმიანობა 

სრულად თავსებადია ავტორიზაციის შვიდივე სტანდარტთან.  

                                                           
11 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში 2019 წლის ივნისში განხორციელდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ გეგმიური მონიტორინგი უნივერსიტეტის ავტორიზაციის შვიდივე სტანდარტთან თავსებადობის დადგენის 

მიზნით.  
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ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტში ავტორიზაციის მომზადების პირველ ეტაპზე 

გათვალისწინებული იქნა დასახელებული გარე შეფასების შედეგები, ასევე  ცვლილებები, რომელიც 2019 წლის 

ივნისიდან  დღემდე  განხორციელდა, დაეფუძნა გარე  და შიდა ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ინტენსიურად ახდენდა  შიდა შეფასების შედეგებთან და  ავტორიზაციის 

სტანდარტებთან დაკავშირებით უკუკავშირს  თითოეული სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებთან.   

წარმოებული პროცესი ძალიან საინტერესო და სასარგებლო აღმოჩნდა თვითშეფასების პროცესში მონაწილე 

თითოეული პირისთვის, უნივერისტეტმა როგორც თითოეული სტრუქტურული ერთეულის, ასევე 

საუნივერსიტეტო დონეზე გაანალიზა ინსტიტუციის საქმიანობის დინამიკა და წინა ავტორიზაციიდან დღემდე 

განცდილი მნიშვნელოვანი პროგრესი, რაც დაეხმარა თვითშეფასების ჯგუფს, ობიექტურად და რელევანტურად 

განესაზღვრა უნივერსიტეტის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, ასევე დაეგეგმა მათი გაუმჯობესების 

გზები. 

 

II  ეტაპი -  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტის  ავტორიზაციის მაძიებლის თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობა 

და სრულყოფა. 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში  თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებისა და სრულყოფის  პროცესი 

მიმდინარეობდა 2020 წლის ნოემბრიდან  2021 წლის იანვრის ჩათვლით. მას წინ უძღვოდა საინფორმაციო შეხვედრა, 

რომელსაც ესწრებოდა უნივერსიტეტის თითოეული ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის 

წარმომადგენელი, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სტუდენტების წარმომადგენლები. ხარისხის  

უზრუნველყოფის სამსახურმა დამსწრე პირებს გააცნო თვითშეფასების ანგარიშის ფორმა, თვითშეფასებაზე 

დასართავი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების პრინციპები, ვადები, მათგან  

უკუკავშირის მექანიზმები და  ფორმატი.  

თვითშეფასების პროცესის წარმართვისას,  თანამონაწილეობის პრინციპის უზრუნველსაყოფად, უნივერისტეტის 

რექტორის ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც დაევალა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტის  

ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების ფორმის შევსება, ინფორმაციის დამუშავება და სრულყოფა. 

ჯგუფის წევრებს შორის პასუხისმგებლობა ავტორიზაციის სტანდარტების მიხედვით შემდეგნაირად 

გადანაწილდა: 

 პირველი სტანდარტი  (მისია  და   სტრატეგიული  განვითარება)  - რექტორი, სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების დეპარტამენტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი, მარკეტინგისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი; 

 მეორე სტანდარტი (ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა) ვიცე-რექტორი საერთაშორისო და 

ადმინისტრაციულ საკითხებში,  საერთაშორისო  ურთიერთობის  დეპარტამენტი 

(ინტერნაციონალიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ნაწილში); საქმისწარმოების 

დეპარტამენტი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების 

დეპარტამენტი (ანტიპლაგიატის მექანიზმების ნაწილში). 

 მესამე სტანდარტი (საგანმანათლებლო პროგრამები) - ფაკულტეტები, აკადემიური 

პერსონალი/საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელები, უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის  სამსახურის კოორდინატორი; განათლების დეპარტამენტი. 

 მეოთხე  სტანდარტი  (პერსონალი)  - ვიცე-რექტორი საერთაშორისო და ადმინისტრაციულ საკითხებში,   

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი,  ფაკულტეტები, სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების დეპარტამენტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 
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 მეხუთე სტანდარტი (სტუდენტები და მათი   მხარდაჭერის სერვისები) -  ვიცე-რექტორი სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების საკითხებში, განათლების დეპარტამენტი, ფაკულტეტები, საგამოცდო ცენტრი; 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი.  

 მეექვსე სტანდარტი (კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა) - ვიცე-რექტორი 

სამეცნიერო საკითხებში, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი, ფაკულტეტები  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური კვლევითი საქმიანობის შეფასების ნაწილში. 

 მეშვიდე  სტანდარტი  (მატერიალური,  საინფორმაციო  და  ფინანსური  რესურსები)  - ვიცე-რექტორი 

ფინანსებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში;  საფინანსო და მატერიალური 

რესურსების მართვის დეპარტამენტი; ინფორმაციული  ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი, 

უსაფრთხოების დეპარტამენტი, ბიბლიოთეკა.  

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის თვითშეფასების პროცესის სამართლებრივ მხარდაჭერას 

უზრუნველყოფდა იურიდიული  დეპარტამენტი. 

 

თვითშეფასების ჯგუფის ინტენსიური  შეხვედრები მიმდინარეობდა შემდეგი მიმართულებით: 

 რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება და ანალიზი; 

 გადანაწილებული კომპეტენციების ფარგლებში თვითშეფასების ანგარიშის  შესაბამისი ნაწილების 

მომზადება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის წარდგენა;  

 პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული ინფორმაციისა და დამუშავებული 

ნაწილების  გაერთიანება; 

 თვითშეფასების ანგარიშის კონსოლიდირება, ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეების განსაზღვრა; 

 თვითშეფასების ანგარიშის რედაქტირება, სრულყოფა  და საბოლოო სახით ჩამოყალიბება. 

 

 რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება და ანალიზი - რაოდენობრივი მონაცემების ძირითადი ნაწილი 

უნივერისტეტში უკვე არსებობდა, შესაბამისად,  განხორციელდა  არსებული მონაცემების დახარისხება და 

ანალიზი, ხოლო ნაწილი რაოდენობრივი მონაცემების მოძიება და თავმოყრა.  

 თვითშეფასების ანგარიშის  შესაბამისი ნაწილების მომზადება პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების 

მიერ და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის წარდგენა -  თითოეულ სტანდარტსა თუ სტანდარტის 

კომპონენტზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ერთეულები/პირ(ებ)ი ახდენდნენ 

სტანდარტის/სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან უნივერისტეტში დანერგილი რეგულაციების, 

პოლიტიკისა და პრაქტიკის ანალიზსა და შეფასებას. თითოეული სტანდარტის აღწერა და შეფასება 

ხორციელდებოდა სტანდარტთან კორელაციაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით, 

მათთვის ინფორმაციის გაზიარებისა და განხილვის პროცესის საშუალებით. სამუშაო შეხვედრებში 

მონაწილეობდნენ: უნივერისტეტის   სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები, 

ფაკულტეტებისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები, სტუდენტური თვითმმართველობის 

წარმომადგენლები. პროცესში აქტიურად იყო ჩართული ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც 

ახორციელებდა ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ კონსულტაციებს, განმარტავდა ავტორიზაციის სტანდარტების 

მოთხოვნებს. სტრუქტურული ერთეულების/პასუხისმგებელი პირების მიერ წარდგენილი ანგარიშების 

განხილვა ხდებოდა თვითშეფასების ჯგუფის შეხვედრებზე, თვითშეფასების ჯგუფის სხვა წევრების 

მოსაზრებებისა და პოზიციების ასახვის მიზნით.  

 

სტრუქტურული ერთეულების მიერ წინასწარ განსაზღვრული კომპეტენციების შესაბამისად, ანგარიშის 

მომზადების შემდეგ, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს წარედგინა პირველადი ვერსია. 
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 პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულებიდან მიღებული ინფორმაციისა და დამუშავებული ნაწილების  

გაერთიანება -  ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურმა  განსაზღვრა  რეკომენდაციები და დაუბრუნა 

პასუხისმგებელ პირებს. სტრუქტურულმა ერთეულებმა, მიღებული უკუგების შედეგად, მოახდინეს 

შესაბამისი ცვლილებების ასახვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშის შესაბამის ნაწილში და  

წარუდგინეს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. 

სტრუქტურული ერთეულების მიერ  ზემოთ გადანაწილებული კომპეტენციების შესაბამისად წარმოდგენილი  

თვითშეფასების ანგარიშის განახლებული რედაქცია განიხილა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა, 

უზრუნველყო ანგარიშის გაერთიანება   და  აღნიშნული რედაქცია  განსახილველად, შენიშვნებისა და 

კომენტარებისთვის, გადაეცათ უნივერსიტეტის  სტრუქტურულ ერთეულებს,  საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელმძღვანელებს. 

 თვითშეფასების ანგარიშის კონსოლიდირება, ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეების განსაზღვრა - 

მიღებული შენიშვნების, მოსაზრებებისა და კომენტარების გათვალისწინებით, მომზადდა  

კონსოლიდირებული თვითშეფასების ანგარიში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ანგარიშის 

კონსოლიდირებასთან ერთად უზრუნველყო შესაბამისი დანართების თავმოყრა. თვითშეფასების 

კონსოლიდირებული ანგარიში, მისი სრულყოფის, ასევე საუნივერსიტეტო საზოგადოების  თითოეული 

წევრის მოსაზრების გათვალისწინების მიზნით წარედგინა როგორც თვითშეფასების ჯგუფს, ასევე 

უნივერისტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს, ხოლო ფაკულტეტებმა უზრუნველყვეს მისი გაცნობა 

აკადემიური პერსონალისათვის.  

თვითშეფასების ანგარიშში, მოცემულ ეტაპზე, საბოლოო სახით ჩამოყალიბდა ავტორიზაციის თითოეულ 

სტანდარტთან მიმართებით იდენტიფიცირებული ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები. 

 

 თვითშეფასების ანგარიშის რედაქტირება, სრულყოფა და საბოლოო სახით ჩამოყალიბება 

 

მიღებული შენიშვნები, მოსაზრებები და კომენტარები  განხილული იქნა თვითშეფასების ჯგუფის შეხვედრაზე, 

წარმოდგენილი მოსაზრებების საფუძველზე მოხდა ანგარიშის რედაქტირება, სრულყოფა  და მისი საბოლოო 

სახით ჩამოყალიბება. თვითშეფასების ანგარიში წარედგინა წარმომადგენლობით საბჭოს. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ უნივერისტეტში უკვე დანერგილია და მოქმედებს ყოველწლიური თვითშეფასების 

პროცედურა და ხარისხის უზრუნველყოფის უწყვეტი ციკლის წარმართვა უნივერისტეტის ერთ-ერთი ძლიერი 

მხარეა, რეავტორიზაციის მიზნით წარმოებული თვითშეფასების პროცესი უნივერსიტეტის თითოეული 

რგოლისათვის ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა: ავტორიზაციის სტანდარტებთან  თავსებადობის შეფასების 

კვალდაკვალ თვითშეფასების პროცესის მონაწილეებმა მოიძიეს და გაიზიარეს საერთაშორისო და 

ადგილობრივი კარგი პრაქტიკა. შეძლეს, დაენახათ საერთო სურათი, როგორ განვითარდა აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტი წინა ავტორიზაციიდან  რეავტორიზაციის პერიოდში, ასევე მიღწეული პროგრესით  

გაზრდილი შესაძლებლობები განათლების ბაზარზე უკეთესი პოზიციონირებისთვის. 

განცდილ პროგრესთან ერთად, თვითშეფასების პროცესის შედეგად გამოვლენილი ძლიერი და 

გასაუმჯობესებელი საკითხები გამოყენებულ იქნა ინსტიტუციის  განვითარების უწყვეტი ციკლის 

უზრუნველსაყოფად.  

თვითშეფასების პროცესის ფართო ჩართულობით წარმართვამ ხელი შეუწყო უნივერსიტეტში ხარისხის 

კულტურის ფართოდ გავრცელებასა და განვითარებას. პროცესის  თითოეულმა წევრმა ცხადად გააცნობიერა 

მისი კონტრიბუცია უნივერსიტეტის მდგარდი წარმატების მიღწევის  კონტექსტში.  
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მაღალი ჩართულობით წარმოებულმა თვითშეფასების პროცესმა ცხადად აჩვენა, რომ უნივერსიტეტი სრულად 

თავსებადია ავტორიზაციის სტანდარტებთან. ხოლო პროცესში იდენტიფიცირებული გასაუმჯობესებელი 

საკითხების განვითარებაზე ზრუნვა ემსახურება ინსტიტუციის მიერ უკვე მიღწეული პროგრესის 

განმტკიცებასა და საგანმანათლებლო სივრცეში  პოზიციონირების  გაუმჯობესებას. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ თვითშეფასების პროცესისა და თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებისას, 

სრულიად მსოფლიოს მსგავსად, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტისათვის  ერთ-ერთი გამოწვევა იყო 

ახალი კორონავირუსის (COVID – 19) პანდემიის გავრცელებით გამოწვეული შეზღუდვები - სოციალური 

დისტანცირება და სწავლებისა და საქმიანობის დისტანციური რეჟიმი. მიუხედავად ამისა, უნივერისტეტმა 

უზრუნველყო მძლავრი ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით პროცესების თანმიმდევრულად და 

ეფექტიანად მართვა. რითაც ასევე დადასტურდა უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობისა და 

მდგრადობის  მექანიზმების ეფექტიანობა. ინფორმაციის გაცვლისა და თვითშეფასების პროცესის 

კოორდინირების პროცესი შეუფერხებლად წარიმართა, ისევე როგორც  სწავლების პროცესი, რაც დადასტურდა 

სტუდენტებისა და პერსონალის შიდა კვლევის შედეგებით. 

აღსანიშნავია, რომ თვითშეფასების შედეგად დაიგეგმა ცალკეული პროცესებისა და საკითხების გაუმჯობესების 

სტრატეგიები და კონკრეტული აქტივობები, რომლებიც გამომდინარეობს აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერისტეტის მისიიდან, სტრატეგიული განვითარების  გეგმიდან და ემსახურება მათს აღსრულებას და 

უზრუნველყოფს ინსტიტუციის მიერ მდგრადი წარმატების მიღწევას. 

ნაწილი II: ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება 

თვითშეფასების ფორმა უნდა ასახავდეს დაწესებულების საქმიანობის ანალიზსა და შედეგების შეფასებას, ასევე, 

საქმიანობის გაუმჯობესების გზებსა და საშუალებებს. თვითშეფასება უნდა იყოს სტილისტურად გამართული, 

გასაგებად და ნათლად დაწერილი. დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ფორმაში გაკეთებული თითოეული 

განაცხადი უნდა იყოს სათანადოდ არგუმენტირებული და ეფუძნებოდეს შესაბამის მტკიცებულებებს, 

რაოდენობრივ და თვისებრივ მონაცემებს. სტატისტიკურ მონაცემთა და  სხვა ფაქტობრივი ინფორმაციის მეტი 

სიცხადისთვის, დაწესებულებას შეუძლია ტექსტში ჩანართის სახით გამოიყენოს კონტექსტთან შესაბამისი, 

სათანადო გრაფიკული გამოსახულებები.  

*დაწესებულების ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობისთვის, აუცილებელია დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი 

თვითშეფასების ფორმა სრულყოფილად იქნას შევსებული. თვითშეფასების ფორმის არასრულყოფილად შევსება 

წარმოადგენს განაცხადისთვის ხარვეზის დადგენის საფუძველს. თვითშეფასების ფორმა სრულყოფილად  

შევსებულად ითვლება თუ: 

 თვითშეფასების ფორმით გათვალისწინებული თითოეული ველი შევსებულია (იმ შემთხვევაში, როცა 

დაწესებულებას, თვითშეფასების მომენტისთვის, კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, დაზუსტებული 

ინფორმაცია არ მოეპოვება ან მისათითებელი ინფორმაცია არარელევანტურია, შესაბამის ველში გაკეთებულია 

განმარტება); 

 თვითშეფასების ფორმით წარმოდგენილი ინფორმაცია პირდაპირ პასუხობს შესაბამისი სტანდარტის 

კომპონენტის აღწერითა და შეფასების კრიტერიუმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; 

 თვითშეფასების ფორმით წარმოდგენილი ინფორმაციის დადასტურებისას, გათვალისწინებულია 

სტანდარტების დოკუმენტის მტკიცებულებების/ინდიკატორების გრაფაში მითითებული დოკუმენტებისა და 

ინფორმაციის ჩამონათვალი; ყველა დოკუმენტი, რომელზეც თვითშეფასების ტექსტში კეთდება მითითება 

უნდა დაინომროს თანმიმდევრულად და წარმოდგენილ იქნას დანართის სახით.;  

 თითოეულ სტანდარტთან დაკავშირებით, თითოეული კომპონენტის გათვალისწინებით, წარმოდგენილია 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეების. 
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1. უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება 

უსდ-ის მისია განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლესი განათლების სივრცესა და საზოგადოებაში. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული განვითარების გეგმა შეესაბამება დაწესებულების 

მისიას, ეფუძნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნებს და ასახავს მათი მიღწევის საშუალებებს. 

1.1. უსდ-ის მისია 

 უსდ-ის მისია ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების ძირითად მიზნებს, 

განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცესა და საზოგადოებაში, 

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. 

აღწერა  და შეფასება 

 

 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მისია არის: 

სწავლებისა და კვლევის განუყოფლობა, საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, ქართულ და მსოფლიოს 

კულტურულ ღირებულებებზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა.  

უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის მხარდაჭერა აკადემიური და მორალური განვითარებისა და 

სამოქალაქო წარმატების მიღწევაში მაღალი ხარისხის სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების 

უზრუნველსაყოფად.  

საკუთარი წვლილის შეტანა ქართული და საერთაშორისო საზოგადოების აკადემიური განათლებისა და 

ღირსების დამკვიდრებაში.  

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის დეკლარირებული მისია  საუნივერსიტეტო საზოგადოების მაღალი 

ჩართულობით შემუშავებული იქნა 2015 წლისთვის, როდესაც ინსტიტუციამ წარმატებით გაიარა ავტორიზაციის 

პროცესი და  მოიპოვა  უნივერსიტეტის სტატუსი, ხოლო საანგარიშო პერიოდში მოხდა მცირედი ცვლილებები   

მასში  კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტულობისა და საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანის 

მზაობის გამოსაკვეთად. (იხ. დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტი დებულება გვ. 2). აღსანიშნავია, რომ მისიაში 

განხორციელებული დაზუსტებებისას გათვალისწინებული იქნა  გარე და შეფასების შედეგები. კერძოდ 

უნივერსიტეტის მისიის ფორმულირების დაზუსტების აუცილებლობის შესახებ რეკომენდაცია წარმოდგენილი 

იქნა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 2020 წლის მარტში. რეკომენდაციის 

განსაზღვრას წინ უსწრებდა სამსახურის მიერ   უნივერისტეტის გარე შეფასების შედეგების ( 2019 წლის გეგმიური 

მონიტორინგისას განსაზღვრული ექსპერტთა შეფასებები) გაანალიზება, შიდა კვლევების შეფასების შედეგების 

დამუშავება და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირი უნივერსიტეტის  ძლიერი 

მხარეებისა და ინდივიდუალური ნიშის შესახებ. მისიის გადახედვისა და სრულყოფის შესახებ სამსახურის მიერ 

განსაზღვრული რეკომენდაციის შესრულების მიზნით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა,  არაერთი სამუშაო 

შეხვედრის ფარგლებში, იმსჯელა და ჩამოაყალიბა  უნივერსიტეტის ძირითადი მახასიათებლები,  რომლებიც 

უფრო მეტი სიცხადით აისახა უნივერსიტეტის მისიის განაცხადში. 

 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მისია, ინსტიტუციის ერთიანი სტრატეგიული ქოლგის ნაწილია, 

უნივერსიტეტის ხედვასა და ღირებულებებთან ერთად. 

 

 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ხედვა: 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი საერთაშორისო დონეზე აღიარებული იქნას, როგორც ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებული და უმაღლესი განათლების სფეროში ლიდერი დაწესებულება 

საქართველოში. უზრუნველყოს კვლევითი პოტენციალის განვითარება და კონკურენტუნარიანი 
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სპეციალისტების მომზადება, განავითაროს სტუდენტებსა და პერსონალში დემოკრატიული პრინციპები და 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. 

 

 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ძირითადი ღირებულებები: 

 

უნივერსიტეტი, საკუთარი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული პირების 

საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და სტრატეგიული განვითარების პროცესს  ახორციელებს შემდეგ 

ღირებულებებზე დაყრდნობით: 

ერთიანობა - ჩვენი სწრაფვა, ვიყოთ ისეთი უნივერსიტეტი, სადაც პროფესორ-მასწავლებლები, 

ადმინისტრაციული პერსონალი და სტუდენტები საერთო ძალისხმევით ცდილობენ  განახორციელონ 

უნივერსიტეტის ხედვითა და მისიით დასახული მიზნები. 

პატივისცემა - ჩვენი დამოკიდებულება ერთმანეთის, ფართო საზოგადოებისა და ისეთი პრინციპების მიმართ, 

როგორიცაა: თანასწორობა, ანგარიშვალდებულება, სამართლიანობა და ეთიკურობა. ამასთანავე, დაფასებული 

და აღიარებული იქნება საუნივერსიტეტო საზოგადოების ყოველი წევრის ღვაწლი, მათი პიროვნული და 

აკადემიური თავისუფლება.  

თანაგრძნობა - ჩვენი დამოკიდებულება, რომელიც ორიენტირებულია/მიმართულია სოციალური 

უსამართლობის, გულგრილობის აღმოფხვრისა და სამართლიანი საზოგადოების დამკვიდრებისკენ.  

მხარდაჭერა - ხელს ვუწყობთ როგორც ერთმანეთის, ასევე სტუდენტების პიროვნულ და პროფესიულ ზრდას, 

საზოგადოების სოციალურ-კულტურულ განვითარებასა და ჰუმანისტური ღირებულებების დამკვიდრების 

პროცესს. ვახდენთ ინდივიდუალური ინტერესებისა და სპეციალური საჭიროებების გათვალისწინებას. 

კეთილსინდისიერება - ჩვენი საქმიანობის უმნიშვნელოვანეს პრინციპს წარმოდგენს კეთილსინდისიერება 

აკადემიურ და კვლევით საქმიანობაში, რითაც უზრუნველვყოფთ საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში 

პასუხისმგებლობის, ნდობის, სამართლიანობის და ღირსების შეგრძნებას.  

აზროვნებისა და გამოხატვის თავისუფლება  -  ერთგულნი ვართ აკადემიური და პიროვნული თავისუფლების 

ფუნდამენტური პრინციპებისადმი და ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია, შევქმნათ ამ პრინციპების 

განხორციელებისთვის საჭირო გარემო და პირობები; 

თანამშრომლობა და კეთილგანწყობა  - კეთილგანწყობაზე დამყარებული თანამშრომლობით ვცდილობთ  

როგორც საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში, ასევე პარტნიორებთან ურთიერთობისას ეფექტიანი და 

ურთიერთსარგებლიანი შედეგების მიღწევას. 

 

მისია და მისგან გამომდინარე უნივერსიტეტის ხედვა და ღირებულებები ასახავენ უნივერსიტეტის 

მისწრაფებებს და პერსპექტივებს, მის როლს საქართველოსა და ევროპის საგანმანათლებლო სივრცეში, ასევე 

საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას, სტუდენტებისა და პროფესორების პიროვნული განვითარების 

ხელშეწყობას, ინოვაციური და მოქნილი მიდგომების გამოყენებასა და ხარისხის გაუმჯობესებას. მისიის 

ძირითადი პრინციპები განსაზღვრავს უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიულ მიზნებს.  

 

ზემოთ განხილული გარემოებებისა და ასპექტების გათვალისწინებით  გადამუშავდა მისიის, ხედვისა და 

ღირებულებების შინაარსი. სამუშაო ვერსია განხილულ იქნა   ადმინისტრაციულ სტრუქტურებთან, აკადემიურ 

პერსონალთან სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში. საბოლოო ფორმულირებაზე აზრთა  შეჯერების შედეგად, 

დამტკიცდა ზემოთ დეკლარირებული შინაარსით (იხ. დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტის დებულება).  და კიდევ 

ერთხელ გაზიარდა მისიის განაცხადი. განახლებული მისია ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით დაეგზავნა  

უნივერსიტეტის  პერსონალსა და სტუდენტებს.  
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მისიისა და ხედვის განახლება განხორციელდა უნივერსიტეტში დანერგილი სტრატეგიული დაგეგმარების 

მეთოდოლოგიის (იხ. დანართი 1.1.2.) შესაბამისად, უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალის, სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების ჩართულობითა და თანამონაწილეობით. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების თანახმად (იხ. დანართი 2.2.4.) 

თანამშრომელთა 100% აცხადებს რომ იცნობს  უნივერსიტეტის მისიას,  (რაოდენობრივი განაწილება იხ. 

დიაგრამა 1.1.1). უნივერსიტეტი განაგრძობს ზემოთ დეკლარირებული მისიის, ხედვის, ღირებულებებისა და 

საქმიანობის ძირითადი პრინციპების ფართო საუნივერსიტეტო საზოგადოებისა და დაინტერესებული 

მხარეებისათვის  გაცნობისა და გაზიარების პროცესს. ამ მიმართულებით დაიგეგმა და განხორციელდა  

შესაბამისი აქტივობები სტუდენტებთან, პროგრამის განმახორცილებელ პერსონალთან და ასევე უნივერისტეტის 

პარტნიორებთან. 

დიაგრამა 1.1.1. 

 

 
 მისიის განაცხადი არის საჯარო, იგი განთავსებულია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.   

ზემოთ აღნიშნული არის მტკიცებულება იმისა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტის მისიის  განაცხადი  

ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების ძირითად მიზნებს, განსაზღვრავს მის 

როლსა და ადგილს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცესა და საზოგადოებაში, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

დონეზე. ამასთანავე უნივერსიტეტი  სხვადასხვა საინფორმაციო არხის გამოყენებით უზრუნველყოფს მისიის 

შესახებ საუნივერსიტეტო  საზოგადოებისა და დაინტერესებული მხარეების  ინფორმირებას.  ხოლო 

უნივერსიტეტში დადგენილი შიდა მარეგულირებელი ჩარჩო და მისი იმპელემენტაცია ემსახურება 

უნივერისიტეტის მისიის აღსრულებას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტის დებულება (შესაბამისი  პუნქტები: მისია, ხედვა, ღირებულებები გვ.2.) 

► დანართი 1.1.2.  სტრატეგიული გეგმის შემუშავების პოლიტიკა და პროცედურა; 

► დანართი 2.2.3.  უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები - შესაბამისი 

ინფორმაცია. 

1.2.  სტრატეგიული განვითარება 

 უსდ-ის აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა (შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა (სამწლიანი) 

 უსდ-ს წვლილი შეაქვს საზოგადოების განვითარებაში, უზიარებს საზოგადოებას ინსტიტუციაში დაგროვილ 

ცოდნას, ხელს უწყობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების პრინციპის განხორციელებას 

 უსდ ახორციელებს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების შეფასებას და 

სათანადოდ რეაგირებს შეფასების შედეგებზე 

100%

0%

დიახ არა
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იცნობთ თუ არა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მისიას?

https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%95%e1%83%98%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%90/
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აღწერა  და შეფასება 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიერ 2019 წელს შემუშავებული იქნა და ხორციელდება შვიდწლიანი 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2019-2025 წ.წ.) (იხ. დანართი 1.2.1), რომელშიც ასახული ღონისძიებებით 

მიზნად ისახავს უნივერსიტეტის ხედვისა და მისიის ეფექტიან მიღწევას.  

 

სტრატეგიული გეგმის საფუძველზე კი შემუშავებულია სამწლიანი სამოქმედო გეგმა (2019-2021 წწ.) (იხ. დანართი 

1.2.2.), რომელშიც ასახულია, თუ როგორ აპირებს უნივერსიტეტი, პირველი სამი წლის განმავლობაში ხელი 

შეუწყოს სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხორციელებას მასში გათვალისწინებული ამოცანების 

შესრულებით. 

 

შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის საფუძველზე შემუშავდა აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია (იხ. დანართი 

6.1.3), რომელშიც, გარდა სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის საკითხებისა, უფრო მეტად განვითარდა 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობასთან დაკავშირებული სტრატეგიული ამოცანები.  

 

2018 წელს 5-წლიანი სტრატეგიული გეგმის დასრულების შემდეგ, საქართველოში საგანმანათლებლო სფეროში 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტებისა დანერგვის,  აგრეთვე  უნივერსიტეტის წინაშე ახალი 

გამოწვევების საპასუხოდ, 2019 წელს შემუშავდა დღეს  მოქმედი სტრატეგიული გეგმა.  

 

სტრატეგიული გეგმის განახლება განხორციელდა სტრატეგიული გეგმის შემუშავების პოლიტიკისა და 

პროცედურის შესაბამისად (იხ. დანართი 1.1.2.), უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, 

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების ჩართულობითა და თანამონაწილეობით.  

 

სტრატეგიის  შემუშავების მიზნით, უნივერსიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეისწავლა 

უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები,  ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი 

სტრატეგია, სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო სიტემაში არსებული ტენდენციების შესახებ არსებული 

დოკუმენტები, რეკომენდაციები, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება და  საუკეთესო პრაქტიკა.  

 

სამუშაო ჯგუფისათვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა პროცესებში უნივერსიტეტის 

საზოგადოების ჩართულობა. ამიტომაც პირველ ეტაპზე ჯგუფი შეხვდა უნივერსიტეტის ზედა და საშუალო 

რგოლის წარმომადგენლებს, მათ შორის, ფაკულტეტის დეკანებს, პროგრამების ხელმძღვანელებს სტუდენტური 

თვითმმართველობის წამომადგენლებს, შეისწავლა შესაბამისი სტანდარტები და რეკომენდაციები, არსებული 

გარემო და ტენდენციები, გააანალიზა საერთაშორისო და ადგილობრივი პარტნიორების გეგმები და 

მოლოდინები მათთან ურთიერთობის შემდგომი განვითარების მიზნით. 

 

დისკუსიების შედეგად გამოიკვეთა, რომ მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტს ჰქონდეს მზარდი აკადემიური 

რეპუტაცია, შეძლოს მოიზიდოს და შეინარჩუნოს მოტივირებული და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 

ადგილობრივი და უცხოელი სტუდენტები. ამისთვის კი, მან უნდა შესთავაზოს ბაზრის საჭიროებებზე 

მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამები და უზრუნველყოს ადამიანური რესურსების უწყვეტი განვითარება. 

ამავდროულად, უზრუნველყოს მრავალფეროვანი სტუდენტური სერვისები, სტუდენტური ცხოვრებისა და 

პიროვნული განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. უნივერსიტეტმა  

მნიშვნელოვნად უნდა გააძლიეროს კვლევითი საქმიანობა, აგრეთვე, უზრუნველყოს ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების პროცესებში წვლილის შეტანა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა კვლევის 
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ხელშეწყობის, კვლევის შედეგების ხარისხისა და რაოდენობის ამაღლების საკითხს. რისთვისაც საჭიროა როგორც 

ახალი კადრების მოძიება, ასევე არსებული კადრების კვლევითი პროდუქტიულობის გაზრდა.  

 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, განხორცილდა ახალი სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის 

საუნივერსიტეტოს საზოგადოებისათვის გაცნობა.  

 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ისევე როგორც შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, შემუშავებულია სიღრმისეულ 

SWOT ანალიზის მეშვეობით, რომლის შედეგად უნივერსიტეტი შეფასდა შემდეგი კრიტერიუმებით:  

 კომპეტენციის განვითარება  

 ორგანიზაციული განვითარება 

 თანამშრომლობითი სისტემის განვითარება 

 შედეგის მომტანი გეგმის განვითარება 

 

იმისთვის, რომ მხოლოდ მტკიცებულებებზე დაფუძნებით მომხდარიყო გრძელვადიანი დაგეგმარების  

გადაწყვეტილებების მიღება, ყოველი აღნიშნული კრიტერიუმისათვის შეფასდა მისი სიძლიერე  და სისუსტე, 

შესაძლებლობები და  საფრთხეები. აგრეთვე, გამოვლენილი იქნა დაგეგმილი ცვლილებები, შესაძლო ზომები და 

შედეგები, ასევე კვეთა სხვადასხვა დონეზე და დამატებითი ზომები სხვა მხარეების  მხრიდან. 

 

პროექტები განხილულ იქნა სხვადასხვა  დაინტერესებულ ჯგუფთან: უნივერსიტეტის პერსონალი, 

სტუდენტები, დამსაქმებლები და ა.შ. მიღებული უკუგების შედეგების გათვალისწინებით, ჩამოყალიბდა 

სტრატეგიის დოკუმენტების საბოლოო რედაქცია და დამტკიცდა.  

 

მისიის შესასრულებლად, უნივერისტეტი გამოყოფს სამ სტრატეგიულ და დამატებით კიდევ 2 გამჭოლ 

პრიორიტეტს, რომლებიც ურთიერთკავშირშია ერთმანეთთან, შეავსებს და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის 

მდგრად განვითარებს.  

 

სტრატეგიულ პრიორიტეტებია: 

1. მიმზიდველობის გაზრდა 

2. კვლევის გაფართოება 

3. ინტერნაციონალიზაცია 

გამჭოლი პრიორიტეტებია: 

4. მენეჯმენტის გაძლიერება; 

5. ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 

აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიული დოკუმენტის იმპლემენტაციისთვის განსაზღვრულია ფინანსური რესურსები, 

რომელიც  2019-2025 წ.წ-ში შესაბამისი სტრატეგიული პრიორიტეტების დასაფინანსებლად  დაიხარჯება, ასევე 

განსაზღვრულია სტრატეგიული გეგმის საკვანძო ინდიკატორები. 

 

ხუთივე სტრატეგიული და გამჭოლი პრიორიტეტებისათვის განსაზღვრულია სხვადასხვა ნაბიჯები, რომლებიც 

უფრო დეტალურად გაშლილია სამწლიან სამოქმედო გეგმაში, კონკრეტული ქმედებებით. მათ შორისაა ვადები, 

პასუხისმგებლობების განაწილება და ბიუჯეტი. 

 

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგი 
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სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგი (შემდგომში – მონიტორინგი) 

წარმოადგენს პროცესს, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის მიზნების, სტრატეგიული განვითარებისა და 

სამოქმედო გეგმით დასახული ამოცანების ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობების, ასევე მონიტორინგის 

გეგმის პერიოდულ შეფასებას.  

 

სტრატეგიული გეგმის დასახული მიზნების მიღწევის დასადასტურებლად გამოიყენება საკვანძო 

ინდიკატორების სისტემა, რომლის აუცილებელ კომპონენტს სისტემატიური შეფასება და განხორცილებული 

სამუშაოთა მონიტორინგი წარმოადგენს. 

 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის საკვანძო ინდიკატორების მონიტორინგის გეგმა (შემდგომში – 

მონიტორინგის გეგმა) წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც აღწერს უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის 

შესაბამისად დაგეგმილ სამიზნე მაჩვენებლებს, აგრეთვე მონაცემთა შეგროვების მეთოდებსა და გადამოწმების 

წყაროებს. 

 

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის პროცესი ხორციელდება ყოველწლიურად უნივერსიტეტის „სტრატეგიული 

განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგისა და შეფასების პოლიტიკისა და პროცედურების“ 

შესაბამისად. პოლიტიკაში განსაზღვრულია მონიტორინგის პროცესისადმი დადგენილი ძირთადი მოთხოვნები, 

პროცესის განხორციელების პერიოდულობა, მის განხორცილებაზე პასუხისმგებელი პირები, ანგარიშის 

სტრუქტურა და ძირითადი მოთხოვნები. ამასთანავე აღწერილია თავად მონიტორინგის პროცედურა. 

 

ამჟამადაც, ყოველი ანგარიშგების შემდგომ, ხდება თავად პროცედურის ეფექტიანობის შეფასება და განიხილება 

საკითხი მასში ცვლილებების საჭიროების შესახებ. ასე, მაგალითად, აღნიშნული დოკუმენტი დაგროვილი 

გამოცდილებიდან გამომდინარე გადაიხედა 2020 წელს. კერძოდ, უზრუნველყოფილ იქნა: მონიტორინგის 

პროცედურისა  და ვადების  უფრო მკაფიოდ გაწერა, შემუშავდა ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული 

ერთეულების მეირ წარმოსადგენი ანგარიშის ახალი ფორმა, სადაც მეტი ყურადღება ექცევა ფაქტების ანალიზს 

და არსებული საუნივერსიტეტო კვლევების გამოყენებას.    

 

ამასთანავე, დაგროვილმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ 2019 წელს განსაზღვრული ანგარიშგების ციკლი, რომელიც 

ითვალისწინებდა კალენდარულ წელს, არ იძლევა ეფექტიანი ანგარიშის მომზადების საშუალებას, რადგან რიგი 

პროცესები მიბმულია აკადემიურ წელიწადთან. ამიტომაც, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ ანგარიშგების 

ვადები დაკავშირებული იყოს აკადემიურ წელიწადზე.  

 

სტრატეგიული გეგმის გადახედვისა და სამოქმედო გეგმის ხელახალი გეგმარების  პროცესი განხორციელდება 

2021 წელს. აგრეთვე, დასაშვებია როგორც სტრატეგიული გეგმის, ასევე სამოქმედო გეგმის გადახედვის პროცესის 

განხორციელება მაღალი რისკის შემცველი გარემოებების დადგომის შედეგად, როცა საჭიროა დაუყონებლივი 

რეაგირება რისკის წყაროზე. 

 

უნივერსიტეტის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მიიჩნევს, რომ მისი საქმიანობა სანდო და მდგრადი იქნება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ მისი ძირითადი საქმიანობის კვალდაკვალ, შეძლებს პოზიტიური გავლენის მოხდენას 

საზოგადოების განვითარებაზეც, ისეთი საქმიანობით, როგორიცაა, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების 

შეთავაზება, მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა, ზრუნვა გარემოზე და სხვა. 
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აღნიშნულ მიდგომას ასახავს უნივერსიტეტის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა (იხ. 

დანართი 1.2.3.), რომელშიც აღწერილია სოციალური პასუხისმგებლობის არსი, მისი მნიშვნელობა, ძირითადი 

სფეროები და მიდგომები. კორპორატიული, სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა  EEU-ს კორპორატიული 

კულტურის ნაწილია და მისი მოთხოვნების გაითვალისწინება ხდება  უნივერსიტეტის მთელი რიგი 

გადაწყვეტილების მიღებისას. (იხ დანართი 1.2.3.), უნივერსიტეტის სოციალური პასუხიმგებლობის პოლიტიკა 

მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს როგორც საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრესს, მოწყვლადი 

ჯგუფების შესაძლებლობებისა და საზოგადოებრივ სიკეთეებთან წვდომის გაზრდასა, ასევე გარემოს მდგრად 

განვითარებას. ამავე დროს, პოლიტიკით განსაზღვრული მიდგომები  გამოიყენება როგორც საუნივერსიტეტო 

საზოგადოებასთან, აგრეთვე ყველა გარე დაინტერესებული პირის მიმართაც.  

სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დასახული მიზნების მისაღწევად გამოყოფილი იქნა  ის სფეროები, 

რომლებშიც ხორციელდება შესაბამისი პროგრამები და აქტივობები. ეს სფეროებია: 

 სოციალური ეკონომიკური სფერო; 

 მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების სფერო; 

 გარემოს დაცვითი სფერო; 

 ორგანიზაციული მართვის სფერო. 

 

ყოველი სფეროსათვის უნივერსიტეტის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის  პოლიტიკაში 

განსაზღვრულია შესაძლო საქმიანობები.  

 

უნივერსიტეტის სოციალური პასუხიმგებლობის პოლიტიკის ფარგლებში, ასევე ინერგება და ვითარდება 

უნივერისტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის მხარდაჭერის სერვისები, აგრეთვე უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულთათვის განკუთვნილი სერვისები.  

 

უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკის მოთხოვნებისა და მიდგომების, ყოველდღიურ 

საქმიანობაში ასახვის გარდა, იგი   განსაზღვრულია უნივერსიტეტის სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმაშიც.  

 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული რიგი საქმიანობები დაფუძნებულია პოლიტიკის მოთხოვნებზე,  

მაგალითად,  სამიზნე აუდიტორებისათვის მარკეტინგული პროექტების განხორციელება პუნქტი 1.2.3. ანდა 

პერსონალის გადამზადებაზე მიმართულ საქმიანობა პუნქტი 4.1.3.  

 

საზოგადოებრივ განვითარებაში კონტრიბუციის მიზნით, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში ხშირად 

გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა სახის აქტივობებს (იხ დანართი 1.2.4. საზოგადოების განვითარებაში წვლილის 

შეტანის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები ჩამონათვალი ): საქველმოქმედო (მაგალითად, ,,EEU LOYAL BOX’’, 

EEU სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის და ა.შ. ), ეკოლოგიური და სოციალური (მაგალითად, 

,,მეგობრობის ხეივანი EEU–ში’’, ,,60+EEU", ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე, ჩვენ არ ვითვლით 

ქრომოსომებს, ,,დაასუფთავე შენი ტურისტული ზონა’’), სპორტული (ოლიმპიური გაკვეთილები, ტურნირები 

სკოლებს შორის და ა.შ.), კულტურული, ინტელექტუალურ თუ შემეცნებით ღონისძიებები (მაგალითად, საჯარო 

ლექციები, თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრები, იმიტირებული პროცესი სკოლის 

მოსწავლეებში, სასწავლო ვიზიტები – ექსკურსიები, ფილმის ჩვენებები, საერთაშორისო დღეები და ა.შ.).  

 

უნივერსიტეტის სოციალური პასუხიმგებლობის პოლიტიკის საუკეთესო პრაქტიკას წარმოადგენს, თუ როგორ 

წარმატებით განხორციელდა 2020 წლის მაისს-ივლისში სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც 

მიმართული იყო COVID 19 - ის გამო გამოწვეული  პანდემიის პერიოდში აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტების 
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კანდიდატთა ((საერთო ჯამში 1038) მხარდაჭერაზე. იგი განახორციელდა საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის 

(EMIS) მხარდაჭერითა და სატელეკომუნიკაციო ოპერატორთან  “სილქნეტთან” თანამშრომლობის პროექტის 

ფარგლებში: 

 მთელი საქართველოს მასშტაბით მცხოვრებ 611 აბიტურიენტს, რომლებსაც ჰქონდათ ინტერნეტზე წვდომის 

პრობლემა და ვერ ახერხებდნენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის სრულფასოვან რეჟიმში მომზადებას, 

დაუფინანსა უწყვეტი ინტერნეტის მიწოდება და უზრუნველყო მათი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 

მომზადება.  

 როგორც ზემოაღნიშნულ პირებს, ასევე დამატებით კიდევ 427 აბიტურიენტისა და მაგისტრანტების 

კანდიდატთათვის უსასყიდლოდ ორი თვის განმავლობაში ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის სამ 

საგანში (ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, მათემატიკა), ხოლო საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების ოთხივე კომპონენტში (წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, 

რაოდენობრივი მსჯელობა) უზრუნველყო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი დისტანციური კურსების 

განხორციელება Microsoft Teams-ის მძლავრი საკომუნიკაციო ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით.  

 სოციალური პროექტში ჩართული სტუდენტებისთვის გამოცხადდა დამატებითი მხარდაჭერა  და ყველა 

აბიტურიენტს, ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარებისა და აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტში სწავლის შემთხვევაში შესთავაზა 30%-იან საუნივერსიტეტო დაფინანსებას პროგრამით 

გათვალისწინებულ სწავლების ყველა წელზე. 

 

აღნიშნული სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტი წარდგენილი იქნა UN Global Compact Network Georgia-ს 

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდოს კონკურსზე, Corporate Responsibility Award 2020, კატეგორიაში 

ხარისხიანი განათლება, სადაც მოხვდა საუკეთესო პროექტებს შორის. 

 
პროექტმა აგრეთვე დიდი მოწონება ჰპოვა თავად პროექტში ჩართულ ახალგაზრდების მხრიდანაც, რასაც 

აჩვენებს მათი გამოკითხვის შედეგები (იხ დანართი 1.2.5. „აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 

მოსამზადებელი პროგრამით კმაყოფილების კვლევის შედეგები“) უნივერსიტეტის მოსამზადებელი კურსებით 

კმაყოფილი აბიტურიენტების რიცხვი აღწევდა 93,3%, ხოლო ყოველი კურსი შეფასებული იქნა 10-ბალიან 

შეფასების სისტემაში არანაკლებ 7 ქულით.  

 

ამასთანავე, გამოკითხვამ აჩვენა, რომ შეთავაზებული კურსების ხარისხისა და პერსონალის მხრიდან ჩართულობა 

იყო დროული და სათანადოდ ორგანიზებული, ხოლო ტექნიკური მხარდაჭერა მაღალი - პროექტში ჩართულ 

ახალგაზრდებს არ წარმოქმნიათ პრობლემები კავშირგაბმულობისა და Microsoft Teams-ის პლატფორმის 

გამოყენებისას. 
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მსოფლიო პანდემიით გამოწვეული სწავლა/სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეების გადაწყვეტის 

გზებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული ახალი ტენდეციების გათვალისწინებით, 

შეთავაზებული სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მასში ჩართული 

ადამინებისათვის, რადგან უახლოეს მომავალში  დისტანციური სწავლება კიდევ ურო ფართედ დაინერგება და 

ამგვარ სისტემასთან ურთიერთობის დადებითი გამოცდილება,  რომელიც მათ მიიღეს,  უზრუნველყოფს უფრო 

მარტივ ადაპტაციას ახალ ტექნოლოგიებთან, ხოლო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს შესძენს ონლაინ 

სწავლების მნიშვნელოვან გამოცდილებას.  

სოციალური პასუხისმგებლობის მიზნით განხორციელებული აქტივობები, ასევე, მოცემულია „აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტის 2015-2020 წლების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შესახებ ანგარიშში (იხ. დანართი 

6.1.1.  გვ.19 „სოციალური პასუხისმგებლობა“); 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებით, მხარდაჭერილია 

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების პრინციპის განხორციელება. ამასთან, უნივერსიტეტის სტრუქტურაში 

წარმოდგენილია უწყვეტი განათლების ცენტრი, რომელიც ხელს უწყობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

სწავლების პრინციპის რეალიზებას.   

ასევე, უნივერსიტეტის პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი  აკადემიური/კვლევითი საქმიანობის 

გარდა, აქტიურად არიან ჩართულნი უწყვეტი განათლების მიზნით განხორციელებულ აქტივობებში. აღნიშნულ 

ადასტურებს მათი გამოკითხვის შედეგები, კერძოდ კითხვაზე აკადემიური / კვლევითი საქმიანობის გარდა, 

კიდევ რომელ სამუშაოს ასრულებთ? მათი პასუხები შემდეგი სახით არის წარმოდგენილი:   

იხ. დიაგრამა 1.2.1. 

 
 

50.70%
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ზემოთა აღწერილი გარემოებები და ფაქტები ქმნის დასაბუთებულ მოლოდინს, რომ უნივერსიტეტის 

სტრატეგიის იმპლემენტაციით უზრუნველყოფილი იქნება ინსტიტუციის  მდგრადი წარმატების მიღწევა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 1.2.1. სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2025 წწ; 

► დანართი 6.1.3. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

განვითარების სტრატეგია; 

► დანართი 1.2.2. სამოქმედო გეგმა  2019-2021წწ; 

► დანართი 1.2.3 უნივერსიტეტის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა; 

► დანართი1.2.4. საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები 

ჩამონათვალი; 

► დანართი 1.2.5. აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პროგრამით 

კმაყოფილების კვლევის შედეგები; 

► დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტის დებულება; 

► დანართი 6.1.1. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 2015-2020 წლების სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის შესახებ ანგარიში გვ.19 (სოციალური პასუხისმგებლობა); 

► დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები - შესაბამისი 

ინფორმაცია. 

 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის 

კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

 

ძლიერი მხარეები 

 გააზრებული, უნივერსიტეტის მახასიათებლებისა და პრიორიტეტების შესატყვისი  მისია, ხედვა, 

ღირებულებები. რომლებიც შემუშავებულია საუნივერსიტეტო საზოგადოების მიერ პარტნიორებთან 

თანამშრომლობით. 

 უნივერსიტეტის მისწრაფების მდგრადი წარმატების  მიღწევაზე ორიენტირებული სტრატეგიული 

განვითარებისა და სამოქმედო გეგმები ; 

 სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების  ქმედითი და ეფექტიანი მექანიზმები. 

 უნივერისიტეტის კორპორატიული პასუხისმგებლობის პოლიტიკა მისი იმპლემენტაციის შედეგები 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

 მისიისა და სტრატეგიული დოკუმენტის დისემინაციის პროცესის გაძლიერება სტუდენტებსა და 

პერსონალში 
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2. უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 

უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ 

საუკეთესო პრაქტიკას, რაც გულისხმობს მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტურ 

გამოყენებას მართვის პროცესში. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას, 

ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის ინტეგრირებას მართვის პროცესში და ხელს უწყობს დაწესებულებაში 

კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური პრინციპების დამკვიდრებას. 

2.1. ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 

 უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა უზრუნველყოფს უსდ-ის მიზნებისა და სტრატეგიული განვითარების 

გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებას; 

 უსდ-ის მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის პროცედურა არის გამჭვირვალე, სამართლიანი და კანონთან 

შესაბამისი; 

 უსდ-ის ხელმძღვანელობა/მართვის ორგანოები უზრუნველყოფს უსდ-ის საქმიანობის ეფექტურ მართვას; 

 უსდ-ის ხელმძღვანელობა უსდ-ს მისიისა და მიზნების შესაბამისად, ხელს უწყობს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების საერთაშორისო თანამშრომლობას და ინტერნაციონალიზაციის პროცესს. 

აღწერა  და შეფასება 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტს აქვს მისი საქმიანობის შინაარსის შესატყვისი  ორგანიზაციული სტრუქტურა 

(იხ. დანართი 2.1.1.), რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტის მისიით და სტრატეგიული განვითარების გეგმით 

განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას 

 

 უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებია (მმართველი სუბიექტებია) (იხ. დანართი 1.1.1. ) 

► პარტნიორთა საერთო კრება;  

► რექტორი;  

► წარმომადგენლობითი საბჭო; 

► ვიცე-რექტორი; 

► ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

 ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის - ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია/სუბიექტია: (იხ. დანართი 

2.1.2.ფაკულტეტების დებულებები  ) 

► ფაკულტეტის დეკანი; 

► ფაკულტეტის საბჭო. 

 

პარტნიორთა საერთო კრება -  უნივერსიტეტის მართვის უმაღლესი ორგანოა პარტნიორთა კრება, რომლის  უფლება-

მოვალეობები განისაზღვრება  კომპანიის  წესდებით და საქართველოს  კანონმდებლობით. პარტნიორთა კრება 

ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის  რექტორს და მასზე ახდენს უნივერსიტეტის მართვის დელეგირებას. 

 

რექტორი - არის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი, იგი ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და 

კვლევით საქმიანობასა და წარმართავს მის ზოგად  პოლიტიკას; წარადგენს  უნივერსიტეტის ინტერესებს 

აკადემიურ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო წრეებში და ამ მიზნით უნივერსიტეტის სახელით დებს  შესაბამის 

გარიგებებს; რექტორის  ფუნქციები და უფლებამოსილებები  განსაზღვრულია შპს „აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტის“ წესდებითა და უნივერსიტეტის დებულებით ( იხ. დანართი 1.1.1.)   
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წარმომადგენლობითი საბჭო - არის უნივერსიტეტის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. იგი არის 

დამოუკიდებელი მმართველი კოლეგიური სტრუქტურული ერთეული, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს 

უნივერსიტეტის ეფექტიან მართვასა და განვითარებას, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

საკითხების კოლეგიური გადაწყვეტა, უნივერსიტეტის მართვისა და საქმიანობის ღიაობა, გამჭვირვალობა და მასში 

საუნივერსიტეტო საზოგადოების ჩართულობა. წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილება, ფუნქციები, 

საქმიანობის რეგლამენტი და მასთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება „უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულებით (იხ. დანართი 2.1.3.) 

 

ვიცე-რექტორები -  უნივერსიტეტს ჰყავს ოთხი ვიცე-რექტორი შემდეგი მიმართულებებით: 

 სამეცნიერო საკითხებში; 

 სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების საკითხებში; 

 საერთაშორისო და ადმინისტრაციულ საკითხებში; 

 ფინანსებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში. 

ვიცე-რექტორი არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი, რომელიც ეხმარება 

უნივერსიტეტის რექტორს უნივერსიტეტის შესაბამისი სფეროს მართვაში. ვიცე-რექტორის უფლებამოსილება 

განსაზღვრულია უნივერსიტეტის დებულებით, მისი თანამდებობრივი ინსტრუქციითა და შრომითი 

ხელშეკრულებით.  ვიცე-რექტორებს უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურის მიხედვით ექვემდებარება 

შესაბამისი მიმართულებით არსებული ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულები და ისინი 

პასუხიმგებელები არიან საკუთარი საკურატორო სფეროს საქმიანობაზე. (იხ. დანართი 1.1.1.) 

 

ხარისხის       უზრუნველყოფის       სამსახური    არის უნივერსიტეტის მმართველი რგოლის ადმინისტრაციული 

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ეხმარება რექტორს უნივერსიტეტის მართვაში და მისი მიზანია შიდა და 

გარე შეფასების შედეგებზე დაფუძნებით უზრუნველყოს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

უწყვეტად და სისტემურად გამოყენების  პროცესების ადმინისტრირება და განვითარება. სამსახური  

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემისა და მექანიზმების  დანერგვას 

უნივერსიტეტის საქმიანობის  ყველა მიმართულებით: სწავლა-სწავლება, კვლევა, მართვა, ინტერნაციონალიზაცია, 

სერვისები, რესურსები, საზოგადოებრივი კონტრიბუცია. სამსახური ზედამხედველობას და კოორდინაციას უწევს 

უნივერსიტეტში ხარისხის მენეჯმენტსა და შეფასებას. სამსახურის მოვალეობებში შედის უნივერსიტეტში  

ხარისხის კულტურის განვითარება და კონსოლიდაცია მის ერთეულებთან ერთად, უნივერსიტეტის ხარისხის 

მართვის პრინციპების, მეთოდების  შემუშავება სწავლებისა და კვლევის მხარდაჭერის მიზნით, უნივერსიტეტში 

ხარისხის სტანდარტების  დადგენა, შეფასება და ზოგადად, ხარისხის მართვის სისტემის  სრული კოორდინაცია. 

(იხ. დანართი 1.1.1.  და დანართი 2.2.1.) 

 

ფაკულტეტის დეკანი - არის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც წარმართავს ფაკულტეტის საბჭოს მუშაობას 

და წარმოადგენს ფაკულტეტის ინტერესებს უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან და მესამე 

პირებთან. იგი უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის ორგანიზებულ და ეფექტიან ადმინისტრირებას 

და შესაბამისი მიმართულებებით სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას; (იხ. დანართი 2.1.2.) 

 

ფაკულტეტის საბჭო  - არის ფაკულტეტის მართვის ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს  ფაკულტეტის აკადემიური 

საქმიანობის დაგეგმვას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის მხარდაჭერას, საგანმანათლებლო 

პროგრამის კურსდამთავრებულებისათვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას, განიხილავს ფაკულტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, მასში ცვლილების შეტანის და განვითარების, ასევე პროგრამის 

გაუქმების საკითხს. განიხილავს ფაკულტეტის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე ისმენს 
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ფაკულტეტის დეკანისა და პროგრამის ხელმძღვანელების  ყოველწლიურ ანგარიშებს (იხ. დანართი 2.1.2.ფაკულტეტის 

დებულება ) 

 

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა, გარდა ზემოთ დასახელებული მმართველი 

ორგანოების/სუბიექტებისა, ითვალისწინებს შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:  

ა) სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი; 

ბ) სადოქტორო კვლევების განვითარების ცენტრი; 

გ) ბიბლიოთეკა; 

დ) განათლების დეპარტამენტი: 

დ.ა) სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებისა და სტუდენტური სერვისების განყოფილება; 

დ.ბ) ენების ცენტრი; 

დ.გ.) უწყვეტი განათლების ცენტრი;  

ე) საგამოცდო ცენტრი; 

ვ) სტუდენტური ომბუდსმენის ოფისი; 

ზ) საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი; 

თ) ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი; 

ი) იურიდიული დეპარტამენტი; 

კ) საქმისწარმოების დეპარტამენტი; 

ლ) მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი; 

მ) საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი; 

ნ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი; 

ო) უსაფრთხოების დეპარტამენტი; 

პ) კვლევითი ცენტრები/ერთეულები. 

 

უნივერსიტეტის სტრუქტურა და  სტრუქტურული ერთეულების ცხადად განსაზღვრული  ამოცანები/ფუნქციები 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის ეფექტიან 

იმპლემენტაციას. 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტმა გაითვალისწინა  როგორც 2019 წელს გეგმიური მონიტორინგის  მიზნით 

განხორციელებული გარე შეფასების შედეგები (ექსპერტთა შეფასებები), სადაც რექტორის  ფართო უფლება-

მოსილებების დაბალანსებაზე იყო  მოსაზრება გამოთქმული, ასევე უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ განსაზღვრული  რეკომენდაციები წარმომადგენლობითი საბჭოს როლის გაძლიერებისა და ასევე, 

კოლეგიური ორგანოების საფაკულტეტო დონეზე წარმოდგენის შესახებ, კერძოდ: 

 

დღეს მოქმედი ორგანიზაციული სტრუქტურით უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო არის 

დამოუკიდებელი მმართველი კოლეგიური ორგანო, რომელიც არა მხოლოდ განიხილავს საგანმანათლებლო 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებს, არამედ ახორციელებს მათზე საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებას. ასევე, ისმენს რექტორის და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის წლიურ 

ანგარიშებს და ახდენს შესაბამის რეაგირებას  უნივერსიტეტში განხორციელებული შეფასების შედეგებზე, 

გაუჯობესების სტრატეგიების განსაზღვრითა და საჭირო ინტერვენციების განხორციელებაზე გადაწყვეტილების 

მიღების გზით.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს საფაკულტეტო დონეზე კოლეგიური ორგანოების - ფაკულტეტების საბჭოების შექმნის 

შესახებ, რომელიც  ემსახურება როგორც ფაკულტეტების  როლისა და დამოუკიდებლობის  გაძლიერებას, ასევე  

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული პირების (სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი) აქტიურ 

ჩართვასა და თანამონაწილეობითი პროცესების მხარდაჭერას. 
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მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტის სტრუქტურის განახლება და მასში სასარგებლო ცვლილებების 

განხორციელება დაეფუძნა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შიდა კვლევების შედეგების 

გათვალისწინებით განსაზღვრულ რეკომენდაციებს. გარდა ზემოთ დასახელებული ექსპერტთა შეფასებების 

გაზიარების მაგალითისა, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსხურმა 2020 წლის მარტში მოამზადა რეკომენდაციების 

ნუსხა უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურის გადახედვის შესახებ, შემდეგი საკითხების 

გათვალისწინების მიზნით: 

► ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის  დამოუკიდებელ 

ერთეულად ჩამოყალიბების შესახებ - უნივერსიტეტის სტრუქტურა ითვალისწინებდა ადამიანური 

რესურსებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სტრუქტურას, ხოლო ზემოთ განხილული სტრუქტურის 

მოქმედ რედაქციაში გათვალისწინებულია აღნიშნული რეკომენდაცია და წარმოდგენილია დამოუკიდებელი 

სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სახით, შესაბამისად 

გაძლიერდა მისი როლი და ფუნქციები უნივერსიტეტში პერსონალის მართვის ეფექტიანი პოლიტიკის 

იმპლემენტაციისთვის. 

► კანცელარიისა და არქივის გაერთიანებულ სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბების შესახებ - სტრუქტურის 

მოქმედი რედაქციაში გათვალისწინებულია აღნიშნული რეკომენდაცია ჩამოყალიბდა საქმისწარმოების 

დეპარტამენტი, რომელიც მოიცავს კანცელარიას და არქივს. 

► უნივერისტეტის ცნობადობის გაზრდის მიზნით  მარკეტინგული მიდგომების გაძლიერების შესახებ - მოქმედ 

სტრუქტურაში  არსებულმა სტრუქტურულმა ერთეულმა განიცადა ცვლილება, შესაბამისად შეიცვალა 

სახელწოდებაც, რომელსაც ეწოდა მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი; 

► ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის სისტემების ადმინისტრირების პროცესების განვითარების შესახებ - 

მოქმედ სტრუქტურაში ჩამოყალიბდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის დამოუკიდებელი 

სტრუქტურული ერთეული, ასევე უნივერსიტეტის მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგების როლის 

გაზრდის, არსებული და შემდგომში მოსალოდნელი გამოწვევების საპასუხოდ, შეიქმნა ვიცე-რექტორის 

პოზიცია ფინანსებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში, რომლის საკურატორო 

მიმართულებებია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვისა და 

უსაფრთხოების საკითხები. მისი ზედამხედველობის პროცესში მოექცა ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმის 

იმპლემენტაციის საკითხები.  

► სტუდენტური სერვისებისა და მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმების განვითარების შესახებ - 

მოქმედ სტრუქტურაში წარმოდგენილი განათლების დეპარტამენტის  ქუდქვეშ შექმნილია სასწავლო 

პროცესების ადმინისტრირებისა და სტუდენტური სერვისების განყოფილება, უწყვეტი განათლების ცენტრი და 

დაემატა ენების ცენტრი, ასევე დამატებით შეიქმნა ცალკე სტრუქტურული ერთეული - სტუდენტური 

ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც რექტორის დაქვემდებარებაშია და ხელს უწყობს სტუდენტების კანონიერი 

ინტერესების და უფლებების დაცვის მექანიზმების იმპლემენტაციის მხარდაჭერასა და მექანიზმების 

ეფექტიანობის გაზრდას. 

► სადოქტორო კვლევების მხარდაჭერისა და განვითარების შესახებ - მოქმედ სტრუქტურაში როგორც 

დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული ჩამოყალიბდა სადოქტორო კვლევების განვითარების ცენტრი, 

რომელიც რექტორის დაქვემდებარებაშია  და ხელს უწყობს დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლა-სწავლების 

პროცესისა და სადოქტორო კვლევების განვითარებას, ახორციელებს მხარდაჭერას დოქტორანტებისა და 

აკადემიური პერსონალის მიმართ.  

► სამეცნიერო კვლევების განვითარების შესახებ - მოქმედ სტრუქტურაში არსებული კვლევითი ცენტრების 

რაოდენობა (ხუთი) გაიზარდა, დამატებით შეიქმნა ერთი კვლევითი ცენტრი - ვარლამ ჩერქეზიშვილის 

სახელობის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი, რომელიც ექვემდებარება ვიცე-რექტორს სამეცნიერო 

საკითხებში და რექტორს. ცენტრი ხელს უწყობს უნივერსიტეტში ინტერდისციპლინური კვლევების 

განვითარებას. 
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როგორც უკვე აღინიშნა, უნივერსიტეტის მოქმედი სტრუქტურა უზრუნველყოფს მისიის განაცხადისა და 

სტრატეგიული მიზნების ეფექტიან იმპლემენტაციას. მისიის განაცხადის და სტრატეგიული პრიორიტეტების 

შეფასებისას ნათელია და ცხადია, რომ უნივერსიტეტისათვის სტრატეგიულად პრიორიტეტულ მიმართულებას 

კვლევითი საქმიანობის განვითარება წარმოადგენს. ამ კონტექსტში უნდა აღინიშნოს კვლევითი საქმიანობის 

განვითარების ინსტიტუციურ დონეზე მხარდასაჭერად, უნივერსიტეტის სტრუქტურაში განხორციელებული 

სასარგებლო ცვლილებების, კერძოდ, მოქმედ სტრუქტურაში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების დეპარტამენტი, რომლის მიზანია უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

განვითარების სტრატეგიის შემუშავება და მისი განხორციელების უზრუნველყოფა, პერსონალისა და 

სტუდენტების კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და უნივერსიტეტის კვლევითი პოტენციალის ამაღლება. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის სტრუქტურაში წარმოდგენილია ვიცე-რექტორი სამეცნიერო 

საკითხებში, რომელიც ზედამხედველობს და ზრუნავს  უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

განვითარებაზე, კვლევით პროცესებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაზე,  ხელს უწყობს 

საგანმანათლებლო პროცესში კვლევების ინტეგრირებას და კვლევითი საქმიანობის  ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის განვითარებას; ამასთანავე,  იგი ზედამხედველობს  უნივერსიტეტის   კვლევით-სტრუქტურულ  

ერთეულებს, რომლებიც ამჟამად  6 კვლევითი სტრუქტურული ერთეულით არის წარმოდგენილი. კვლევითი 

საქმიანობის ინსტიტუციური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს, განახლებულ 

სტრუქტურაში სადოქტორო კვლევების განვითარების ცენტრის შექმნა, რომლის  მიზანია დოქტორანტურის 

საფეხურზე სწავლა-სწავლებისა და კვლევითი პროცესის განვითარება, სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალის მხარდაჭერა. 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, წარმოდგენილი სტრუქტურით უნივერსიტეტის რექტორი არ არის ერთპიროვნული 

მმართველი, არამედ უმაღლესი განათლების მიზნების შესაბამისად, უნივერსიტეტში მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების მიღება ხდება დაბალანსებულად რექტორისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, 

საკუთარი კომპეტენციების შესაბამისად.  წარმომადგენლობითი საბჭო განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 

უნივერსიტეტის ფუნქციონირებისათვის  მნიშვნელოვან  საკითხებზე, მაგალითად როგორიც არის: 

► განიხილავს და ამტკიცებს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებს, მისიას, 

ხედვას, ღირებულებებს; ინტერნაციონალიზაციისა და სხვა პოლიტიკის დოკუმენტებს; 

► განიხილავს და ამტკიცებს უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვისა და სტრატეგიის მონიტორინგის 

მეთოდოლოგიებს; 

► განიხილავს და ამტკიცებს უნივერსიტეტის 3-წლიანი სამოქმედო გეგმის ყოველწლიურად შესრულების 

მონიტორინგის გეგმას; 

► განიხილავს და ამტკიცებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის არჩევის წესს, შრომის შინაგანაწესს, 

ქცევის (ეთიკის) კოდექსს, კვლევითი ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსს; 

► განიხილავს და ამტკიცებს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელოსა და მასთან 

დაკავშირებულ რეგულაციებს; 

► ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს საგანმანათლებლო პროგრამებს და მასში ცვლილებებს, 

ასევე იღებს გადაწყვეტილებას პროგრამის გაუქმების შესახებ;  

► განიხილავს და ამტკიცებს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და განვითარებასთან 

დაკავშირებულ რეგულაციებს; 

► ისმენს რექტორისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის წლიურ ანგარიშებს; 

► ისმენს უნივერსიტეტის 3-წლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველწლიურ ანგარიშს და სხვა. 
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რექტორისა და წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მმართველობითი გადაწყვეტილებების დაბალანსებულობაზე 

მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ რექტორი არ არის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი, შესაბამისად, არ ერევა მის 

საქმიანობაში.  

 

უმაღლესი განათლების მიზნებიდან გამომდინარე,  უნივერსიტეტში დაბალანსებული   მართვის მოდელის 

არსებობაზე მიუთითებს ასევე, ის ფაქტიც, რომ რექტორის უფლებამოსილება ეფექტიანი მართვის 

უზრუნველსაყოფად დელეგირებულია ვიცე-რექტორებზე, რომელთა საკურატორო სფეროები გადანაწილებულია 

მათი კომპეტენციის შესაბამისად (იხ. დანართი 1.1.1. და დანართი 2.1.1.) . 

 

აღსანიშნავია, რომ სტრუქტურული ცვლილებების კვალდაკვალ უნივერსიტეტმა გადახედა და განაახლა 

სტრუქტურული ერთეულების დებულებები, შიდა კვლევის შედეგების ანალიზზე დაფუძნებით მიზანშეწონილად 

იქნა მიჩნეული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების და პასუხისმგებლობების  მკაფიოდ და რელევანტურად  

განსაზღვრა, რაც სტრუქტურულ ერთეულებს აძლევს შესაძლებლობას,  ეფექტურად და კოორდინირებულად 

განახორციელონ თავიანთი ფუნქციები. გამოკითხვის შედეგების დინამიკის ანალიზმა ცხადყო, რომ 

დასახელებული ცვლილებების შემდეგ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით გაზრდილია როგორც თითოეული 

სტრუქტურული ერთეულის მუშაობით კმაყოფილება, ასევე თავად სტრუქტურული ერთეულების კმაყოფილების 

დონე შიდა კომუნიკაციის კულტურითა და მეთოდებით (იხ. დანართი 2.2.3. გამოკითხვის შედეგების შესაბამის დანართში 

მოცემული ინფორმაცია) 

 

ზემოთ განხილული, უნივერსიტეტის მოქმედი  სტრუქტურა და მისი  ლოგიკური, ფუნქციური კავშირი 

უნივერსიტეტის მისიის განაცხადთან და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან, 

გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ იგი არამხოლოდ თავსებადია ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტის 

მოთხოვნებთან, არამედ ფოკუსირებულია სტუდენტებისა და სხვა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების 

საჭიროებებისა და მოლოდინების დაკმაყოფილებაზე, რაც არის უნივერსიტეტის მდგრადი წარმატების მიღწევის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი.  

 

აღწერილი  ფაქტები და გარემოებები გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ  უნივერსიტეტის, როგორც კერძო 

სამართლის იურიდიული პირის, ორგანიზაციული სტრუქტურა შესაბამისობაშია, მეწარმეთა შესახებ 

საქართველოს კანონთან და უმაღლესი განათლების მიზნებთან. ამასთანავე, იგი გამომდინარეობს უნივერსიტეტის 

მისიიდან, ხოლო მასში წარმოდგენილი სტრუქტურული ერთეულების ამოცანები და  ცხადად გაწერილი, 

დეტალიზებული  სამუშაო აღწერილობები (იხ. დანართი 2.1.4.), უნივერისტეტში ჩატარებული გამოკითხვის 

შედეგები ქმნის მყარ მტკიცებულებას, რომ  უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია  მიზნებისა და სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის დროული და ეფექტიანი იმპლემენტაციის პროცესი და ინსტიტუცია წარმატებით უძღვება 

საგანმანათლებლო საქმიანობას, მიუხედავად მომთხოვნი და მუდმივად ცვალებად გარემოში პოზიციონირებისა. 

 

უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში არჩევა/მმართველი სუბიექტების დანიშვნა 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს  არჩევა - წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება 11 წევრით, 

რომელთაგან  ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების (ფაკულტეტები) მიერ აირჩევა 6 წევრი, ხოლო 

უნივერისტეტის რექტორის მიერ  შეირჩევა 5 წევრი. საბჭოს შემადგენლობაში ძირითადი საგანმანათლებლო 

ერთეულების  მიერ არჩეული წევრების სტატუსით შედიან უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და 

სტუდენტები. საბჭოს არჩეული წევრი აკადემიური პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება 3 წევრით, 

უნივერსიტეტის თითოეული ფაკულტეტიდან თითო წევრი. საბჭოში არჩეულ წევრ სტუდენტთა რაოდენობა 
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განისაზღვრება 3 წევრით, უნივერსიტეტის თითოეული ფაკულტეტიდან თითო წევრი. საბჭოს შემადგენლობაში 

უნივერისტეტის რექტორის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია შევიდნენ შემდეგი პირები:  

 უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორები; 

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; 

 უნივერსიტეტის კვლევითი ერთეულების (ცენტრები/ინსტიტუტები) ხელმღვანელები; 

 ნებისმიერ პირი, რომელსაც აქვს უნივერსიტეტში ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 

(სამი) წლიანი გამოცდილება და აკმაყოფილებს რექტორის მიერ შერჩეული  საბჭოს წევრობის 

კანდიდატისათვის  დადგენილ შერჩევის კრიტერიუმებს. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი აკადემიური პერსონალი და სტუდენტების არჩევა უზრუნველყოფილია 

შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრების არჩევის წესი და პროცედურების 

დეტალურად გაცნობის მიზნით   იხ. დანართი 2.1.5. უნივერსიტეტი მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის წესები 

და პროცედურები  და დანართი 2.1.3. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება. 

 

ფაკულტეტის საბჭოს არჩევა - ფაკულტეტის საბჭო შედგება შვიდი წევრისაგან. ფაკულტეტის საბჭოს 

შემადგენლობაში შედიან ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის  ოთხი არჩეული 

წარმომადგენელი და ორი სტუდენტთა წარმომადგენელი. ფაკულტეტის საბჭოს წევრი, გარდა დეკანისა, 

ერთდროულად არ შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი და 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის  

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი. ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა 

არჩევნები ინიშნება რექტორის  სამართლებრივი აქტის  საფუძველზე და ინფორმაციის საჯარო გაცნობის მიზნით, 

ქვეყნდება ყველასათვის ხელმისაწვდომ და თვალსაჩინო ადგილას, არჩევნების ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე. 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არჩევის წესისა და პროცედურების  დეტალურად გაცნობის მიზნით ( იხ. დანართი 

2.1.5. უნივერსიტეტი მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის წესები და პროცედურები  და დანართი 2.1.2. ფაკულტეტის  

დებულებები). 

ხაზგასასმელია, რომ ფაკულტეტის, წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია თუ მას ესწრება საბჭოს 

შემადგენლობის 2/3. აღსანიშნია, რომ წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე საკითხის განხილვისა და 

გადაწყვეტისთვის, არ არის საკმარისი, მხოლოდ ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების წარმომადგენლების 

ან რექტორის მიერ შერჩეული წევრების ხმები. 

 

რექტორის თანამდებობის დაკავების პროცედურა  -  რექტორის თანამდებობა შეიძლება დაიკავოს შპს „აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტის“ გენერალურმა დირექტორმა ან სხვა პირმა, რომელიც აკმაყოფილებს რექტორის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. რექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერისტეტის 

პარტნიორთა საერთო კრება. 

 

უნივერისიტეტის ვიცე-რექტორებს, ფაკულტეტის დეკანს  და  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს - 

თანამდებობაზე ნიშნავს უნივერსიტეტის რექტორი, მათი  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  განსაზღვრულია 

უნივერსიტეტის შესაბამისი რეგულაციით (იხ. დანართი 2.1.5. უნივერსიტეტი მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის 

წესები და პროცედურები). 

 

ზემოთ დასახელებული მმართველი ორგანოები და სუბიექტები სრულფასოვნად ახორციელებენ მათზე 

დაკისრებულ მოვალეობებს. ფუნქციონირებს წარმომადგენლობითი და ფაკულტეტის საბჭოები. დაკომპლექტების 

მოქმედი რეგულაციები არის გამჭვირვალე, რელევანტური, კანონთან შესაბამისი და უზრუნველყოფს პოზიციის 

დაკავებას სამართლიანობისა და ობიექტურობის პრინციპის დაცვით.  

 



 
 

35 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

უნივერსიტეტში შემუშავებული და დანერგილია  მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების 

სისტემა (იხ. დანართი 2.1.6.) მართვის ეფექტიანობა   უნივერისტეტის  წარმატებისა და მისი კონკურენტული 

უპირატესობის მისაღწევად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რომელიც მოიცავს ინსტიტუციის 

მართვის რელევანტურ შედეგზე და  პროგრესზე ორიენტირებულ მექანიზმების გამოყენებას,  პროცესების 

დაგეგმვის, მონიტორინგის, შეფასების, განხილვის, რეაგირებისა და გაუმჯობესების უწყვეტ ციკლს. 

უნივერსიტეტმა უნდა  გაამართლოს  საკუთარი სტუდენტებისა და პერსონალის მოლოდინები. შესაბამისად, 

გაზრდილი კონკურენციის კვალდაკვალ, ინსტიტუციის მდგრადობის გაზომვის  ერთ-ერთი ინდიკატორი მართვის 

ეფექტიანობაა, რომელიც მიიღწევა:  სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების იმპელმენტაციით, თანამშრომელთა 

საქმიანობის შესრულების ეფექტიანი მენეჯმენტით, სტუდენტების, პერსონალისა და სხვა დაინტერესებული 

პირების მაღალი კმაყოფილების ხარისხით;  ინსტიტუციის ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის 

ეფექტიანობით. 

უნივერსიტეტში მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგი ხორციელდება შემდეგი მიმართულებით: 

 ინსტიტუციური დონე - ფასდება:  რამდენად იქნა მიღწეული სტრატეგიული გეგმით დასახული მიზნები, 

დადგენილი ინდიკატორების, ვადებისა  და განსაზღვრული რესურსების შესაბამისად; უნივერისტეტში 

დანერგილი შიდა ხარისხის  მექანიზმების ეფექტიანობა; ეკონომიკური ეფექტურობა და ფინანსური 

მაჩვენებლები. 

 სტრუქტურული ერთეულების დონე - ფასდება: თითოეული სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის 

შედეგები და პერსონალის მიერ სამუშაოს შესრულების ეფექტიანობა; 

 დაინტერესებული პირების დონე -  ფასდება: სტუდენტების და პერსონალის კმაყოფილების დონე  

უნივერისტეტში არსებული მართვის სტილით, სერვისებითა და სხვადასხვა საკითხებით, რაც გავლენას ახდენს 

უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ეფექტიანობაზე. 

 

უნივერსიტეტში  მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისთვის დადგენილია  მექანიზმები, რომლის გამოყენებითაც 

დგინდება  დაცულია, თუ არა დადგენილი  პროცედურები და რამდენად ეფექტური და ეფექტიანია დამდგარი 

შედეგი. 

 

უნივერსიტეტში მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისთვის დადგენილი  მექანიზმები ფარავს  უნივერსიტეტის 

ეფექტიანი მართვის მისაღწევად  ყველა ასპექტსა და წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

 

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების  შეფასება; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასება; 

 ფინანსური და ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასება; 

 სტრუქტურული ერთეულების მიერ  საკუთარი ამოცანებისა და  პერსონალის მიერ სამუშაოს შესრულების 

მენეჯმენტის შეფასება; 

 სტუდენტებისა და პერსონალის კმაყოფილების შეფასება. 

 

უნივერსიტეტში მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისთვის დადგენილი მექანიზმების გამოყენება ხდება 

წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუმენტებითა და დადგენილი პროცედურებით, რომლებიც დაფუძნებულია  PDCA 

მუდმივი შეფასებისა და გაუმჯობესების ციკლზე. 

ზემოთ დასახელებული მექანიზმებისა და პროცედურების გამოყენებით განხორციელდა უნივერსიტეტში მართვის 

ეფექტიანობის მონიტორინგისა და შეფასების პროცედურა, შედეგების ანალიზი, ძირითადი მიგნებები და 

პროცესების გაუმჯობესების მიზნით განსაზღვრული რეკომენდაციები აისახა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ მომზადებულ წლიურ ანგარიშში (იხ. დანართი 2.2.2.), რომელიც განხილული იქნა 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს სხდომაზე.  
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აღსანიშნავია, რომ  უნივერსიტეტში ჩატარებული შიდა კვლევების შედეგების მიხედვით პერსონალის და 

სტუდენტების  მიერ უნივერისტეტის მართვის სტილი დადებითად არის შეფასებული. იხ. დიაგრამები: 2.1.1.; 2.1.2.; 

2.1.3. 

დიაგრამა 2.1.1.  ადმინისტრაციული  პერსონალის მიერ უნივერსიტეტის მართვის სტილის შეფასება 

 
 

ასევე, აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების ასივე პროცენტი ეთანხმება დებულებას, რომ უნივერსიტეტი იყენებს 

მართვის თანამედროვე ლიცენზირებულ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა 

(ELMA) და სხვა ელექტრონული პლატფორმები (EEU-EL; MicroSoft Teams; FMG SOFT; EEU-HR..,).  

 

 

აბსოლუტური უმრავლესობა ეთანხმება დებულებას, რომ  მენეჯმენტის მიერ პრობლემურ საკითხებზე/საჩივრებზე 

რეაგირების სისტემა არის დანერგილი, ასევე დანერგილია სამეცნიერო პროექტებში პერსონალის ჩართულობის 

მექანიზმები. ნაწილი მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ისეთ დებულებებს, რომლებიც უფრო მეტად აღწერს 

სტრუქტურულ რგოლებს შორის კოორდინაციის ეფექტურობას და ფუნქციების გამიჯნულობას.  

 

 

შიდა კომუნიკაციის კულტურის განვითარებაზე ინტენსიურად მუშაობს უნივერსიტეტი. მით უფრო, რომ 

უნივერსიტეტმა საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაზარდა როგორც სტრუქტურული ერთეულების, ასევე 

მასში დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა. უნივერსიტეტში დასაქმებული ადმინისტრაციული პერსონალის 

ინსტიტუციაში დასაქმების მაჩვენებელი შემდეგი სახით არის წარმოდგენილი: 3 წელი და მეტი - 41 %; 2-3 წელი - 

29 %; 1 წლამდე - 30 %. გამომდინარე აქედან,  ინსტიტუციის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის  მნიშვნელოვანია 

სტრუქტურული ერთეულებს შორის შიდა კომუნიკაციის მაღალი კულტურის დანერგვა და განვითარება,  

აღნიშნულთან დაკავშირებითაც აქტიურად ატარებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს (დამატებითი 

ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2.2.2.-ის შესაბამისი ინფორმაცია) 
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უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულები ეფექტურად და 

კოორდინირებულად ახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები 

ნათლადაა ჩამოყალიებებული და გამიჯნული

მენეჯმენტის მიერ ადმინისტრაციულ / აკადემიურ / 

სამეცნიერო საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების 

მიღება ხდება დროულად

მენეჯმენტის მიერ პრობლემატურ 

საკითხებზე/საჩივრებზე/სააპელაციო განცხადებებზე 

რეაგირება ხდება დროულად

უნივერსიტეტში დანერგილია სამეცნიერო 

პროექტებში/კვლევებში პერსონალის ჩართულობის 

მექანიზმები

უნივერსიტეტი იყენებს მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებს 

(მათ შორის ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემა, 

ელექტრონული პლატფორმები..)

არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი/ ვერ შევაფასებ
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

დიაგრამა 2.1.2.  პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ უნივერსიტეტის 

მართვის სტილის  და გადაწვეტილების მიღების პროცესებში  მონაწილეობის შეფასება 

 
 

როგორც წარმოდგენილი დიაგრამიდან ჩანს, გამოკითხული პერსონალის დიდი უმრავლესობა დადებითად 

აფასებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პერსონალის მონაწილეობის არსებულ მექანიზმებს, ამასთანავე მათი 

დიდი უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სტრუქტურული ერთეულები დროულად და ეფექტიანად 

რეაგირებს პერსონალის საჭიროებებზე.  

 

ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ 2018-2019 სასწავლო წლის პერსონალის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით  

გამოკითხული რესპოდენტების 68 % აცხადებდა, რომ არ  იყო ჩართული  უნივერსიტეტის მართვასა და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, ხოლო ერთი წლის შემდეგ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, 

რომ  შედეგები  მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული მართვაში ჩართულობისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესის თითოეულ ელემენტთან მიმართებით, რაც  ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ უნივერსიტეტი 

არამხოლოდ წარმატებით განსაზღვრავს მართვის ეფექტიანობის შეფასების სისტემასა და შესაბამის მექანიზმებს, 

არამედ ასეთივე წარმატებით ახდენს  მათ ეფექტიანად გამოყენებასა და  იდენტიფიცირებული გასაუმჯობესებელი 

საკითხების აღმოფხვრასა და განვითარებაზე მყისიერ რეაგირებას. 
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უნივერსიტეტი რთავს პერსონალს სტრატეგიული დაგეგმვის 

პროცესში პერსონალი ჩართულია სტრატეგიული დაგეგმვის 

პროცესში

უნივერსიტეტის   პარტნიორები და პოტენციური  დამსაქმებლები 

ჩართულნი არიან პროგრამების შემუშავება / გაუმჯობესების 

პროცესში

პერსონალი ჩართულია  უნივერსიტეტის თვითშეფასების 

ანგარიშების მომზადების პროცესში

პერსონალს აქვთ შესაძლებლობა  ჩაერთონ უნივერსიტეტის 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში

პერსონალი ჩართულია  უნივერსიტეტის თვითშეფასების 

ანგარიშების განხილვაში

უნივერსიტეტის სხვადასხვა ერთეული დროულად და 

ეფექტიანად რეაგირებს პერსონალის  საჭიროებებზე, 

განცხადებებსა თუ მოსაზრებებზე

პერსონალი ჩართულია საგანმანათლებლო პროგრამების 

გაუმჯობესების პროცესში

პერსონასლ აქვს შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს 

უნივერსიტეტის მართვაში (წარმომადგენლობითი საბჭოსა და  

ფაკულტეტის საბჭოს წევრობით)

არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი/ვერ შევაფასებ
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

დიაგრამა 2.1.3. სტუდენტების  მიერ უნივერსიტეტის მართვის სტილის  და გადაწვეტილების მიღების პროცესებში 

მონაწილეობის შეფასება 

 

 
 

გამოკითხული სტუდენტების უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სტრუქტურული ერთეულები დროულად 

და ეფექტიანად რეაგირებენ სტუდენტების  საჭიროებებზე, მათ შორის, მათ მიერ დაწერილ განცხადებებსა და 

მოსაზრებებზე. სტუდენტები, ასევე გამოთქვამენ კმაყოფილებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში 

მონაწილეობის  უნივერსიტეტში არსებული მექანიზმების შესახებ. 

 

საქმისწარმოება უნივერსიტეტში 

საქმისწარმოების ორგანიზაციას და წარმართვას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტრუქტურით 

გათვალისწინებული დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული, საქმისწარმოების დეპარტამენტი (იხ. დანართი 

1.1.1.შესაბამისი ინფორმაცია) . 

საქმისწარმოების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ერთიანი საქმისწარმოების სამუშაოების ორგანიზებას, 

ხელმძღვანელობას, კოორდინაციას, კონტროლსა და რეალიზაციას. უნივერსიტეტის დოკუმენტბრუნვას, 

შემოსული და გასული დოკუმენტაციის აღრიცხვას, დოკუმენტაციის ელექტრონულ დამუშავებასა და 

უნივერსიტეტის დოკუმენტაციის არქივის წარმოებას. 

 

უნივერსიტეტში 2019 წელს დაინერგა ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პლატფორმა „ELMA“.  

 

პლატფორმის მეშვეობით მოხდა უნივერსიტეტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ბიზნეს პროცესების 

ავტომატიზაცია და მთლიანად ელექტრონულ ფორმატში მისი განხორციელება.  

 

„ELMA“-ს მეშვეობით უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტში შემოსულ, გასულ, შიდა დოკუმენტებთან, რექტორის 

ბრძანებებთან და წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებებთან მუშაობის სრული ციკლის ავტომატიზაცია. 

კერძოდ, პროგრამაში შესაძლებელია შემომავალი და გამავალი კორესპონდენციების აღრიცხვა, მათთვის 
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სტუდენტები  მონაწილეობენ პროგრამების 

თვითშეფასების ჯგუფებში

სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ 

უნივერსიტეტის მართვაში (წარმომადგენლობითი 

საბჭოში, ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტების 

წარმოდგენით)

უნივერსიტეტი ითვალისწინებს სტუდენტების მიერ 

გამოთქმულ მოსაზრებებს (გამოკითხვების ან სხვა 

საშულებებით)

უნივერსიტეტის სხვადასხვა ერთეულები დროულად და 

ეფექტიანად რეაგირებენ სტუდენტების საჭიროებებზე, 

განცხადებებსა თუ მოსაზრებებზე

არ ვიცი/ვერ შევაფასებ სრულიად ვეთანხმები ვეთანხმები არ ვეთანხმები
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სარეგისტრაციო ნომრების მინიჭება, შემდგომი მოძრაობა და რეაგირება უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესის 

შესაბამისად.  

 

პლატფორმის მეშვეობით ხდება უნივერსიტეტში შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაცია, მისთვის 

სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭება და რექტორის ან სხვა უფლებამოსილი ადრესატისთვის გაგზავნა. თავის მხრივ, 

კორესპონდენციის ადრესატს საშუალება აქვს, გაეცნოს შემოსულ კორესპონდენციას, დაადოს რეზოლუცია, 

განსაზღვროს შესრულებაზე პასუხისმგებელი, თანაშემსრულებელი, შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი 

პირები და პლატფორმის მეშვეობით გაგზავნოს მათთან კორესპონდენცია.  

 

კორესპონდენციის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი, პლატფორმაშივე ამზადებს კორესპონდენციაზე პასუხს, 

რომელსაც ვიზირებისთვის/შეთანხმების მიზნით სისტემიდანვე აგზავნის თანაშემსრულებელთან, ზემდგომთან 

თუ სხვა შესაბამის თანამშრომელთან.  

 

მომზადებული კორესპონდენცია ეგზავნება ხელმოსაწერად რექტორს ან უფლებამოსილ პირს, რომელიც ხელს 

აწერს დოკუმენტს ელექტრონულად და აგზავნის საქმისწარმოების დეპარტამენტში.  

საქმისწარმოების დეპარტამენტი პლატფორმის მეშვეობით რეგისტრაციაში ატარებს მომზადებულ 

კორესპონდენციას და გზავნის ადრესატთან. აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტბრუნვის ციკლში ჩართულ თითოეულ 

მომხმარებელს აქვს დოკუმენტის პროექტში ცვლილებების შეტანის და კომენტარის გაკეთების უფლება. ასევე, 

შესაძლებელია დოკუმენტზე მუშაობის ისტორიისა და მისი მოძრაობის სრული ციკლის ნახვა, თითოეული 

მომხმარებლის მიერ შეტანილი ცვლილების იდენტიფიცირება. თითოეულ მომხმარებელს პლატფორმის 

მეშვეობით შეუძლია, დაუკავშირდეს სხვა თანამშრომელს, გაუგზავნოს შეტყობინებები, მოითხოვოს საჭირო 

ინფორმაცია და აშ. პლატფორმა, ამავე დროს, იძლევა სამუშაოების შესრულების ვადების კონტროლისა და 

ანალიზის,  არქივისა და დაარქივებული/აღრიცხული მასალების ანალიზის  საშუალებას, საქმის წარმოების 

პროცესში ჩართული პირების შესრულებული სამუშაოს იდენტიფიკაციის ჩათვლით.  

 

გარდა შემოსული და გასული წერილებისა, პლატფორმის მეშვეობით ხდება უნივერსიტეტის შიდა დოკუმენტების 

ბრუნვა. მაგ. განცხადებების, სამსახურებრივი ბარათების, წარდგინებებისა და აშ.  

„ELMA“-ში  ხორციელდება უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტების შექმნა, დამუშავება და აღრიცხვა. 

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულ პლატფორმაზე წვდომა პერსონალს შეუძლია არამხოლოდ სამუშაო ადგილიდან, 

არამედ საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი ლოკაციიდან. 

 

უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესით დადგენილია დოკუმენტის შესრულებისა და გადაწყვეტილების მიღების 

ვადები. კერძოდ,  უნივერსიტეტში  კორესპონდენციაზე რეაგირებისთვის (დოკუმენტის შესრულების ზოგადი  

ვადა) განსაზღვრულია 10 (ათი) სამუშაო დღე.  დოკუმენტაცია, რომელიც უკავშირდება მესამე პირის ინტერესებს 

განხილვის და რეაგირების ვადად განისაზღვრება 1 (ერთი) თვიდან 3 (სამი) თვემდე. დოკუმენტაცია, რომელიც 

უკავშირდება სტუდენტურ სერვისებს, განხილვის  და პასუხის მომზადების ვადად განისაზღვრება არა უგვიანეს 2 

(ორი) სამუშაო დღე.  

უნივერსიტეტის კოლეგიური ორგანოების სხდომა მოიწვევა საჭიროებისამებრ, მაგრამ არანაკლებ სამ თვეში 

ერთხელ.  

 

რეესტრის წარმოება უნივერსიტეტში  

 

უნივერსიტეტი აწარმოებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრს. საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელია განათლების დეპარტამენტის ქვესტრუქტურული 
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ერთეული  - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებისა და სტუდენტური სერვისების განყოფილება. აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტის მიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის მართვა ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. კერძოდ, რეესტრის წარმოებისას ხელმძღვანელობს ,,საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა რეესტრის წარმოების წესის’’ შესაბამისად და  ამასთანავე, განათლების დეპარტამენტი ახდენს 

რეესტრის წარმოებაზე პერიოდულ მონიტორინგს. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის ეფექტიანად და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

წარმოების მიზნით, რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირები აქტიურად თანამშრომლობენ უფლებამოსილ 

სახელმწიფო  დაწესებულებასთან და ასევე,   მონაწილეობენ მათ მიერ დაგეგმილ ტრენინგებსა და საკონსულტაციო 

შეხვედრებში.  

 

თანამედროვე ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მართვაში გამოყენება და ბიზნეს უწყვეტობა  

აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებისა და მათი უნივერისიტეტის მართვაში 

გამოყენების მიმართულებით ინსტიტუციამ საანგარიშო პერიოდში დიდი პროგრესი განიცადა  და  დღეს 

აღნიშნული მიმართულება უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ იქცა. უნივერსიტეტი არის MicroSoft-ის 

ლიცენზირებული პარტნიორი და ამ ეტაპისთვის უნივერსიტეტში დანერგილია 8 ელ-პლატფორმა, რითაც 

უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სტრუქტურული ერთეულების ეფექტიანი ადმინისტრირება (EEU-EL; 

ELMA; MicroSoft office-ის პროდუქტები  - Teams, Forms, outlook, OneDrive და ა.შ. ; OpenBiblio; EEU-HR, FMG SOFT, 

SURVEY MONKEY). უნივერსიტეტს აქვს საკუთარი ვებ-გვერდი: http://www.eeu.edu.ge;  Facebook-ის გვერდი: 

https://www.facebook.com/EEUniversity; და კორპორატიული ელექტრონული ფოსტა:info@eeu.edu.ge 

 

უნივერსიტეტის მართვაში  თანამედროვე ტექნოლოგიების სრულფასოვანი გამოყენების მნიშვნელობას 

უნივერსიტეტი არა მხოლოდ რესურსებისა და  პროცესების ადმინისტრირების, არამედ ბიზნეს უწყვეტობის 

პერსპექტივიდან აფასებს. საგულისხმოა, უნივერისტეტის ამგვარი გააზრებული მიდგომა ბიზნესპროცესების 

ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებაზე ზრუნვასთან დაკავშირებით, 

რადგან უნივერსიტეტმა ზემოთ დასახელებული ელექტრონული პლატფორმების დანერგვა და შესაბამისი 

პროგრამული ტექნოლოგიებით აღჭურვა პანდემიის ანუ, საგანმანთლებლო და მართვის პროცესების დისტანციურ 

ფორმატზე გადასვლამდე უზრუნველყო.  

უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულია ბიზნესუწყვეტობის გეგმა. აღნიშნული გეგმის და  თანამედროვე 

ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მართვაში გამოყენების შესახებ დეტალური  ინფორმაციისთვის - იხ. წინამდებარე 

ანგარიშის მე-7 სტანდარტში  აღწერილი შესაბამისი ინფორმაცია, ასევე, დანართი 7.3.2. - ბიზნეს უწყვეტობის გეგმა 

და დანართი 7.3.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვისა და განვითარების პოლიტიკა. 

 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა უნივერსიტეტში (იხ. დანართი 2.1.7.) 

აღსანიშნავია, რომ ინტერნაციონალიზაცია და მისი შედეგების გამოყენება უნივერსიტეტის მართვასა და 

საგანმანათლებლო საქმიანობაში აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტისათვის  სტრატეგიული პრიორიტეტია, 

ამასთანავე, იგი ინსტიტუციის  ძლიერ მხარედ შეგვიძლია განვიხილოთ. 

 

ზემოთ, უკვე აღინიშნა, რომ უნივერისტეტმა 2015 წლიდან დღემდე საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი 

პროგრესი განიცადა საგანმანათლებლო საქმიანობის ყველა ძირითადი  მიმართულებით, მათ შორის, 

ინტერნაციონალიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების თვალსაზრისით. უნივერსიტეტი არ 

იშურებს ძალისხმევას და აქტიურად მუშაობს ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის.  

 

უნივერსიტეტმა მნიშნელოვანი სამუშაოები გაატარა კვლევების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით 2015 -

2020 წლებში. ამ პერიოდის მანძილზე მან პარტნიორობა დაამყარა 40-ზე მეტ საერთაშორისო უნივერსიტეტთან და 

http://www.eeu.edu.ge/
mailto:info@eeu.edu.ge
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ორგანიზაციასთან, ჩაატარა 15-მდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და ვორკშოპი. გაწევრიანდა 

საერთაშორისო ორგანიზაციაში, მათ შორის, მოპოვებული აქვს ERASMUS+-ის 6 გრანტი, აშშ საელჩოს 

საქართველოში ოთხი და ბრიტანეთის საბჭოს ერთი გრანტი, აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო 

ფონდებთან, მათ შორის, ებერტის ფონდთან (FES). არის ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაციის (EPLO), 

ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA), მსოფლიო განათლების მომსახურების ორგანიზაციის 

(WES, USA), დიდი ბრიტანეთის მკვლევართა პოტენციალის განმახორციელებელი პროგრამის (Vitae) , სამედიცინო 

განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (AMEE), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO), გაეროს 

გლობალური შეთანხმების ქსელი (UN Global Contact); სამედიცინო სკოლების ასოციაცია ევროპაში (AMSE), 

ინდოეთის სამედიცინო საბჭოს (MCI), შავი ზღვის უნივერსიტეტების საერთაშორისო ქსელის წევრი (Univer-Sea), 

მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ პორტალი (Euraxess), ხოლო 2020 წლის ბოლოს გაწევრიანდა 

ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციაში (EUA);  (იხ. ბმული: https://eeu.edu.ge/international-partners-and-

relations/part-organizations/?lang=en  ) 

უნივერსიტეტი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს აქტიურ თანამშრომლობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და 

კვლევით ინსტიტუციებთან. სამეცნიერო კონფერენციები და ვორკშოპები იმართება მაღალი რანგის მკვლევარების 

მონაწილეობითა და ორგანიზაციების მხარდაჭერით, მათ შორის, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის (საქართველო) 

ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა ორი საერთაშორისო კონფერენცია, EEU აქტიურად ნერგავს პრაქტიკას, რომ 

საქართველოს უსდ-ებთან  და სახელმწიფო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით განვახორციელოთ სხვადასხვა 

საერთაშორისიო აქტივობები, შესაბამისად, არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია, ვორკშოპი, სემინარი და 

საგრანტო პროექტი განხორციელდა მათთან თანამშრომლობით (EQE, TSU, CU, UG, GIPA; IBSU).  

 

განხორციელებული პროექტები უცხოელ მკვლევარებთან ერთად, მოიცავს არამხოლოდ სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებს, არამედ აქტიურად მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამებში საერთაშორისო სპეციალისტების 

მოზიდვის პროცესი. უნივერსიტეტში შექმნილია ოთხი ინგლისურენოვანი პროგრამა და ამჟამად მიმდინარეობს 

განათლების მეცნიერებების ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამის დანერგვის პროცესი, აღნიშნულ 

საგანმანათლებლო პროგრამას ხელმძღვანელობს ბრიტანელი სპეციალისტი. მიმდინარე პერიოდისთვის 15-მდე 

პროგრამის განმახორციელებელი უცხოელი სპეციალისტი უკვე ჩართულია პროცესში, მათ შორის, ციფრული 

მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელობს გერმანელი სპეციალისტი. 

 

აღსანიშნავია, რომ განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა, რომელიც ამჟამად დანერგვის პროცესშია,  

განხორცილდება Middlesex-ის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით,  ხოლო აღნიშნულ პროგრამასა და სადოქტორო 

ნაშრომების ხელმძღვანელობას განახორციელებენ ქართველი და ბრიტანელი სპეციალისტები, ასევე სტუდენტებს 

ეძლევათ ფართო შესაძლებლობები  Middlesex-ის უნივერსიტეტში გაიარონ სემესტრული სწავლება და წვდომა 

ჰქონდეთ  Middlesex-ის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბაზებთან. (იხ. ბმული: https://eeu.edu.ge/wp-

content/uploads/2020/11/Suporting-Agveement.pdf)  

 

ამასთანავე, უნივერსიტეტის პოლიტიკა, მოიცავს როგორც აკადემიური და ადმინისტრაციული მიმართულებით 

საერთაშორისო სპეციალისტების მოზიდვას, ასევე, უნივერსიტეტში სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ჩატარებას 

ცნობიერების ამაღლებასა და ინტერნაციონალიზაციის  მნიშვნელობის შესახებ. 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა ადმინისტრაციული პერსონალის მოზიდვის კუთხით და 

სისტემატური აქტივობები მიმდინარეობს სხვადასხვა ღონისძიებების/აქტივობების განხორციელების მხრივ. 

კერძოდ, სადოქტორო კვლევების მხარდაჭერისა და განვითარების მიზნით შექმნილ ახალ სტრუქტურულ 

ერთეულს ,,სადოქტორო კვლევების განვითრების ცენტრს“  ხელმძღვანელობს ბრიტანელი სპეციალისტი, ხოლო 

ცენტრში მოწვეულია გრენობლის, ალიკანტეს, ნეაპოლის,  მიდლსექსის უნივერსიტეტების მკვლევარები.   

 

https://eeu.edu.ge/international-partners-and-relations/part-organizations/?lang=en
https://eeu.edu.ge/international-partners-and-relations/part-organizations/?lang=en
https://eeu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/11/Suporting-Agveement.pdf
https://eeu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/11/Suporting-Agveement.pdf
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სისტემატურად იმართება საჯარო ლექციები და შეხვედრები პერსონალთან და სტუდენტებთან. ხშირია 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად 

ერთობლივი აქტივობები და ღონისძიებები, მათ შორის,  ოფიციალურ და სხვადასხვა დარგში წარმატებით მოღვაწე 

პირთა მონაწილეობით, მაგ. საჯარო ლექციები/სემინარები: ,,საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის 

სამართლებრივი ჩარჩო“ (კაროლ ადამ კარსკი, ევროპარლამენტის წევრი); ,,პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება 

და ელიტური კორუფციის გამოვლენა“ (ბერნდ თომას ჰაინრიხი; მაქს-პლანკის სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

ინსტიტუტი); განათლების მნიშვნელობა ევროინტეგრაციის გზაზე (ელიზავეტა კარსკა, ევრო საბჭოს ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავჯდომარე);  ,,ბავშვის უფლებები და მათი ინტეგრირება საგანმანათლებლო 

პროგრამებში (ღასან ხალილი - გაეროს ბავშვთა ფონდის რეგიონალური წარმომადგენელი), და სხვა., 

 

უნივერსიტეტში დანერგილია პრაქტიკა და საიუბილეო თარიღების მიხედვით იმართება სხვადასხვა 

ღონისძიებები საქართველოში აკრედიტებული რეგიონალურ ოფისებთან თანამშრომლობით, მაგ, ,,ყველაფერი 

NATO-ს“ შესახებ, ,,გაეროს მოდელირება“,  ,,ევროკავშირის როლი ასოცირებული ქვეყნებთან მიმართებით“ და სხვა; 

უნივერსიტეტში შექმნილია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სპეციალური კუთხე, რომელიც კომპიუტერებით, 

ლიტერატურითა და სხვა საკითხავი მასალებით  აღჭურვა სსიპ-საინფორმაციო ცენტრმა ნატოსა და ევროკავშირის 

შესახებ. აღინიშნება ევროპული დღეები და ღონისძიებებს სტუდენტებთან ერთად ესწრებიან ევროპის სხვადასხვა 

ქვეყნის ელჩები, საელჩოს წარმომადგენლები. იხ. დანართი 5.2.1. 

უნივერსიტეტში ტრადიციულად იმართება პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით გახორციელებული 

ტრენინგები, სემინარები, ინტერაქციული პრეზენტაციები (ვებინარები),  მათ შორის, საერთაშორისო 

სპეციალისტების ჩართულობით, მაგ.  ტრენინგები: ,,სამედიცინო განათლების მეთოდები – გამოწვევები და 

საუკეთესო პრაქტიკა“ (Kanna Katheravelu  Ramaesh, University of Glasgow); ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“ 

(Richard Gaibel, Fresenius University), ,,საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზის Lexis-nexis გამოყენების 

პრინციპები’’ (Marat Almaganbetov),  “კლიმატის ცვლილებები და საერთაშორისო ურთიერთობები” (მაიქლ ლიუქენი  

- გერმანიის კლიმატის კონსორციუმის წევრი),  და სხვა., https://eeu.edu.ge/სიახლეები/ 

 

მიუხედავად პანდემიით გამოწვეული შეფერხებებისა, უნივერსიტეტი აგრძელებს აქტივობებს 

ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, გამოსაყოფია უახლოეს მომავალში მიმდინარე და დაგეგმილი 

მნიშვნელოვანი პროექტი,  რომელსაც  განახორციელებს UCL (University of London), პროექტი მოიცავს EEU-ს 

აკადემიური პერსონალის გადამზადებას პროფესიული დოქტორანტურის მიმართულებით, ხოლო მონაწილეები 

მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღსანიშნავია, რომ პროექტი დაფინანსებულია UCL-ის მიერ. 

დასახელებული განცდილი პროგრესის საილუსტრაციოდ წარმოვადგენთ შესაბამის დიაგრამებს: 
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2.1.4. საერთაშორისო ორგანიზაციების/პარტნიორების რაოდენობის ზრდის 

დინამიკა საანგარიშო პერიოდში

https://eeu.edu.ge/სიახლეები/
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 
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დიაგრამა N 2.1.5. საეთაშორისო პერსონალის ზრდის დინამიკა საანგარიშო 

პერიოდში
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დიაგრამა N 2.1.6 საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, ვორკშოპების ზრდის დინამიკა 

საანგარიშო პერიოდში



 
 

44 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 
 

უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერნაციონალიზაცია, როგორც უნივერსიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტი, 

გაცხადებულია აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მისიაში, ხედვასა და სტრატეგიაში. უნივერსიტეტი 

მოტივირებულია, შექმნას და განავითაროს განათლების ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემო 

როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სტუდენტებისა და პერსონალისათვის. 

 

უნივერსიტეტში ინტერნაციონალიზაციის პროცესების მხარდასაჭერად შემუშავებულია ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკა  (იხ. დანართი 2.1.7.), რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტის მისიის აღსრულებასა და სტრატეგიული 

მიზნების მიღწევას. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის იმპლემენტაციის შედეგები ვრცელდება: აკადემიურ 

პერსონალზე, სტუდენტებსა და ადმინისტრაციულ პერსონალზე და ახორციელებს შესაბამის აქტივობებს. 

პოლიტიკის მთავარი მიზანია, უნივერსიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესის თანმიმდევრული და ეფექტიანი პოლიტიკის წარმოება.  

 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა წარმოდგენილი არის 4 მიზნით: 

 

მიზანი 1: ევროპულ და საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ცნობადობის, ნდობისა და 

რეპუტაციის ამაღლება და უნივერსიტეტის ინსტიტუციური განვითარება; 

მიზანი 2: ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ღირებული ცოდნის შექმნა, თანამედროვე სტანდარტების 

შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და გარემოს უზრუნველყოფის გზით; 

მიზანი 3: კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია; 

მიზანი 4: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიმზიდველობის გაზრდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან 

უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთათვის.   

 

აღსანიშნავია, რომ თითოეული მიზნის მისაღწევად შემუშავებულია შესაბამისი ამოცანები და განსაზღვრულია 

აღნიშნული ამოცანების განხორცილებისათვის შესაბამისი აქტივობები. ასევე, დადგენილია შესრულების 

ინდიკატორები. პოლიტიკის შინაარსის სიცხადე და  რელევანტურობა ქმნის  მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს მასში 

დეკლარირებული ამოცანების რეალიზებით, უნივერსიტეტმა წლიდან წლამდე განიცადოს მნიშვნელოვანი 

პროგრესი, რაც ზემოთ აღწერილმა ფაქტებმა და გარემოებებმა ცხადად დაადასტურა. 
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2.1.7. პარტნიორი საერთაშორისო უნივერისტეტების ზრდის დინამიკა საანგარიშო 

პერიოდში
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულება არის კვლევის ინტერნაციონალიზაცია, 

რომლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია წინამდებარე თვითშეფასების 6.2. სტანდარტის 

შეფასების ნაწილში. 

 

მიღწეული შედეგების მიუხედავად, უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

ასპარეზზე უნივერსიტეტის რეპუტაციის ამაღლებაზე, საერთაშორისო პარტნიორული ქსელის გაფართოებისა და 

სტუდენტებისა და პერსონალისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნაზე. ასევე საერთაშორისო პროექტებში 

სტუდენტების ან/და პერსონალის ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით.  

უნივერსიტეტი სტუდენტებსა და პერსონალს სთავაზობს სწავლის, კვლევის, პრაქტიკის, სამუშაო ვიზიტების 

შესაძლებლობას პარტნიორ უნივერსიტეტებში მათთან გაფორმებული ორმხრივი ურთიერთანამშრომლობის 

მემორანდუმების/ ხელშეკრულებების საფუძველზე.  

საანგარიშო პერიოდის მანძილზე  პერსონალი იმყოფებოდა პარტნიორ უნივერსიტეტებში ვიზიტით და 

სტუდენტებმა ისარგებლეს გაცვლითი პროგრამით, მათ შორის ERASMUS+-ის გრანტით.  

 

უნივერსიტეტი აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო პროექტებსა და პროგრამებში მონაწილეობის 

წახალისების მიზნით, იყენებს შემდეგ მექანიზმებს: საერთაშორისო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობის 

დაფინანასება; საერთაშორისო პროგრამებში/პროექტებში პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა; საერთაშორისო 

გამოცემებში პერსონალის გამოქვეყნების მხარდაჭერა; საერთაშორისო პარტნიორებთან სამეცნიერო-კველევითი 

პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა.  

ამასთანავე, აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო პროექტებისა და პროგრამების შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით, უნივერსიტეტი მუდმივად აქვეყნებს ინფორმაციას საერთაშორისო პროგრამებისა და 

პროექტების შესახებ უნივერსიტეტის ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში. 

უნივერსიტეტი განსაკუთრებით ფოკუსირებულია, გაზარდოს საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში 

სტუდენტთა მონაწილეობის მაჩვენებელი, რისთვისაც აქტიურად ზრუნავს მათი წახალისებისთვის სხვადასხვა 

მექანიზმების გამოყენებით. შესაბამისად, საერთაშორისო მობილობაში ჩართულობის ინტერესი ბოლო წლებში 

შედარებით მზარდი იყო სტუდენტების მხრიდან.  

მსოფლიოში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან, მიღებული გამოცდილებიდან და პარტნიორებთან 

მოლაპარაკებიდან გამომდინარე, მიმდინარე სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გაცვლითი სემესტრით 

სტუდენტთა უცხოეთში გაგზავნაზე უარი ითქვა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პარტნიორ ლოძის უნივერსიტეტთან 

ერთად სტუდენტებს შევთავაზეთ ონლაინ გაცვლითი პროგრამა, ლოძის უნივერსიტეტში. საინტერესოა ფაქტი, რომ 

ონლაინ გაცვლითმა პროგრამამ დიდი ინტერესები გამოიწვია სტუდენტებში, და სხვა წლებთან შედარებით მაღალი 

რეგისტრაციის მაჩვენებელი დაფიქსირდა. კონკურსში მონაწილე სტუდენტები, მთავარ მიზეზად საქართველოში 

დარჩენის შესაძლებლობას აცხადებდნენ, რადგან ჩვეულებრივ შემთხვევაში უმეტესობას გაუჭირდებოდა 

არსებული სამსახურის ან/და ოჯახის დატოვება. კონკურსის შედეგად შეირჩა 4 სტუდენტი, რომლებიც მიმდინარე 

სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ონლაინ გაცვლითი პროგრამით ისწავლიან ლოძის უნივერსიტეტში.    

 

სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში მონაწილეობის წახალისების მიზნით, უნივერსიტეტი 

მუდმივად ცდილობს სხვადასხვა ქვეყენებში გაცვლითი სასტიპენდიო და სამეცნიერო პროგრამების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლებას. ინფორმაცია განახლებად რეჟიმში ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდსა და 

სოციალურ ქსელში. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის საერთაშორისო დეპარტამენტი აქტიურ კონსულტაციებსა და 

მხარდაჭერას უწევს სტუდენტებსა და პერსონალს საერთაშორისო პროექტებსა თუ პროგრამებში ჩართვის მიზნით.  

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლავ გასაუმჯობესებლ მხარედ რჩება, სტუდენტებისა და პერსონალის 

საერთაშორისო აქტივობებში ჩართვის მაჩვენებლების ზრდა.  
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უნივერსიტეტი კვლავ აგრძელებს მუშაობას ერთობლივი საგანმანთლებლო პროგრამების შეთავაზების მიზნით. 

ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკება პარტნიორ უნივერსიტეტთან ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც მოიცავს 

ტუშას უნივერსიტეტთან (იტალია) ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის შემუშავებას. ასევე, მოლაპარკება 

ხორციელდება 10-მდე ბრიტანულ და ამერიკულ უნივერსიტეტებთან სხვადასხვა მიმართულებით 

თანამშრომლობის დამყარებასთან დაკავშირებით. 

 

მიმდინარეობს შრი-ლანკის რესპუბლიკის მედიცინის საბჭოში რეგისტრაციის პროცესი. ასევე, განაცხადი 

გაგზავნილია უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაციაში გაწევრიანების მიზნით.  

 

უნივერსიტეტის ცნობადობის გაზრდის, საერთაშორისო პარტნიორების მოძიებისა და სტუდენტების მოზიდვის 

მიზნით, გასულ წლებში EEU-მ არაერთი აქტივობა განახორციელა, მათ შორის, მონაწილეობა მიიღო:  

 

► საერთაშორისო განათლების ევროპის ასოციაციის (EAIE) ყოველწლიურ განათლების გამოფენა-

კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა ქ. ჟენევაში, სადაც 230-მდე მონაწილე სტუმრობდა მთელი 

მსოფლიოდან.  

► ICEF ბერლინის ვორკშოპში-გამოფენა, რომელიც არის მსოფლიოში სიდიდით მეორე და ევროპაში პირველი 

ვორკშოპი-გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ უმაღლესი საგანანმანათლებლო დაწესებულებები, 

განათლების პროვაიდერები და სტუდენტების მომზიდველი კომპანიები მთელი მსოფლიოდან. 2018 წელს 

გამართულ ICEF ბერლინის ვორკშოპზე 2800-ზე მეტი მონაწილე იყო, აქედან 1800 ორგანიზაცია 100-ზე მეტი 

ქვეყნიდან.  

► სამედიცინო განათლების ფორუმში ინდოეთში.  

 

უნივერსიტეტში პანდემიის პირობებში საერთაშორისო ექსპერტების/პროფესორების ჩართულობით აქტიურად 

განხორციელდა სტუდენტების ან/და პერსონალისთვის სხვადასხვა ონლაინ სემინარი, ვორკშოპი, ტრენინგი და ა.შ.  

ამასთანავე, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მიერ გაიმართა არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და შესაძლებლობების შესახებ. 

https://eeu.edu.ge/სიახლეები/ 

 

პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებულ გამოწვევად იქცა როგორც ახალი საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვა, 

ასევე, არსებული სტუდენტების ქვეყანაში დაბრუნება.    უნივერსიტეტი სრულ მხარდაჭერას უწევს უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე სტუდენტების საქართველოში დაბრუნებას სწავლის პროცესის ხელმისაწვდომობის მიზნით. კერძოდ, 

ავიარეისის ორგანიზება, COVID დაზღვევა, საკარანტინო სივრცით უზრუნველყოფა, COVID ტესტირების 

მომსახურება და ა.შ. დასახელებული სირთულეების მიუხედავად, უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 100-მდე 

საერთაშორისო სტუდენტი (არსებული და ახალი) შემოვიდა ქვეყანაში არსებული რეგულაციების სრული დაცვით. 

შესაბამისი ინფორმაცია წარმოდგენილია მე-5 სტანდარტში. 

 

აღსანიშნავია ისიც, რომ გაუქმდა 2020 წლის დასაწყისიდან დღემდე დაგეგმილი საერთაშორისო ვიზიტები სამიზნე 

ქვეყნებში. სემინარებმა გადაინაცვლა ონლაინ რეჟიმში და ჩატარდა რამდენიმე ონლაინ სემინარი პოტენციური 

საერთაშორისო სტუდენტებისთვის. მიუხედავად, მრავალი შეზღუდვისა, უნივერსიტეტში ჩაირიცხა 80-მდე ახალი 

სტუდენტი. მოზიდული სტუდენტების რაოდენობის კლება, გამოწვეული იყო არა მხოლოდ მოზიდვის 

შეზღუდული მექანიზმებით, არამედ სამიზნე ქვეყნებში შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციით.    

 

ზემოთ აღწერილი  ფაქტები და გარემოებები გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ უნივერსიტეტისთვის 

ინტერნაციონალიზაცია პრიორიტეტული მიმართულებაა, რისთვისაც მხარდაჭერილია მისი საერთაშორისო 

თანამშრომლობისა  და ინტერნაციონალიზაციის პროცესების ინტენსიური განვითარების პროცესი, ასევე, 

https://eeu.edu.ge/სიახლეები/
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უნივერისტეტის ბიუჯეტში რელევანტური თანხების გამოყოფით წახალისებულია საერთაშორისო 

თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესებთან დაკავშირებული აქტივობები.  

ამავე დროს, როგორც უკვე აღინიშნა, ინტერნაციონალიზაციის დეკლარირებული პრიორიტეტულობის  და 

გაწეული უდიდესი ძალისხმევის მიუხედავად, პანდემიით გამოწვეული უარყოფითი გავლენების დასაძლევად 

EEU-ს გაცნობიერებული აქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევისა და შრომითი რესურსების გაღება მოუწევს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დანართი 2.1.1.  უნივერსიტეტის   ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 დანართი 1.1.1.  უნივერსიტეტის   დებულება; 

 დანართი 2.1.3. უნივერსიტეტის   წარმომადგენლობითი საბჭოს  დებულება; 

 დანართი 2.1.2. უნივერსიტეტის ფაკულტეტების   დებულება; 

 დანართი 2.1.4 პერსონალის  სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

 დანართი 2.1.6. უნივერსიტეტის   მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის  და შეფასების მექანიზმები; 

 დანართი 2.1. 7.  უნივერსიტეტის   ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა; 

 დანართი 2.2.1. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა. 

 დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები 

 უნივერსიტეტის ვებგვერდი 

 ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პლატფორმა „ELMA“ 

 

2.2.  ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები 

 უსდ-ში ეფექტურად ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები. უსდ-ის ხელმძღვანელობა 

მუდმივად ზრუნავს ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის გაძლიერებაზე და ხელს უწყობს უსდ-ში ხარისხის 

კულტურის დამკვიდრებას; 

 უსდ-ს აქვს სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, რომელიც თითოეულ სტუდენტს მისცემს 

ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას. 

აღწერა  და შეფასება 

 

ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მდგრადი წარმატების მიღწევაზე 

ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუციაა, სადაც ხარისხი ნიშნავს მიზანშეწონილი 

ქმედებებისა და პროცესების სწორად დაგეგმვასა და განხორციელებას  საუკეთესო შედეგის მისაღწევად. 

 

EEU - ს გააზრებული აქვს, რომ უნივერსიტეტის  წარმატებაზე მოქმედი ფაქტორები მუდმივად ჩნდება, ვითარდება, 

იზრდება ან იკლებს და ამ ცვლილებების კვალდაკვალ  უნივერსიტეტი  ფოკუსირებულია დააკმაყოფილოს 

სტუდენტებისა და სხვა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების საჭიროებები და მოლოდინები, ამ კონტექსტში 

უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის გააზრებული და ეფექტიანი  სისტემის არსებობა  განსაკუთრებულ 

დატვირთვას იძენს. 

 

EEU-ს   ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა (იხ. დანართი 2.2.1.) ეხმარება ინსტიტუციას საგანმანათლებლო  

საქმიანობის ხარისხის შენარჩუნებასა და განვითარებაში. ეს არის პრინციპების, პროცესების, მეთოდებისა და 

პროცედურების  ერთობლიობა, რომლებიც გამოიყენება  უნივერსიტეტის  საქმიანობის  საუკეთესო შედეგების  

მიღწევაში. 

 

EEU- ს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ეფუძნება გარე მარეგულირებელ ჩარჩოს - საქართველოს კანონს 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“, საქართველოს კანონს „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“, 
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აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სტანდარტებს, Quality Assurance Agency-ის სტანდარტებს, Standards and 

guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), სტანდარტს ISO 21001:2018 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემები (EOMS). უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელ 

დოკუმენტებს; ითვალისწინებს უნივერსიტეტის მისიასა და სტრატეგიას. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების 

საპასუხოდ და მათი კმაყოფილების მისაღწევად უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობის ხარისხის  

შეფასებასა და განვითარებას ყველა მიმართულებით - საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლა-სწავლება, სერვისები, 

რესურსები, ინტერნაციონალიზაცია, კვლევა, მართვა,  სერვისები, საზოგადოების განვითარებაში შეტანილი 

კონტრიბუცია, საგანმანათლებლო სფეროში პოზიციონირება. 

 

EEU-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც ინსტიტუციის მმართველ რგოლს წარმოადგენს, 

ზედამხედველობას და კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტში ხარისხის მენეჯმენტსა და შეფასებას. სამსახურის 

მოვალეობებში შედის უნივერსიტეტში  ხარისხის კულტურის განვითარება და კონსოლიდაცია მის ერთეულებთან 

ერთად, უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის პრინციპების, მეთოდების  შემუშავება სწავლებისა და კვლევის 

მხარდაჭერის მიზნით, უნივერსიტეტში ხარისხის სტანდარტების  დადგენა, შეფასება და ზოგადად ხარისხის  

უზრუნველყოფის  სისტემის  სრული კოორდინაცია.  

 

EEU-ს  ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახური წარმოდგენილია კომპეტენტური, ექსპერტული გამოცდილების 

მქონე პირებით, რომელთაც აქვთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  და 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებთან  შესაბამისობის შესაფასებლად შესაბამისი 

სპეციფიკის ცოდნა და მრავალფეროვანი გამოცდილება. ასევე,  კვლევების დაგეგმვის  და ადმინისტრირების,  

უმაღლესი საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ფუნქციონირების, მასში მიმდინარე პროცესების დაგეგმვის და 

ეფექტიანი მართვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება. სამსახური უნივერსიტეტის მენეჯმენტიდან 

უზრუნველყოფილია სათანადო საინფორმაციო და მატერიალური რესურსით, ხოლო სამსახურის მიერ 

განსაზღვრული რეკომენდაციები გამოიყენება უნივერსიტეტში მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად. 

 

EEU - ში  ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის იმპლემენტაციისათვის  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

უწყვეტად და სისტემურად გამოყენების პროცესების ადმინისტრირება  ხდება   PDCA ციკლის გამოყენებით. 

რომლითაც უზრუნველყოფილია ინსტიტუციაში პროცესების დაგეგმვა ურთიერთქმედების პრინციპის დაცვით.  

 

PDCA   ციკლის  მიდგომის  გამოყენებით  პროცესების  დაგეგმვისას  ხდება  საჭირო რესურსების გათვალისწინება, 

დგინდება პროცესის ადმინისტრირების  პროცედურა,  ასევე   ხდება  განსაზღვრა იმ  შესაძლებლობების, რომელიც  

უზრუნველყოფს  პროცესების გაუმჯობესებას საუკეთესო შედეგის მისაღწევად. 

 

EEU- ში  PDCA ციკლი გამოიყენება როგორც ინსტიტუციის მართვის სისტემურ  დონეზე, ასევე უნივერსიტეტში  

განსახორციელებელი ნებისმიერი  პროცესისა და ქმედებების   სამართავად. 

 

EEU-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ორიენტირებულია  მუდმივ გაუმჯობესებაზე, რომელიც მიიღწევა 

უნივერისტეტში დადგენილი სტანდარტების თანმიმდევრული  რეალიზებით, ინსტიტუციაში მიმდინარე ყველა 

პროცესის სტანდარტებთან თავსებადობის შეფასებითა და შეფასების შედეგებზე დაფუძნებით ყოველგვარი 

შეუსაბამობების აღმოფხვრითა და  შედეგების მუდმივად გაუმჯობესებით. 

 



 
 

49 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

EEU-ში ხარისხის უზრუნველსაყოფად შემუშავებულია  მექანიზმები (იხ. დანართი 2.2.1.) , რომლის გამოყენებითაც 

დგინდება: დაცულია თუ არა დადგენილი სტანდარტები და მიღწეულია თუ არა საუკეთესო შედეგი. 

 

EEU - ში  ხარისხი უზრუნველყოფის მექანიზმები შიდა და გარე შეფასების  მექანიზმების სახით არის 

წარმოდგენილი.  

 

EEU - ში  შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები ფარავს  უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობის 

ყველა საკვანძო მიმართულებასა და პროცესს და წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

 საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის შეფასება; 

 სწავლა-სწავლების ხარისხის შეფასება; 

 სერვისების შეფასება; 

 მატერიალური, საბიბლიოთეკო, ინფორმაციული და ფინანსური რესურსების შეფასება; 

 პერსონალის ( აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული)  შეფასება; 

 საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის შეფასება; 

 კვლევითი საქმიანობის შეფასება; 

 ინსტიტუციურ დონეზე მიღწეული და საგანმანათლებლო  სივრცეში პოზიციონირების შედეგების 

შეფასება.   

ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმებია: 

 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული შეფასების 

შედეგები; 

 ადგილობრივი ან საერთაშორისო მოწვეული ექსპერტების მიერ უნივერსიტეტის ინსტიტუციური ან/და 

პროგრამების გარე განმავითარებელი შეფასების შედეგები; 

 საერთაშორისო ინსტიტუციური ან/და პროგრამული აკრედიტაციის შედეგები; 

 ფინანსური აუდიტის შედეგები. 

 

► EEU-ში ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენება ხდება წინასწარ განსაზღვრული 

ინსტრუმენტებითა და დადგენილი პროცედურებით (იხ. დანართი 2.2.2. ანგარიში 2019-2020 წლების ანგარიში  

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების  შედეგების შესახებ) რომელიც როგორც უკვე აღინიშნა  

დაფუძნებულია  PDCA მუდმივი შეფასებისა და გაუმჯობესების ციკლზე. 

 

აღსანიშნავია, რომ  უნივერისტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების იმპლემენტაცია ხდება 

მრავალფეროვანი და რელევანტური ინსტრუმენტებითა და პროცედურებით, როგორიც არის:  სტუდენტების, 

პროგრამის განმახორციელებელი და ადმინისტრაციული პერსონალის, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლის 

გამოკითხვა,  (იხ. დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები)  თუმცა, 

დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვის აქტიურად გამოყენების გარდა, უნივერსიტეტში სისტემურად ხდება:   

დარგში არსებული სიახლეების მიმოხილვა და ანალიზი;  სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი; 

დარგის სწავლების მეთოდებში დანერგილი სიახლეების ანალიზი;  დამსაქმებელთა საჭიროებების ანალიზი; 

სწავლის შედეგების შეფასება, პროგრამასთან დაკავშირებული რაოდენობრივი მაჩვენებლების ანალიზი. 

საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მემორანდუმებისა და განხორციელებული 

პროექტების/ღონისძიებების ანალიზი. უცხოელ სტუდენტთა მიღების შეფასება (პროგრამის რაოდენობრივი 

მაჩვნებლების ანალიზის ფარგლებში); უცხოელი პერსონალის მოზიდვის მაჩვენებელი (პროგრამის რაოდენობრივი 

მაჩვენებლების ანალიზის ფარგლებში); კვლევითი საქმიანობის შეფასება (საერთაშორისო კვლევა, პუბლიკაცია, 

კონფერენციაში მონაწილეობა და სხვ. - კვლევითი საქმიანობის შეფასების ფარგლებში); სამოქმედო და 

სტრატეგიული გეგმების მონიტორინგის შედეგები. 
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განსაკუთრებულად აღსანიშნავია EEU- ში  პროგრამის  შიდა თვითშეფასების ფორმის  შემუშავება და დანერგვა,  

ასევე სწავლა-სწავლების ხარისხის სტრატეგიის შემუშავება. სტრატეგია განსაზღვრავს უნივერსიტეტის 

მისწრაფებას და პასუხისმგებლობას ხარისხიანი სწავლების, სწავლის, შეფასების მიმართ და წარმოადგენს სწავლა-

სწავლების ხარისხის განვითარების  ერთიან ხედვას. სწავლა-სწავლების ხარისხის განვითარებისათვის 

უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს: 

 უწყვეტად განავითაროს სწავლა-სწავლების ხარისხი და დანერგოს მაღალი აკადემიური სტანდარტი 

საქართველოსა და რეგიონში; 

 ხელი შეუწყოს თითოეული სტუდენტის პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, განავითაროს სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლება; 

 უზრუნველყოს სწავლების პროცესის ეფექტიანობა; 

 მოამზადოს კურსდამთავრებულები, რომელთაც ღრმა, დარგობრივ ცოდნასთან ერთად, გააჩნიათ პრაქტიკული 

და ტრანსფერული უნარები, რაც საჭიროა შრომის ბაზრისა და საზოგადოების აქტიური წევრობისთვის, რითიც 

ისინი შეიტანენ წვლილს ქვეყნისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი  მექანიზმი არის  სწავლა-სწავლების 

ხარისხის შეფასება, შესაბამისად ზემოთ დასახელებულ ინსტრუმენტებთან ერთად,  უნივერსიტეტი სწავლა-

სწავლების ხარისხის შესაფასებლად გამოიყენებს სწავლა-სწავლების განვითარების სტრატეგიისა და მისი  

განხორციელების გეგმის შესრულების შედეგებს. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის  მექანიზმების გამოყენების შედეგები (იხ. დანართი 2.2.3. გამოკითხვების შედეგები და 

დანართი 2.2.2.  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების შედეგების შესახებ ანგარიში) 

 

აღსანიშნავია, რომ  EEU ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ერთობლივი და თანმიმდევრული გამოყენებით 

ისწრაფვის უზრუნველყოს მდგრადი წარმატების მიღწევა,  რთულ, მომთხოვნი და მუდმივად ცვალებად გარემოში.  

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია მექანიზმების 

რელევანტურობა და მისი იმპლემენტაციის შედეგების ეფექტიანი გამოყენება.  

 

EEU- ში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ეფექტიანობის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტმა 

ბოლო ავტორიზაციიდან ამ დრომდე მნიშვნელოვანი  პროგრესი განიცადა საგანმანათლებლო საქმიანობის ყველა 

საკვანძო მიმართულებით: საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლა-სწავლების განვითარება; კვლევითი 

საქმიანობა; სერვისები; ადამიანური რესურსები; მატერიალური, ფინანსური, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, 

საბიბლიოთეკო რესურსები, ორგანიზაციული მართვა, საზოგადოების განვითარებაში კონტრიბუცია და 

განათლების ბაზარზე პოზიციონირება. (უნივერსიტეტის მიერ განცდილი პროგრესის შესახებ  ვრცლად განხილულია  

წინამდებარე ანგარიშის თითოეული  სტანდარტის აღწერისა და შეფასების ნაწილში). 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტმა   ეფექტიანად გამოიყენა როგორც შიდა, ასევე გარე შეფასების შედეგები 

ინსტიტუციის განვითარებისათვის.  

 

წინა ავტორიზაციიდან დღემდე განხორციელდა  საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება და არსებული 

პროგრამების ხელახალი აკრედიტაცია წარმატებით.  

 

საგულისხმოა, რომ უნივერსიტეტი 2019 წელს სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ  

შეფასდა ინსტიტუციური ავტორიზაციის სტანდარტებთან თავსებადობის დადგენის მიზნით.   
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აღსანიშნავია, რომ როგორც აკრედიტაციის, ასევე ავტორიზაციის სტანდარტებთან თავსებადობის დადგენის 

მიზნით განხორციელებული გარე შეფასების შედეგად EEU- ში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ეფექტიანობა  

ინსტიტუციის ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ შეფასდა.  

 

უნივერსიტეტში შიდა ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენების   პროცედურა  წარმატებით არის დანერგილი. 

EEU-სთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულად და ეფექტიანად იქნას განხორციელებული 

უკუკავშირის  მექანიზმები. 

ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ  უნივერსიტეტში დანერგილი ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

იმპლემენტაციისათვის უნივერისტეტში აქტიურად გამოიყენება დაინტერესებული მხარეების (სტუდენტი, 

პერსონალი, კურსდამთავრებული, დამსაქმებელი) გამოკითხვა, ასევე რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემების 

და შრომის ბაზრის ტენდენციების დამუშავება/ ანალიზი.   

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს  მიღებული შედეგების ანალიზს და შეიმუშავებს 

შესაბამის რეკომენდაციებს. შემუშავებული რეკომენდაციები რეაგირებისთვის ეგზავნება უნივერსიტეტის 

შესაბამის   სტრუქტურულ ერთეულს/ერთეულებს. ხოლო თითოეული სტრუქტურული ერთეული წარმოადგენს 

რეკომენდაციების შესახებ ანგარიშს. წარმოდგენილი ანგარიშების დამუშავების შემდეგ, სამსახური ამზადებს 

საბოლოო ანგარიშს ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების შედეგების შესახებ (იხ. დანართი 2.2.2), 

რომელიც შემდგომი  რეაგირების მიზნით განიხილება წარმომადგენლობით  საბჭოზე.   

 

სტუდენტების  გამოკითხვის შედეგებით დასტურდება, რომ  უნივერსიტეტი ინტერესდება  მათი კმაყოფილების 

ხარისხით, ასევე, ცხადია, რომ სტუდენტებს აქვთ სრულფასოვანი შესაძლებლობა თავისუფლად გამოთქვან 

შენიშვნები საგანმანათლებლო პროცესის გასაუმჯობესებელ მხარეებზე, რაც ასევე მიუთითებს ხარისხის 

მექანიზმების ეფექტიან მუშაობაზე.  

 

იხ. დიაგრამა 2.2.1. 

 

 
 

3.97

3.99

4.03

4.08

4.34

4.49

სტუდენტებს შეუძლიათ ჩაერთონ საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებისა და განახლების პროცესებში

სტუდენტები ჩართულები არიან საგანმანათლებლო 

პროცესების შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესში

სტუდენტები ჩართულები არიან უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების შეფასებისა და …

სტუდენტები ჩართულები არიან უნივერსიტეტის 

სერვისების  შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესში

სტუდენტებს შეუძლიათ თავისუფლად გამოთქვან 

შენიშვნები საგანმანათლებლო პროცესის ხარვეზებზე

უნივერსიტეტი ინტერესდება სტუდენტების 

კმაყოფილების ხარისხით (ტარდება შიდა კვლევები ან …

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

საერთოდ არ ვეთანხმები                                    სრულიად ვეთანხმები

საშუალო ქულა (mean)
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სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების მსგავსად პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის 

შედეგები ასევე ადასტურებს, რომ  საგანმანათლებლო პროცესების გაუმჯობესების  პროცესში პერსონალი 

აქტიურად არის  ჩართული.  

 

 

იხ.დიაგრამა 2.2.2. 

 

 
 

სტუდენტებისა და პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვასთან ერთად, უნივერსიტეტში 

ხორციელდება ადმინისტრაციული პერსონალის სისტემური ყოველწლიური გამოკითხვა. გამოკითხული 

ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ  შეფასებულია უნივერსიტეტში დანერგილი ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების ეფექტიანობა. 

 

იხ. დიაგრამა 2.2.3.  
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პერსონალი ჩართულია უნივერსიტეტის სერვისების  

შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესში

პერსონალი ჩართულია  უნივერსიტეტის სასწავლო 

პროცესის ადმინისტრირების შეფასებისა და …

უნივერსიტეტი ითვალისწნებს პერსონალის მიერ 

გამოთქმულ მოსაზრებებს (გამოკითხვების ან სხვა …

პერსონალი ჩართულები არიან საგანმანათლებლო 

პროცესების შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესში

პერსონალს შეუძლია ჩაერთოს საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებისა და განახლების პროცესებში

უნივერსიტეტი ინტერესდება პერსონალის კმაყოფილების 

ხარისხით (ტარდება შიდა კვლევები ან არსებობს აზრის …

პერსონალს შეუძლია თავისუფლად გამოთქვას შენიშვნები 

საგანმანათლებლო პროცესის ხარვეზებზე

არ ვეთანხმები                                                            სრულიად ვეთანხმები

საშუალო ქულა
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როგორც აღინიშნა, უნივერსიტეტში სისტემატურად ტარდება დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა და 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

სამსახური ახდენს  გამოკითხვის შედეგების დინამიკაზე დაკვირვებას  იმის დასადგენად გაუმჯობესდა თუ 

გაუარესდა შედეგები? ამასთან ერთად ფასდება, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მირ გაცემული 

რეკომენდაციების ეფექტიანობა მათი შესრულების შედეგად დამდგარი შედეგების ანალიზით. 

 

გამოკითხვის შედეგების დინამიკაზე დაკვირვებამ ცხადად აჩვენა, რომ მომდევნო წლის შედეგები 

გაუმჯობესებულია წინა წლების შედეგებთან მიმართებით, განსაკუთრებით პოზიტიური დინამიკა შეიმჩნევა იმ 

საკითხების პროგრესის თვალსაზრისით, რის შესახებაც ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ გაცემული 

იქნა რეკომენდაციები. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ რეკომენდაციების განსაზღვრა ხორციელდება უნივერისტეტის 

საქმიანობის ყველა მიმართულებით, უფრო კონკრეტულად 2019-2020 წელს ხარისხის მექანიზმების გამოყენების 

შედეგად მიღებული შედეგების ანალიზზე დაფუძნებით, სამსახურმა განსაზღვრა რეკომენდაციები შემდეგი 

მიმართულებებით: 

 საგანმანათლებლო პროგრამებში,  პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერების  შესახებ, ასევე არსებულ 

დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის განვითარების და   ახალი დამსაქმებლების მოძიების შესახებ; 

 საერთაშორისო    სტუდენტების მოზიდვის მექანიზმების განვითარების შესახებ; 

 პროგრამების   სწავლის   შედეგები გადახედვისა და    მათი      შემდგომი დახვეწის მიზნით    კურიკულუმის 

რუკების შემუშავების შესახებ  უნივერსიტეტში მოქმედი ყველა პროგრამისათვის. 

 აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალისათვის  სწავლის შედეგებთან და კურიკულუმის რუკებთან 

დაკავშირებით  ტრენინგების ჩატარების შესახებ.   

 პროგრამებში სწავლებისა და შეფასების საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიზნით პროგრამების 

განხორციელების პროცესში  მაღალკვალიფიციური უცხოელი პერსონალის  ჩართვის შესახებ;  

 სტუდენტთა შეფასებისას უკუკავშირის მექანიზმების დახვეწის შესახებ; 

 სტუდენტთა პროფესიონალური ქცევისა და ეთიკის განვითარებაზე  ყურადღება  გაძლიერებისა და მათთვის          

სხვადასხვა ტრენინგებისა თუ ღონისძიების, ასევე პლაგიატზე ცნობადობის ამაღლებისთვის მიმართულ 

სემინარები/ტრენინგები/ღონისძიებების შეთავაზების შესახებ; 

2.96

2.96

2.96

3

3

1 1.5 2 2.5 3

პერსონალი ჩართულია უნივერსიტეტის რესურსებისა და 

მართვის პროცესების ეფექტიანობის შეფასებაში

პერსონალი ჩართულია ხარისხის მექანიზმების 

ეფექტიანობის შეფასებაში

პერსონალი ინფორმირებულია უნივერსიტეტის ხარისხის 

შიდა მექანიზმებისა და პროცედურების შესახებ

პერსონალი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 

ჩართულია საგანმანათლებლო პროცესების შეფასებისა და 

გაუმჯობესების პროცესში

ხარისხის მექანიზმების შეფასების შედეგები ეცნობება 

პერსონალს

არ ვეთანხმები            სრულიად ვეთანხმები

საშუალო ქულა (mean)
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 სასწავლო რესურსების განვითარების, ასევე ინტენსიური ტრენინგებისა და კონსულტაციების შეთავაზების 

შესახებ სტუდენტებისა და  პერსონალისთვის  საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებთან, ასევე შიდა ბაზებთან 

მუშაობასთან დაკავშირებით, ასვე ელექტრონული სასწავლო ბაზის განვითარების შესახებ; 

 საერთაშორისო ღონისძიებებსა თუ გაცვლით პროგრამებში სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდისთვის 

რელევანტური მექანიზმების განვითარების შესახებ; 

 აკადემიური პერსონალის კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმების განვითარების შესახებ, ასევე  

მათი კვლევითი პოტენციალის გათვალისწინებით, კვლევითი საქმიანობის მიმართულებების უფრო ცხადად 

გამოკვეთის შესახებ; 

 უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკის გადახედვის პერსონალის შეფასების მექანიზმების 

განვითარების შესახებ; 

 უნივერისტეტის  ბრენდინგის გასაძლიერებლად შესაბამისი სტრატეგიების და მიდგომების განახლებისა და 

განვითარების შესახებ; 

 უნივერსიტეტის შემდგომი ინსტიტუციური და კორპორატიული განვითარების მიზნით, ასევე ხარისხის 

კულტურის თანმიმდევრულად დანერგვის მიზნით, უნივერსიტეტის იმ დროს არსებული სტრუქტურის და 

სტრუქტურული ერთეულების ანალიზის და მის შედეგებზე დაფუძნებით შესაბამისი მაკორექტირებელი 

ღონისძიებების განხორცილების შესახებ; 

 შიდა კომუნიკაციის სისტემის განვითარების შესახებ; 

 სერვისების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულის როლის რესურსების გაზრდის შესახებ; 

 საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტში ადამიანური რესურსების გაზრდის საჭიროების  შესახებ და 

სხვა (დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ დანართში  2.2.2) 

 

აღსანიშნავია რომ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსხურის მიერ ხარისხის შეფასების შედეგებზე დაფუძნებით 

განსაზღვრული რეკომენდაციების უმრავლესობა სრულად იქნა შესრულებული, ხოლო მათი ნაწილი შესრულების 

პროცესშია. ზემოთ დასახელებული რეკომენდაციებზე დაფუძნებით:  

 განახლდა უნივერისტეტში არსებული  ძირითადი მარეგულირებელი  დოკუმენტაციის შინაარსი; 

 გადაიხედა და განვითარდა საგანმანათლებლო პროგრამები და გაძლიერდა პრაქტიკული კომპონენტი; 

 დაინერგა საგანმანათლებო პროგრამის შიდა ყოველწლიური ანგარიშების წარმოება; 

 დაინერგა სტრუქტურული ერთეულების მიერ ანგარიშების წარმოების პროცედურა; 

 შემუშავებული იქნა სახელმძღვანელო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისათვის; 

 ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები  და ტრენინგები პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისთვის; 

 ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები ტრენინგები ადმინისტრაციული პერსონალისთვის; 

 ჩატარდა ინდივიდუალური შეხვედრები ყველა  სტრუქტურულ ერთეულებთან; 

 შემუშავებული  და დანერგილი იქნა პროგრამის ინიცირების და რეაკრედიტაციის პროცედურა; 

 შემუშავებული და დანერგილ  იქნა უკუკავშირის პროცედურა; 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერისტეტმა მხოლოდ 2019-2020 წელს   6 პროგრამის რეაკრედიტაცია უზრუნველყო, 2 

პროგრამა რეაკრედიტაციაზეა წარდგენილი, 2 პროგრამა ინიცირეებულ იქნა და მიმდინარეობს აკრედიტაციის 

პროცესისთვის განკუთვნილი პროცედურები, ხოლო ამჟამად მიმდინარეობს ფილოსოფიის სამაგისტრო და 

განათლების მეცნიერებების ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამებზე მუშაობა. 

 

წლიურ ანგარიშებზე დაფუძნებით სამსახურის მიერ განსაზღვრული რეკომენდაციები  და მოსაზრებები გადაეცა 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ჯგუფს, რომელმაც დაამუშავა და უზრუნველყო სამოქმედო 

გეგმაში შესაბამისი ჩარევების განხორციელება/განახლება; 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტთან აქტიური 

თანამშრომლობით დაინერგა  აკადემიური  პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასება. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასება და ხარისხის სისტემის განვითარება 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასება განუყოფელი ნაწილია  ინსტიტუციის მართვის 

ეფექტიანობის მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების (იხ. დანართი 2.1.6. მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისა 

და შეფასების წესი  და წინამდებარე თვითშეფასების 2.1. პუნქტის შესაბამისი ინფორმაცია).  

 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასების მიზნებისთვის დგინდება:  რამდენად 

გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები;  დაცულია, თუ არა კვლევაში 

მონაწილე დაინტერესებული მხარეების (სტუდენტები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 

კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები და სხვა) ანონიმურობა; ორიენტირებულია, თუ არა ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელება შედეგზე; ხდება, თუ არა დროული და ეფექტიანი რეაგირება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის რეკომენდაციებზე; რამდენად კმაყოფილნი არიან დაინტერესებული 

მხარეები ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის საქმიანობით და მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების 

შესრულებით. რამდენად უზრუნველყოფილია ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესებში დაინტერესებული 

მხარეების მაღალი ჩართულობა.  

 

EEU-ში სისტემატურად ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, გარე შეფასების შედეგებით, ასევე ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი წლიური ანგარიშის  წარმომადგენლობით საბჭოს მიერ 

განხილვის შედეგებით ცხადია, რომ უნივერისიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები ეფექტიანია. 

 

ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ უნივერისტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის 

კვალდაკვალ, უნივერსიტეტში  არსებობს ხარისხის სისტემის მუდმივი განვითარებისა და ხარისხის კულტურის 

ფართოდ გავრცელების კულტურა.  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მუდმივად ზრუნავს ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების, ინსტრუმენტებისა და პროცედურების განახლებასა და განვითარებაზე. EEU-ში 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ბოლოს 2020 წლის აგვისტოში განახლდა და მასში გათვალისწინებული იქნა 

სტანდარტის ISO 21001:2018 საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემები (EOMS) ძირითადი 

პრინციპები და მიდგომები.  განახლებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა წარმატებით დაინერგა 

უნივერისტეტში და  დანერგილი განახლებული ინსტრუმენტებითა და პროცედურებით შეფასებული პროცესები 

კიდევ ერთი  მტკიცებულებაა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასების გამოყენების და 

დადასტურება იმისა, რომ  უნივერსიტეტში მაღალი ხარისხი მიიღწევა   ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

გამოყენებითა და ამავდროულად  მათ  მუდმივ  განვითარებაზე ზრუნვით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ  ხარისხის კულტურის დანერგვა და განვითარება  უნივერსიტეტის   სტრატეგიული 

პრიორიტეტია და სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმები განუყოფელი ნაწილია.   (იხ.დანართი 1.2.1 

სტრატეგიული გეგმა და დანართი 1.2.2 სამოქმედო გეგმა). 

EEU -ს  ხარისხის კულტურა არის საუნივერსიტეტო  საზოგადოების  ატმოსფერო, რომელიც მხარს უჭერს მაღალი 

ხარისხის პროცესების წარმართვას მდგრადი წარმატების მისაღწევად. 

 

EEU -ს  მდგრადი წარმატების მიღწევის შესაძლებლობას აძლიერებს ხარისხის კულტურის დანერგვა  და 

გავრცელება ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ დონეზე.  
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საუნივერსიტეტო  საზოგადოების ყველა წევრი მონაწილეობს პროცესში,  რაც ქმნის  ყველანაირ წინაპირობას 

მაღალი ხარისხის სწავლა-სწავლებისა და კვლევისთვის. 

 

უნივერისტეტში ხარისხის კულტურა გამოიხატება პერსონალისა და სტუდენტების მაღალ პასუხისმგებლობაში  

მათი მუშაობისა და სწავლისადმი. პერსონალი და სტუდენტები საქმიანობენ და  თანამშრომლობენ უნივერსიტეტის 

ღირებულებებისა და მიზნების  შესაბამისად და იცავენ ხარისხის  საერთო პოლიტიკას. ისინი, ასევე, იზიარებენ   

კარგ პრაქტიკას, მონაწილეობენ უწყვეტი შეფასების პროცესში, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 

მონაწილეობენ ინსტიტუციის განვითარების კონტექსტის ფორმირებაში, ზრუნავენ  მათი მონაწილეობით 

წარმოებული პროცესების გაუმჯობესებაზე და მიისწრფიან სიახლეებისადმი. 

 

უნივერისტეტში დღემდე  განხორციელებული ზემოთ აღწერილი ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესები, მასში 

დაინტერესებული მხარების აქტიური  ჩართულობა,  მათ მოსაზრებებზე დაფუძნებით მიღებული 

განმავითარებელი გადაწყვეტილებები და ინსტიტუციის მიერ განცდილი მნიშვნელოვანი პროგრესი 

ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს  EEU - ში ხარისხის კულტურის არსებობას, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის  

 საზოგადოების ნდობას უნივერსიტეტისა და მისი საქმიანობის მიმართ. 

 

სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა 

 

უნივერსიტეტში შემუშავებული და დანერგილია  სტუდენტებისა და პერსონალის კონტიგენტის დაგეგმვის 

მექანიზმი, რომელიც არეგულირებს სტუდენტების ადგილების რაოდენობის გამოანგარიშების წესს 

უნივერსიტეტის  მიერ დადგენილი ინდიკატორების საშუალებით. (იხ. დანართი 2.2.4.). დასახელებული 

დოკუმენტები შეიცავს ყველა შესაბამის ინდიკატორს, როგორიცაა: ადამიანური რესურსი;  მატერიალური და 

საინფორმაციო რესურსი. 

EEU- ში სტუდენტთა კონტიგენტის ოდენობის განსაზღვრის პროცედურის წარმართვა უზრუნველყოფილია 

როგორც  საუნივერსიტეტო, ასევე თითოეული ფაკულტეტის დონეზე. ამ მიდგომით უზრუნველყოფილია   

არსებული სრული სურათის დანახვა  და სანდო მონაცემებზე დაყრდნობით,  საქმიანობების სამომავლო დაგეგმვა, 

მათ შორის:  

 სტუდენტური კონტინგენტის განსაზღვრა; 

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ოდენობის შესაბამისობის განსაზღვრა; 

 ინფრასტრუქტურის გამტარიანობის განსაზღვრა; 

 დამხმარე და რეკრეაციული ზონების არსებულ კონტინგენტთან შედარებით რელევანტურობის განსაზღვრა. 

 და სხვა პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტიანობასა და 

უნივერსიტეტის მდგრადობას. 

ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნისა ან/და არსებულის განახლების დროს ხდება პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო ადამიანური და მატერიალური რესურსების განსაზღვრა, ასევე დგინდება  

სავარაუდო სტუდენტური კონტინგენტის ოდენობა. მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ფაკულტეტის 

საბჭოზე ფასდება ადამიანური და მატერიალური რესურსების ხელმისაწვდომობა და საჭიროების შეთხვევაში 

ხდება  ფაკულტეტზე სტუდენტთა კონტინგენტის ოდენობის ხელახალი განსაზღვრა. 

EEU- ში სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვა  ხორციელდება  შემდეგი  ფაქტორების გათვალისწინებით: 

 ერთ სტუდენტზე უნდა მოდიოდეს არანაკლებ 2 კვ. მეტრის სასწავლო ფართი, არანაკლებ 0,5-1 კვ. მ. დამხმარე 

ფართისა. 

 საგანმანთლებლო პროგრამების რაოდენობის მიხედვით სტუდენტური კონტინგენტისა და აკადემიური 

პერსონალის თანაფარდობა:  
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 1-დან 5-მდე საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროფესორის, ასოცირებული 

პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს 

არაუმეტეს 1/15-სა. 

 6-დან 15-მდე საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროფესორის, ასოცირებული 

პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს 

არაუმეტეს 1/20-სა. 

 16 და მეტი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროფესორის, ასოცირებული 

პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს 

არაუმეტეს 1/26-სა. 

 სტუდენტური კონტინგენტისა და ადმინისტრაციული პერსონალის თანაფარდობა: სტუდენტების რაოდენობა 

ერთ ადმინისტრაციულ პერსონალზე უნდა მოდიოდეს არაუმეტეს 1/33-სა, მათ შორის პერსონალის არანაკლებ 

50% უნდა იყოს სტუდენტური სერვისების განმახორციელებელი. 

 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან  სტუდენტთა ხელმისაწვდომობა: კომპიუტერების  

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს არაუმეტეს 1/20-სა. 

 ბიბლიოთეკაში სამუშაო ადგილების რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს  

არაუმეტეს 1/20-სა.  

სტუდენტთა საერთო რაოდენობის განსაზღვრისა და დაგეგმვის პროცესში ყურადღება მახვილდება   ცალკეული 

საგანმანათლებლო პროგრამისადმი განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და საჭიროებებს (სპეციალური ლაბორატორიები, 

სახელოსნოები, კლინიკები, იმიტირებული სასამართლო დარბაზი და სხვა). 

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტში დადგენილი სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად,  სტუდენტთა კონტიგენტის სამიზნე ნიშნულების განსაზღვრისას, მხედველობაში იღებს სტუდენტთა 

ინტერესებს, მიიღონ მაღალი ხარისხის განათლება და სერვისები, რათა ინსტიტუციამ გაამართლოს მათი 

მოლოდინები. 

აღნიშნული მიზნის მიღწევის კონტექსტში, უნდა ითქვას, რომ  უნივერისტეტისათვის  კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტთა კონტიგენტის ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია სტუდენტური 

კონტინგენტის დაგეგმვის საკითხებში იძლეოდეს მტკიცებულებაზე დაყრდნობილ გადაწყვეტილების მიღების 

საშუალებას, რეალისტურად ასახავდეს მოსალოდნელ შედეგებს და უზრუნველყოფდეს უნივერისტეტის წინაშე 

არსებული რისკების პრევენციასა და მდგრად განვითარებას, რისთვისაც ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ 

უზრუნველყოფილი იქნება: 

 სტუდენტთა კონტიგენტის ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის გადახედვა, რომლის ფარგლებში 

შეფასდება მათემატიკური მოდელის სანდოობა და ეფექტიანობა. 

 არსებული სტატისტიკურ  მონაცემებზე და საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით სტუდენტთა 

კონტინგენტის პროცესში გამოსაყენებელი მინიმალური მახასიათებლების შეფასება; 

 სტუდენტთა კონტინგენტის ოდენობის განსაზღვრის პროცესში გამოსაყენებელი მონაცემთა შეგროვების 

სისტემის ეფექტიანობის შეფასება. 

დამდგარი შედეგების მიხედვით საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მეთოდოლოგიის და მინიმალური 

მახასიათებლების კორექტირება. 

 

უნივერსიტეტმა თვითშეფასების პროცესში გამოიყენა ზემოთ აღწერილი ინდიკატორები და მასზე დაფუძნებით 

განსაზღვრა უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო კონტიგენტი  და სამიზნე ნიშნულები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დანართი 2.2.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის დოკუმენტი; 
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 დანართი 2.2.2. 2019-2020 წლების ანგარიში  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების  შედეგების 

შესახებ 

 დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები; 

 დანართი 2.2.4. სტუდენტთა კონტინგენტის ოდენობის განსაზღვრის და საგანმანათლებლო პროგრამის 

განმახორციელებელი  პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია   

 დანართი 2.1.1. უნივერსიტეტის   ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 დანართი 1.1.1. უნივერისიტეტის დებულება 

 დანართი 2.1.6. მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის  და შეფასების მექანიზმები; 

 დანართი 1.2.1. შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 

 დანართი 1.2.2.  სამწლიანი სამოქმედო გეგმა; 

2.3.  ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა  

 უსდ-ში შემუშავებულია რეგულაციები და მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეთიკისა და 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას. აღნიშნული რეგულაციები საჯაროდ ხელმისაწვდომია; 

 უსდ-ს დანერგილი აქვს პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების მექანიზმები; 

 უსდ იცავს აკადემიური თავისუფლების პრინციპებს. 

აღწერა  და შეფასება 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის საქმიანობა ეფუძნება ეთიკის, აკადემიური კეთილსინდისიერების, 

აკადემიური თავისუფლების, სამართლიანობისა  და მიუკერძოებლობის პრინციპებს. აღნიშნული  პრინციპების 

უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების ყოველდღიურ საქმიანობაში დანერგვისა და ხელშეწყობისთვის, 

უნივერსიტეტში შემუშავებული და დანერგილია შესაბამისი რეგულაციები და პოლიტიკა.  

 

უნივერსიტეტში შემუშავებულია ეთიკის ნორმები (იხ. დანართი 2.3.1 ქცევის (ეთიკის) კოდექსი), რომელიც 

განსაზღვრავს უნივერსიტეტის ეთიკურ პრინციპებს სტუდენტებისა და პერსონალისთვის. ეთიკის კოდექსი 

უნივერსიტეტში მოქმედებს 2015 წლიდან, ამასთან პერიოდულად ხდება მისი რევიზია დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობითა და მასში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა.  

 

უნივერისტეტის მოქმედი ქცევის (ეთიკის) კოდექსი ემყარება საგანმანათლებლო საზოგადოებაში დადგენილ 

მორალურ წესებს და ეყრდნობა აკადემიური თავისუფლების, თანასწორობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა 

და კეთილსინდისიერების პრინციპებს და განკუთვნილია როგორც თანამშრომლების, ისე სტუდენტებისათვის.  

 

უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს ეთიკური სტანდარტებით და პრინციპებით მისი საქმიანობის ნებისმიერ 

სფეროში. ქცევის (ეთიკის) კოდექსით განსაზღვრულია უნივერსიტეტის ეთიკური პრინციპები, მათი დარღვევის 

გამო დისციპლინური გადაცდომის პირობები და დისციპლინური წარმოების პროცედურები და წესები. ქცევის 

(ეთიკის) კოდექსი არ მოიცავს ყველა შესაძლო დარღვევის სახეს, თუმცა წარმოადგენს სახელმძღვანელო 

დოკუმენტს უნივერსიტეტის ყველა წევრისთვის. ქცევის (ეთიკის) კოდექსი განსაზღვრავს ეთიკისა და ქცევის 

წესებს როგორც აკადემიური და მოწვეული, ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალისა და 

სტუდენტებისთვის. ეთიკურ გადაცდომას შეისწავლის  რექტორის ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ეთიკის 

კომისა.  

საჭიროების შემთხვევაში, განსახილველი საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის 

თავიდან აცილების მიზნით, ეთიკის კომისიის წევრების შემადგენლობა შესაძლოა შეიცვალოს და კომისიას 

საკითხის განხილვისას დაემატოს დროებითი წევრი, ან/და ეთიკის კომისიის წევრმა განაცხადოს თვითაცილება. 
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ხაზგასასმელია, რომ უნივერსიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს არა ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევებზე 

რეაგირება, არამედ ქცევის (ეთიკის) კოდექსის დარღვევის პრევენცია, რისთვისაც უზრუნველყოფილია 

ინფორმაციის გავრცელება  პერსონალსა და სტუდენტებს შორის. ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, გარდა 

ქცევის (ეთიკის) კოდექსის საჯაროობისა და ეთიკის კომისიის პრევენციული საქმიანობისა, ხდება კომუნიკაცია 

სტუდენტებთან და პერსონალთან, ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი აწვდის ინფორმაციას ქცევის 

(ეთიკის) კოდექსის შესახებ პერსონალს, სტუდენტებს კი ინფორმაცია მიეწოდებათ როგორც სწავლის დასაწყისში, 

საორიენტაციო კვირის მანძილზე, ასევე სწავლის პერიოდში, სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრაზე და შესაბამისი 

საკომუნიკაციო არხებით. ასევე, აღსანიშნია, რომ სტუდენტური ომბუდსმენის ოფისი კი ახორციელებს 

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობების/ღონისძიებების (ტრენინგები, საჯარო ლექციები და ა.შ.)  

სტუდენტთა უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ; პერსონალისა და სტუდენტების ინფორმირების მიზნით, 

ჩანაწერი ეთიკის ნორმების  დაცვის ვალდებულებაზე მოცემულია როგორც სტუდენტებისა და პერსონალის 

ხელშეკრულებებში (იხ. დანართი 2.3.2. - სტუდენტთა ხელშეკრულების ნიმუში; დანართი 2.3.3. პერსონალის ხელშეკრულების 

ნიმუშები). ასევე უნივერსიტეტის შინაგანაწესში. (იხ. დანართი 2.3.4.) 

 

აღსანიშნავია, რომ 2019-2020 სასწავლო წლის სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, სტუდენტები 

ინფორმირებული არიან ქცევის (ეთიკის)  კოდექსის შესახებ, იხ. დიაგრამა 2.3.1. 

 

დიაგრამა 2.3.1 - სტუდენტთა ინფორმირებულობის დონე ეთიკის და ქცევის წესების შესახებ 

ინფორმირებულობის დონე  მაღალია   პროგრამის განმახორციელებელ და ადმინისტრაციულ  პერსონალს შორის, 

მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ინფორმირებულია ეთიკისა და ქცევის წესების შესახებ, ისინი ასევე 

ეთანხმებიან, რომ დაწესებულება, საჭიროების შემთხვევაში, რეაგირებს დარღვევებზე. 

 

იხ. დიაგრამა 2.3.2 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის შედეგები, ეთიკისა და ქცევის წესების 

შესახებ და დიაგრამა 2.3.3. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის შედეგები უნივერსიტეტი 

ეთიკისა და ქცევის წესების დარღვევის ფაქტებზე რეაგირების შესახებ. 

 

59.24%

26.75%

14.01%

დიახ, ვიცი რომ უნივერსიტეტს 

აქვს შემუშავებული ეთიკისა და 

ქცევის წესები

დიახ, კარგად ვიცნობ 

უნივერსტიტეტის ეთიკისა და 

ქცევის წესებს

არა, არ მსმენია ასეთი 

დოკუმენტის შესახებ

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

იცნობთ თუ არა უნივერსიტეტის ეთიკისა და ქცევის წესებს
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დიაგრამა 2.3.2.                                                                              დიაგრამა 2.3.3. 

 

იხ. დიაგრამა 2.3.4 ადმინისტრაციული  პერსონალის გამოკითხვის შედეგები, ეთიკისა და ქცევის წესების შესახებ და 

დიაგრამა 2.3.5 ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის შედეგები უნივერსიტეტი ეთიკისა და ქცევის წესების 

დარღვევის ფაქტებზე რეაგირების შესახებ 

დიაგრამა 2.3.4.                                                                                    დიაგრამა 2.3.5. 

 

 

 

ზემოთ აღნიშნული ცხადყოფს, რომ უნივერსიტეტს შემუშავებული და დანერგილი აქვს ეთიკისა და ქცევის წესები 

როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე პერსონალისთვის. ამასთან  უზრუნველყოფილია მათი ხელმისაწვდომობა და 

ინფორმირებულობა. 
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აკადემიური კეთილსინდისიერება 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, უნივერსიტეტში კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებად განსაზღვრის  

კვალდაკვალ  მნიშვნელოვანი აქტივობები დაიგეგმა და განახორციელდა,  მათ შორის, აღსანიშნავია, რომ 

საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით შემუშავდა  ,,კვლევის ეთიკისა და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების  კოდექსი“  (იხ. დანართი 2.3.5. ) და შეიქმნა კვლევის  ეთიკის კომიტეტი.  

  

როგორც უკვე აღინიშნა,  უნივერისტეტისთვის  აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვა  ერთ-ერთ 

ღირებულებას წარმოადგენს. უნივერსიტეტში აკადემიური საქმიანობა, სწავლა-სწავლების და კვლევის პროცესი 

ემყარება აკადემიური კეთილსინდისიერების საერთაშორისოდ აღიარებულ ღირებულებებს: პატიოსნებას, ნდობას, 

სამართლიანობას, პატივისცემას, პასუხისმგებლობას და ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობისა და 

უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. აკადემიური კეთილსინდისიერების 

უზრუნველყოფის მიზნით, სწავლა-სწავლებისა და კვლევის პროცესში ჩართული ყველა პირი ვალდებულია, 

უნივერსიტეტის სივრცეში სამეცნიერო ნაშრომის შესრულებისას დაიცვას უნივერსიტეტში დადგენილი 

აკადემიური სტილი, კვლევის ეთიკის სტანდარტები. საუნივერსიტეტო სივრცის მიღმა უნივერსიტეტის სახელით 

სხვადასხვა სახის სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობისას დასაშვებია აკადემიური წერის სხვა საერთაშორისო 

სტანდარტების გამოყენება. 

კვლევის ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსის მიზანია, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში 

სწავლებისა და კვლევის ობიექტურ განხორციელებას, სამეცნიერო და აკადემიური საქმიანობის დონის ამაღლებას, 

აკადემიური თავისუფლებას და მიუკერძოებლობას, საერთაშორისო სამეცნიერო სტანდარტების დანერგვას და 

დამკვიდრებას, ასევე საერთაშორისო ნაშრომების გამოქვეყნებას და რეცენზირებას. 

გამომდინარე აქედან, კვლევითი ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი  ემყარება და იცავს 

აკადემიური თავისუფლების კონსტიტუციურ პრინციპს, უზრუნველყოფს აკადემიურ საქმიანობაში, სწავლა-

სწავლებისა და კვლევის პროცესში აკადემიური პატიოსნების დამკვიდრებას, თავისუფალ აკადემიურ გარემოსა და 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში მაღალი აკადემიური სტანდარტის დანერგვას.  მასში განსაზღვრულია 

უნივერსიტეტის აკადემიურ საქმიანობაში, სწავლა-სწავლებისა და კვლევის პროცესში აკადემიურ 

კეთილსინდისიერების ცნება, კვლევის ეთიკის სახელმძღვანელო პრინციპები და სტანდარტები, აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დარღვევის ფორმები, აკადემიური კეთილსინდისიერების დარღვევის პრევენციის 

საკითხები, აკადემიური კეთილსინდისიერების დარღვევის ფორმების გამოვლენის შესაბამისი გამჭვირვალე, 

თანმიმდევრული, მიუკერძოებელი და სამართლიანი პროცედურები, აკადემიური კეთილსინდისიერების 

დარღვევის ფორმებზე რეაგირების წესი, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძვლები,  

დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროპორციულ და თანმიმდევრული ზომები, ასევე კვლევის ეთიკის 

კომიტეტის სტატუსი, მიზნები, საქმიანობის ძირითადი პრინციპები და უფლებამოსილება. დასახელებული 

პრინციპები, წესები და პროცედურები ვრცელდება უნივერსიტეტში დასაქმებულ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

ფუნქციის განმახორციელებელი პერსონალზე, რომლებიც თავისი სამსახურებრივი საქმიანობის ფარგლებში 

უფლებამოსილი არიან განახორციელონ სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობის შედეგად 

მიღებული პროდუქტის შექმნა და გასაჯაროება ან/და გამოქვეყნება. ასევე, სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამის დოქტორანტებზე, რომლებიც საგანმანათლებლო  პროგრამის ფარგლებში უფლებამოსილნი  არიან, 

განახორციელონ სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობის შედეგად მიღებული პროდუქტის 

შექმნა და გასაჯაროება ან/და გამოქვეყნება. 

 

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე,  უნივერსიტეტისთვის 

მიუღებელია პლაგიატის ნებისმიერი სახე და მიმართავს მრავალფეროვან  ღონისძიებებს როგორც მისი 

პრევენციისთვის, ასევე შესაძლო პლაგიატის შემთხვევების დეტექციისთვის. 
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პლაგიატის შემთხვევების თავიდან აცილებას ემსახურება პერსონალისა და სტუდენტების ცნობიერების ამაღლების 

ღონისძიებები პლაგიატის შესახებ. 

 

უნივერსიტეტში პერსონალისა და სტუდენტებისთვის პერიოდულად იმართება საინფორმაციო შეხვედრები 

პლაგიატისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების შესახებ. მაგალითისთვის   წარმოვადგენთ რამდენიმე მათგანს: 

 ტრენინგი: ,,რა არის პლაგიატი და მისი გამოვლენის მექანიზმები’’ ; https://eeu.edu.ge/portfolio/online-

%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%92%e1%83%98) 

 დიალოგი: ,,აკადემიური თავისუფლება’’  

 საინფორმაციო შეხვედრების ციკლი: ,,ონლაინ ქცევის წესების სახელმძღვანელო ,,ნეტიკიეტი'' პრეზენტაცია''    

(დისტანციური სწავლების ფორმატზე გადასვლიდან ტარდება ყოველ სემესტრში სასწავლო პროცესის 

დაწყებამდე) 

 

ასევე, აღსანიშნავია საკონსულტაციო შეხვედრები, რომლებიც იმართება პერმანენტულად შესაბამისი 

ფაკულტეტისა და პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვის 

პროცედურებთან დაკავშირებით. სწორედ მოცემული შეხვედრის ფარგლებშიც დამატებით ხდება სტუდენტების 

ინფორმირება პლაგიატისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების შესახებ.   

 ტრენინგი: ,,საავტორო უფლებების დაცვის მექანიზმები; 

  სემინარი ,,ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ელექტრონული რესურსების გამოყენებით’’  

 

ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ უნივერსიტეტის სხვადასხვა  რეგულაციაში (,,კვლევის ეთიკისა და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების კოდექსი’’, ,,ქცევის (ეთიკის) კოდექსი’’, ,,პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, 

პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების წესი’’) დეკლარირებული  ინფორმაცია  პლაგიატის შესახებ უნივერისტეტში 

შემუშავებული და დანერგილია  პლაგიატის პრევენციის, მისი შემთხვევების აღმოჩენისა და შემთხვევებზე 

რეაგირების მექანიზმები.  ,,პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების 

წესი’’ (იხ. დანართი 2.3.6.) ვრცელდება ბაკალავრიატის,  მაგისტრატურის, ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო 

პროგრამების სტუდენტებზე.  პლაგიატის პრევენციის, მისი შემთხვევების აღმოჩენისა და შემთხვევებზე 

რეაგირების მექანიზმები, რომელიც ვრცელდება უნივერისტეტის აკადემიურ პერსონალზე, მკვლევარებსა და 

დოქტორანტებზე დეკლარირებულია უნივერისტეტის ,,კვლევითი ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების 

კოდექსში’’. აღნიშნული რეგულაციები საჯაროა და განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში  ანტიპლაგიატის პოლიტიკის  დანერგვას ხელს უწყობს პლაგიატის  

პრევენციისა და აღმოჩენის სპეციალური ანტიპლაგიატის ელექტრონული პროგრამები („URKUND“ და  “Turnitin”). 

დღემდე უნივერსიტეტში დეტექტორი პროგრამების გამოყენებით პლაგიატზე შემოწმდა 159  ნაშრომი:  

 2019 წელი :  სულ 71 ერთეული; 

 2020 წელი : 4 საბაკალავრო, 63 სამაგისტრო, 13 სტატია - სულ 80 ერთეული; 

  2021 წელი: 8 სამაგისტრო - სულ 8 ერთეული;  

ზემოთ დასახელებულ  ნაშრომებში  არ დადასტურდა პლაგიატის შემთხვევა. 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული რეგულაციები ეთიკისა და 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვის უზრუნველსაყოფად ითვალისწინებს სტუდენტთა და პერსონალის 

უფლებების დაცვის მექანიზმებს დისციპლინური წარმოების დროს, ასევე სააპელაციო განაცხადის წარდგენის 

შესაძლებლობას ეთიკის კომიტეტის/დისციპლინური კომისიის გადაწყვეტილებაზე. 

 

https://eeu.edu.ge/portfolio/online-%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%92%e1%83%98
https://eeu.edu.ge/portfolio/online-%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%92%e1%83%98
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აკადემიური თავისუფლება უნივერსიტეტის მნიშვნელოვანი ელემენტია.  იგი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი 

ღირებულების - აზროვნებისა და გამოხატვის თავისუფლების განუყოფელი ნაწილია და ამ პრინციპის კონტექსტი   

დეკლარირებულია  უნივერსიტეტის საქმიანობის ყველა ძირითად დოკუმენტში  (იხ. შესაბამისი დანართები: 

უნივერისტეტის დებულება, სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ,,კვლევის ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების 

დაცვის კოდექსი’’, ასევე  აკადემიური და მოწვეულ პერსონალთან დადებული  ხელშეკრულებების ნიმუშები ). 

 უნივერსიტეტი აღიარებს და იცავს აკადემიური თავისუფლების კონსტიტუციურ პრინციპს, რაც „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, გულისხმობს აკადემიური პერსონალის, სამეცნიერო 

პერსონალისა და სტუდენტთა უფლებას, დამოუკიდებლად განახორციელონ სწავლება, სამეცნიერო კვლევა და 

სწავლა. 

ზემოაღნიშნული პრინციპის შესაბამისად, უნივერსიტეტის პერსონალსა და  დოქტორანტებს უფლება აქვთ, 

უნივერსიტეტის სახელით ან/და მის ფარგლებში, დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად, განახორციელონ 

შემოქმედებითი, სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობა თავისუფლად, ყოველგვარი ზეწოლის, 

უსაფუძვლო ჩარევისა და შეზღუდვის გარეშე.  

 

უნივერსიტეტის სივრცეში აკადემიური თავისუფლება, ასევე გულისხმობს მკვლევართა თავისუფლებას 

გამოიკვლიონ სამეცნიერო ან/და ინტელექტუალური თვალსაზრისით საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი, 

წარმოადგინონ კვლევის შედეგები, გამოაქვეყნონ მონაცემები და დასკვნები ყოველგვარი კონტროლისა და 

ცენზურის გარეშე, ასევე ასწავლონ ისე, როგორც მათ  პროფესიულად მართებულად მიაჩნიათ. 

 

აღსანიშნავია, რომ 2019-2020 წლის პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის  გამოკითხვის შედეგების   (იხ. 

დანართი 2.2.3. ის შესაბამისი ინფორმაცია) მიხედვით, ინფორმირებულნი არიან აკადემიური თავისუფლების 

პრინციპის შესახებ, კერძოდ, გამოკითხულთა 86.30 % მიუთითებს, რომ სრულად ეთანხმება, 5,48 % ნაწილობრივ, 

ხოლო არ ვიცი ვერ შევაფასებ პასუხი დააფიქსირა 6,85 %-მა. არც ერთი მათგანის მიერ არ არის დაფიქსირებული 

პასუხი -  „არ ვეთანხმები“. თითქმის ასეთივე  პროცენტული განაწილება  აქვს უნივერისიტეტში აკადემიური 

თავისუფლების პრინციპის დაცვის შეფასებას. სტუდენტთა ინფორმირებულობა აკადემიური თავისუფლების 

შესახებ საშუალოზე მაღალია (62.4%). 

 

ამდენად, ზემოთ განხილული გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ უნივერსიტეტის პერსონალსა და 

სტუდენტებში აკადემიური თავისუფლების პრინციპების დაცვისა და ინფორმირებულობის შესახებ დონე 

მაღალია.  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტების გამოკითხვის შედეგებით 

დაფიქსირებული 37 % (აკადემიური თავისუფლების შესახებ ნაკლებ ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით) არც 

ისე მაღალი მაჩვენებელია, ინსტიტუციას გააზრებული აქვს, რომ აკადემიური თავისუფლების პრინციპის შესახებ 

ინფორმირებულობა მნიშვნელოვანი ელემენტია ჯანსაღი  სასწავლო გარემოს შესაქმნელად, აქედან გამომდინარე, 

უნივერსიტეტმა 2020-21 სასწავლო წელს სტუდენტური ომბუდსმენის, უწყვეტი განათლების ცენტრისა და 

ფაკულტეტების აქტიური ჩართულობით დაიგეგმა და განხორციელდა  აკადემიური თავისუფლების პრინციპების 

შესახებ ცნობადობის გაზრდის მიზნით უფრო მეტი აქტივობა (ონლაინ ტრენინგები, საინფორმაციო შეხვედრები 

და ა.შ.) და აქვს საფუძვლიანი მოლოდინი,  მისი დადებითი შედეგები აისახება 2021 წლის სტუდენტთა  

გამოკითხვის შედეგებში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დანართი 2.3.1. უნივერისტეტის ქცევის (ეთიკის) კოდექსი; 

 დანართი 2.3.2.  სტუდენტთან დადებული მომსახურების ხელშეკრულებების  ნიმუშები; 

 დანართი 2.3.3. პერსონალთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების ნიმუშები; 

 დანართი 2.3.4. უნივერსიტეტის შრომის შინაგანაწესი; 

 დანართი 2.3.5. კვლევის ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების  კოდექსი; 
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 დანართი 2.3.6. პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების წესი; 

 დანართი 1.1.1. უნივერისტეტის დებულება; 

 დანართი 1.2.1. სტრატეგიული განვითარების გეგმა  (2019-2025) 

 

 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის 

კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

ძლიერი მხარეები 

 სტრატეგიული განვითარების გეგმის იმპლემენტაციის შესატყვისი ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცედურები; 

 ინტრენტაციონალიზაციის პოლიტიკის მხარდამჭერი მექანიზმები და შედეგები; 

 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის  სისტემის შესაბამისობა საუკეთესო საერთაშორისო და ადგილობრივ 

გამოცდილებასთან, სისტემის თანამიმდევრული იმპლემენტაცია, უკუკავშირისა და ხარისხის კულტურის 

მაღალი სტანდარტი. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის იმპლემენტაციაზე  პასუხისმგებელი გუნდი. 

 ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების  დაცვის ეფექტიანი  მექანიზმები;  

 პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების მექანიზმები, ელექტრონული დეტექტორ პროგრამები 

(Turnitin და Urkund); 

 მართვის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების  გამოყენების  შედეგები; 

 ელექტრონული პლატფორმები 

 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

 

საერთაშორისო მობილობებში სტუდენტებისა და პერსონალის მონაწილეობის განვითარება 

აკადემიური თავისუფლების პრინციპების შესახებ ცნობადობის მეტად გაზრდა 

 

3. საგანმანათლებლო პროგრამები 

უსდ-ს აქვს პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარებისა და გაუქმების პროცედურები. 

პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია ეროვნული საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოსთან. პროგრამა უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

3.1. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განვითარება 

 უსდ-ს აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელებისა და განვითარების 

პოლიტიკა. 

აღწერა  და შეფასება 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, 

განხორციელებისა და განვითარების პროცედურები და მეთოდოლოგია (იხ. დანართი 3.1.1. და დანართი 3.1.3.) 

რომელიც უზრუნველყოფს საგანანმანათლებლო პროგრამების მუდმივ განვითარებას, მათ შესაბამისობას 
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შრომის ბაზრის, სტუდენტების, საზოგადოების, შიდა და გარე ხარისხის სტანდარტების მოთხოვნებთან,  

წარმატებით არის დანერგილი. რასაც ადასტურებს როგორც შიდა ხარისხის შეფასებები - სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების გამოკითხვები, ასევე საანგარიშო პერიოდში წარმატებული 

აკრედიტაციის პროცესები. 

 

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში,  უნივერსიტეტში  დანერგილი სისტემებისა და მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად განვითარდა არსებული პროგრამები, ასევე ინიცირებული და შემუშავებული იქნა ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამები. როგორც აღინიშნა, 2019-2020 წლებში  უნივერსიტეტმა უზრუნველყო 6 

საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებული აკრედიტაცია, მათ შორის ერთი ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამის. მოცემულ ეტაპზე ორი პროგრამა განმეორებით აკრედიტაციის პროცესს გადის. ასევე უნდა 

აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტმა შეიმუშავა ფსიქოლოგიის ახალი საბაკალავრო პროგრამა, ხოლო განათლების 

მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის შემუშავების პროცესი პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად 

ინტენსიურად მიმდინარეობს, რომლის აკრედიტაცია 2021 წლისთვის არის დაგეგმილი. აქვე უნდა აღინიშნოს,  

რომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იქნა გაწეული დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის  

მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან თავსებადობის უზრუნველსაყოფად. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირება  

უნივერსიტეტის ფარგლებში  ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა შეიძლება, განხორციელდეს 

უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის - ფაკულტეტის მიერ. რომლის საფუძველს შეიძლება, 

წარმოადგენდეს შრომის ბაზრის და/ან დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი, უნივერსიტეტის კვლევითი 

პრიორიტეტები, უცხოურ და ადგილობრივ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და კვლევით 

ცენტრებთან თანამშრომლობა ან სხვა ისეთი გარემოება, რომელიც ქმნის საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაგეგმვისა და ინიცირების საჭიროებას. 

გადაწყვეტილება ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირების შესახებ ფაკულტეტის დეკანის მიერ  

წარედგინება  შესაბამის ფაკულტეტის საბჭოს, რომელიც განიხილავს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის 

ინიცირების შესახებ საკითხს და, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, იღებს გადაწყვეტილებას ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის განსაზღვრის 

შესახებ. საბჭოს მერ აღნიშნული  გადაწყვეტილების საფუძველზე, ფაკულტეტის აკადემიური პროგრამების 

განვითარების კომიტეტი დაინტერესებულ მხარეებთან  თანამშრომლობით იწყებს საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებას. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

როგორც აღინიშნა, საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში 

თანამშრომლობითი პროცესია და მასში, აკადემიურ პერსონალთან ერთად, ჩართული არიან უნივერსიტეტის 

შიდა თუ გარე დაინტერესებული მხარეები:  დამსაქმებლები, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები  (არსებობის 

შემთხვევაში) და ადმინისტრაციული პერსონალი. პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს 

შრომის ბაზრის მოთხოვნები, უნივერსიტეტის პრიორიტეტები, პარტნიორების მოსაზრებები, დარგის სპეციფიკა, 

საუკეთესო ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკა. 

საგანმანათლებლო პროგრამას მართავს პროგრამის განვითარების კომიტეტი, რომლის შემადგენლობაში შედის: 

პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ი, პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალის 

წარმომადგენლები, სტუდენტ(ებ)ი, კურსდამთავრებულ(ებ)ი. კომიტეტის შემადგენლობაში ასევე შეიძლება 
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შედიოდნენ შესაბამისი მიმართულების (დარგის/ქვედარგის) დამსაქმებლ(ებ)ი, არსებობის შემთხვევაში 

პროფესიული ორგანიზაციის ან შესაბამისი პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი,  

უცხოელი სპეციალისტი (განსაკუთრებით სასურველია უცხოენოვანი პროგრამის შემუშავების შემთხვევაში), 

ასევე სხვა წევრ(ებ)ი.  პროგრამის განვითარების კომიტეტს ხელმძღვანელობს კომიტეტის თავმჯდომარე - 

ფაკულტეტის დეკანი ან დეკანის მოადგილე. პროგრამის განვითარების კომიტეტის ფარგლებში ცალკეულ 

პროგრამასთან მიმართებით მიმდინარეობს პროგრამის შექმნასთან ან განახლებასთან  დაკავშირებული 

სამუშაოები, ხდება გაწეული სამუშაოების პროგრამის კომიტეტის ოქმებში ასახვა და მიღებული შედეგების 

ფაკულტეტის საბჭოსთვის წარდგენა. 

კომიტეტის მიერ, დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით შემუშავებული და შეჯერებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის პროექტი შესაფასებლად გადაეცემა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს. რომელიც აფასებს  პროგრამის შესაბამისობას შიდა  გარე მარეგულირებელ ჩარჩოსთან. შეფასების 

შედეგებს შესახებ სამსახური შეიმუშავებს დადებით ან უარყოფით დასკვნას. უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში, 

პროგრამა, დასკვნის შესაბამისი ცვლილებების განსახორციელებლად უბრუნდება  პროგრამის განვითარების 

კომიტეტს. საჭიროების  შემთხვევაში, პროგრამის ხელმძღვანელი  ითვალისწინებს სამსახურის მიერ გამოთქმულ 

არგუმენტირებულ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს. ხოლო დადებითი დასკვნის შემთხვევაში,  საგანმანათლებლო 

პროგრამა, სამსახურის დადებით დასკვნასთან ერთად,  განსახილველად გადაეცემა შესაბამის ფაკულტეტის 

საბჭოს. საბჭო განიხილავს საგანმანათლებლო პროგრამას, თანხმობის შემთხვევაში იწონებს მას და უგზავნის 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს, რომელიც ახდენს პროგრამის დამტკიცებას. საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებისას  გასათვალისწინებელი გარემოებებისა და ასპექტების შესახებ დამატებით იხ. 

დანართები (დანართი 3.1.1.  და დანართი 3.3.3. საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელებისა 

და განვითარების პროცედურები) 

ზემოთ აღწერილი პროცედურის შესაბამისად იქნა შემუშავებული მაგალითად ციფრული მენეჯმენტის 

სამაგისტრო პროგრამა, რომელმაც 2020 13 ოქტომბერს  წარმატებით მოიპოვა აკრედიტაცია.   

აღსანიშნავია, რომ ციფრული მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებული იქნა 

უცხოური, კერძოდ პარტნიორი ფრესენიუსის უნივერსიტეტის გამოცდილება, რომელთანაც ერთად 

ხორციელდება აღნიშნული პროგრამა. პროგრამის შემუშავებას წინ უძღოდა როგორც ადგილობრივი, ისე 

საერთაშორისო ბაზრის (Burning Glass Technologies) კვლევა და შესაბამისი ტენდენციების ანალიზი. კერძოდ, 

განხილული იქნა www.jobs.ge-ზე 2019 წლის განმავლობაში განთავსებული 16220 ვაკანსია, საიდანაც ვაკანსიის 

დასახელების, სამუშაო ვალდებულებების, საჭირო კვალიფიკაციისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, 

გაანალიზდა 2444 პროფილური ვაკანსია და დადგინდა, რომ მენეჯერულ პოზიციების ვაკანსიების ნახევარზე 

მეტში (56,2%) დამსაქმებელი აუცილებელ პირობად ითხოვს უმაღლეს განათლებას, ხოლო იმ ვაკანსიებს შორის 

სადაც მოთხოვნილია უმაღლესი განათლება, ასევე ნახევარზე მეტში (52%) დაკონკრეტებულია, რომ 

აუცილებელი პირობაა უმაღლესი განათლება ბიზნესის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის მიმართულებით, სადაც 

აქცენტები გაკეთებული იყო მენეჯერების ციფრული უნარების ქონაზე. გარდა  ამისა, შესწავლილი იქნა ,,Burning 

Glass Technologies“ -ის 2019 წელს გამოქვეყნებულ კვლევის ანგარიში ,,No longer Optional: Employer Demand for 

Digital Skills”, რომელშიც გაანალიზებულია ონლაინ ვაკანსიების განცხადებები. აღნიშნული კვლევის შედების 

მიხედვით, ყოველი ათი ონლაინ განცხადებიდან ცხრა ვაკანსიის მოთხოვნებშია ციფრული უნარების ქონა.  

პროგრამის შექმნის პროცესში ჩართული იყო კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი, მათ შორის პროფესორები 

გერმანული პარტნიორი ფრესენიუსის უნივერსიტეტიდან. პროგრამის შემუშავებაში, აკადემიურ პერსონალთან 

ერთად, ჩართული იყო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალი, პროგრამის განმახორციელებელი 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, პოტენციური დამსაქმებლები, ანალოგიური საფეხურის პროგრამის 

http://www.jobs.ge/
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სტუდენტი, რადგანაც აღნიშნული პროგრამა ახალია და მასზე ჯერ არ ირიცხება სტუდენტი და სხვა 

დაინტერესებული მხარეები. 

როგორც უკვე აღინიშნა უნივერსიტეტმა  ასევე შეიმუშავა  ფსიქოლოგიის ახალი საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა, ზემოთ აღწერილი პროცედურებისა და შესაბამისი ეტაპების სრულფასოვანი იმპლემენტაციით.  

საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარება 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს საგანმანათლებლო პროგრამების განახლებასა და 

განვითარებაზე, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა ცვალებად გარემოსთან.  

პროგრამის შემდგომი სრულყოფის, განვითარებისა და სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესების მიზნით, 

პროგრამის განვითარების კომიტეტის  დასაბუთებული წინადადებების საფუძველზე, შესაძლებელია,  სასწავლო 

წლის შესაბამისი სემესტრის დაწყებამდე, საგანმანათლებლო პროგრამაში განხორციელდეს ცვლილების შეტანა 

ან  საგანმანათლებლო პროგრამის განახლება საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების განხორციელების 

წინაპირობა შეიძლება გახდეს: შრომის ან/და განათლების ბაზრის კვლევის შედეგები; დარგში მიმდინარე 

სიახლე; სწავლის შედეგების (შეფასებების) მკვეთრი დინამიკა; პროგრამის მატერიალური რესურსების 

მდგომარეობაში მკვეთრი ცვლილება; პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ცვლილება (პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან, პრაქტიკის/სტაჟირების ობიექტებთან ხელშეკრულების ურთიერთობის გაწყვეტა); გარე 

შემფასებლის (როგორც აკრედიტაციის/ავტორიზაციის ექსპერტის შეფასება სააკრედიტაციო/საავტორიზაციო  

შემოწმების ფარგლებში, ისე უნივერსიტეტის მიერ მოწვეული გარე შემფასებელი) შეფასება; უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებით საგანმანათლებლო პროგრამის  შეფასების შედეგები. 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება პროგრამის დამტკიცებისათვის ზემოთ 

აღწერილი დადგენილი წესისა და პროცედურების  შესაბამისად. 

აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო  პროგრამის განვითარების კარგი 

პრაქტიკა არსებობს: წარმატებით არის დანერგილი საგანმანათლებლო პროგრამის შიდა ყოველწლიური 

თვითშეფასების  ანგარიშის წარმოება.  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში ყოველსემესტრულად ტარდება 

და ანალიზდება სტუდენტთა, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის და კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა (იხ. დანართი 2.2.3. გამოკითხვის შეგდების ანალიზი-ანგარიშები), ამასთან, პროგრამის 

შესაფასებლად გამოიყენება; 

► საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსის ანალიზი და რევიზია მოცემულ დარგში უახლესი ტენდენციების 

გათვალისწინებით: 

► საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის ცვალებადი საჭიროებების ანალიზი; 

► სტუდენტების აკადემიური მოსწრების, პროგრამის დასრულების მაჩვენებლის, პროგრამიდან განთესვის 

რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზი; 

► სწავლა-სწავლებისა და შეფასების პროცესების ეფექტურობის ანალიზი და შეფასება; 

► კურსდამთავრებულთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა მოლოდინებისა და საჭიროებების ანალიზი; 

► სასწავლო გარემოს, რესურსებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისების შეფასება. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების მექანიზმებისა და მათი გამოყენების შეგდების დეტალურად 

გაცნობის მიზნით იხ. დანართი 3.1.3 საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების წესი და  დანართი 2.2.2.  ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების  და მათი გამოყენების შესახებ ანგარიში. 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების შედეგებზე დაფუძნებით პროგრამის შემდგომი სრულყოფის, 

განვითარებისა და სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული ცვლილებების  
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საილუსტრაციოდ ქვემოს განვიხილავთ  რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითს. (დამატებითი ინფორმაციისთვის 

იხ.2.2.2.  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების  და მათი გამოყენების შესახებ ანგარიში) 

 

სამაგისტრო პროგრამამ  ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსებში,  ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევების და 

შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებით გათვალისწინებული  კვლევების შედეგების გათვალისწინებით 

განიცადა შემდეგი ცვლილებები: პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კომპონენტების მოდულს დაემატა 

მენეჯერული ეკონომიკის, სტრატეგიული მარკეტინგის, კორპორაციული ფინანსების და კორპორაციული 

მართვის სასწავლო კურსები, ხოლო ბიზნესის კვლევის მეთოდები და ფინანსური რისკების მართვა გახდა 

სავალდებულო სასწავლო კურსები. აღნიშნული ცვლილებებით გაძლიერდა პროგრამის სპეციალობის 

სავალდებულო სასწავლო კურსების ბლოკი. გარდა, ამისა პროგრამის თავისუფალი კომპონენტების ბლოკი 

გაძლიერდა შემდეგი სასწავლო კურსებით: უპირატესობების მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსების 

სტრატეგიული მართვა, B2B მარკეტინგი, რაც პროგრამის სტუდენტებს მისცემს საშუალებას დამატებით 

საჭიროებისამებრ დაიკმაყოფილონ პროფესიული ინტერესები და გაიფართოონ ცოდნის არეალი.  ცალკეული 

სასწავლო კურსების სპეციფიკის გათვალისწინებით განხორციელდა კრედიტების დიფერენცირება 5 და 6 

კრედიტის მოცულობით; გაძლიერდა პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტი, კერძოდ 8 კრედიტამდე გაიზარდა 

პროგრამის სტრუქტურაში შემავალი სასწავლო პრაქტიკის კომპონენტი, ხოლო 25 კრედიტამდე გაიზარდა 

პროგრამის კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი). ამასთან, ცალკეული სასწავლო კურსების ფარგლებში 

აქტიურად იქნა გამოყენებული გუნდური და ინდივიდუალური პროექტების მომზადების პრაქტიკა, რეფერატის 

ტიპის ნაშრომების პრეზენტაციები, კონკრეტულ ქეისებზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგია და ა.შ.; 

განახლდა პროგრამის სასწავლო კურსებში გამოყენებული სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურა, 

ძირითადად აქცენტები გაკეთდა თანამედროვე ინგლისურენოვან პროფესიულ ლიტერატურაზე და სხვა. 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების შედეგად, 2019 წელს, გამოიკვეთა სტუდენტთა სურვილი 

პროგრამებში პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერების შესახებ, რის შედეგაც დაიგეგმა და განხორციელდა რიგი 

ცვლილებები. გამოკითხვის შედეგების პროგრამის განვითარების მიზნით გამოყენების საილუსტრაციოდ   

დავასახელებთ ქვემოთ მოცემულ მაგალითებს,  კერძოდ: 

► სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  საჯარო, კერძო  და  სისხლის სამართლის 

მოდულებს  დაემატა  სავალდებულო სასწავლო კურსები:  „საჯარო  სამართალის პრაქტიკული კურსი“, 

„კერძო სამართლის პრაქტიკული კურსი“  და „სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი“.   

► სამართლის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამას დაემატა სავალდებულო სასწავლო კურსიც  

„შესავალი იურიდიულ პროფესიებში“. აღნიშნული სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი შეიძენს 

სიღრმისეულ ცოდნას იურიდიულ პროფესიათა (ადვოკატი, პროკურორი, ნოტარიუსი) მომწესრიგებელი 

კანონმდებლობის, იურიდიულ პროფესიებში და მართლმსაჯულების სისტემაში ადვოკატის როლისა და 

დანიშნულების, საადვოკატო საქმიანობის ფორმებისა და მიმართულებების, ადვოკატსა და კლიენტს შორის 

ურთიერთობების  სამართლებრივი ასპექტების, ადვოკატის ეთიკური ვალდებულებებისა და 

პასუხისმგებლობის, საქართველოს  პროკურატურის  უფლებამოსილების, პროკურატურის საქმიანობის 

მიმართულებების, პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსის მოქმედების სფეროს, თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობის, პროკურატურის თანამშრომლის პასუხისმგებლობის, ნოტარიუსის პროფესიული 

საქმიანობის ძირითადი პრინციპების, ნოტარიუსთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის, ნოტარიუსის 

სამსახურებრივი შეუთავსებლობის, ასევე ნოტარიუსის საქმიანობის ეთიკურ-სამართლებრივი საწყისების 

შესახებ. აღნიშნული სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტი გამოიმუშავებს იურისტის ეთიკური და 

პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში მოქმედების უნარს. 



 
 

69 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

► ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტზე აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების გათვალისწინებით 

მომზადებულ 4 სამაგისტრო და 1 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  სტრუქტურის 

ფორმირებისას,  პროგრამის კურიკულუმში დამოუკიდებლად არის წარმოდგენილი პრაქტიკის კომპონენტი 

და გამოყენებულია პრაქტიკული ცოდნის მიღებაზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების და შეფასების 

მეთოდები.  პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტის გაძლიერების  მიზნებიდან გამომდინარე ცალკეულ 

პროგრამასთან მიმართებით გაფართოვდა პოტენციური დამსაქმებლების არეალი, გაფორმდა შესაბამისი 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები.  

► სტუდენტთა პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესების მიზნით, მთელი რიგი სასწავლო კურსების შეფასების 

მეთოდებს დაემატა „პრაქტიკული დავალება“ და განისაზღვრა შესასრულებელი პრაქტიკული დავალების 

შეფასების კრიტერიუმები. 

 

მაგალითად, ასევე განახლდა დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან 

თავსებადობის უზრუნველსაყოფად. საგანმანათლებლო პროგრამა  ითვალისწინებს ვერტიკალურ და 

ჰორიზონტალურ ინტეგრაციას და შეესაბამება ჰარდენის შკალის VII-VIII დონეს. განახლებული პროგრამის 

ფარგლებში სტუდენტები ინტეგრირებული ფორმატით სწავლობენ როგორც ბიოსამედიცინო, ასევე 

პრეკლინიკურ და კლინიკურ სასწავლო კურსებს. ინტეგრაციები განხორციელდა ორგანიზმის სისტემებისა და 

შესაბამისი თემატიკების მიხედვით. სტუდენტების მიერ კლინიკური და პროფესიული უნარების გამომუშავების 

კომპონენტის გაძლიერების მიზნით პროგრამაში გაიზარდა კლინიკური და პროფესიული უნარების კურსების 

რაოდენობა, რომელსაც სტუდენტები 10 სემესტრის განმავლობაში სწავლობენ. ამ სასწავლო კურსების 

ფარგლებში განხილული საკითხები შესაბამისობაშია სემესტრების მიხედვით განსაზღვრულ ბიოსამედიცინო და 

კლინიკური სასწავლო კურსების თემატიკებთან და  ყოველი სემესტრის ბოლოს ფასდება ობიექტურად 

სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდით (OSCE).  პროგრამაში, ასევე მოხდა სტუდენტების მიერ კვლევითი 

უნარების გამომუშავების კომპონენტის უზრუნველყოფაც და გათვალისწინებულ იქნა  კვლევის პრინციპებისა 

და მეთოდების, კვლევის ინსტრუმენტების და მტკიცებითი მედიცინის სწავლება; გაიზარდა ჯანდაცვის 

მიმართულების სასწავლო კურსების რაოდენობაც, რომლებიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს და მიმართულებებს: 

კულტურა, გენდერი,  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, დაავადებების პრევენცია, სამედიცინო სოციოლოგია, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ა.შ.    

ზემოთ აღწერილი, ფაქტები და გარემოებები  ადასტურებს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ზრუნავს 

საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივ განვითარებაზე, მათ შესაბამისობაზე როგორც შრომის ბაზრის, ასევე 

სტუდენტებისა და ფართო საზოგადოების მოთხოვნებზე.  

ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტი ფოკუსირებულია დაინტერესებული მხარეების 

მოლოდინების გამართლებაზე. გამოიმდინარე აქედან, უნივერსიტეტი ორიენტირებულია საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებისა და განვითარების  პროცესში აქტიურად ჩართოს  დაინტერსებული მხარეები და 

სასარგებლოდ გამოიყენოს მათი უკუკავშირი პროგრამისა და სწავლა-სწავლების ხარისხის გასავითარებლად.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტში უკვე აღინიშნა, რომ საგანმანათლებლო პროგრამისა და სწავლა -

სწავლების ხარისხის შეფასება უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებია.  მექანიზმების 

იმპლემენტაციისთვის და მათი შემდგომი გაუმჯობესებისათვის  მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორც აფასებენ 

სტუდენტები და პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი მათ ჩართულობასა  საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავებასა და განვითარებაში.  კერძოდ, 2.2. სტანდარტში წარმოდგენილი დიაგრამების (N2.2.1. და 

N2.2.2.)  ანალიზი ადასტურებს, რომ სტუდენტები და  პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი მაღალ 

შეფასებას აძლევენ მათი პროგრამის შემუშავების, განახლების და განვითარების პროცესში ჩართულობის, ასევე 

მათი მხრიდან საგანანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ნებისმიერი მოსაზრების გამოთქმის იმ 
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შესაძლებლობებსა და ინსტრუმენტებს, რომელსაც უნივერსიტეტი მათ სთავაზობს ( იხ. დიაგრამები 2.2.1. და N2.2..2. 

გვ 51-52) 

საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება 

უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების საფუძველი შეიძლება, გახდეს პროგრამის 

განხორციელების შეფასებისას გამოვლენილი სუსტი მხარეები და რისკ-ფაქტორები, როგორიცაა, მაგალითად, 

პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური და ადამიანური რესურსის სიმცირე, შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სტუდენტთა მხრიდან პროგრამის მიმართ ინტერესის არარსებობა, სტუდენტთა 

და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები, პროგრამის განხორციელების მხარდამჭერ გარე 

პარტნიორებთან თანამშრომლობის შეწყვეტა და სხვა. (იხ. დანართი 3.1.1.- საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, 

დამტკიცების, მასში ცვლილების შეტანისა და გაუქმების წესი). 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაძლებელია გაუქმდეს:  

► თუ შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე არ ირიცხება სტუდენტი; 

► საგანმანათლებლო პროგრამა აღარ შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს;  

► ფინანსური ან/და სხვა საჭირო რესურსის არარსებობის შემთხვევაში;  

► კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში. 

 

გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების ინიცირების შესახებ, პროგრამის 

ხელმძღვანელ(ებ)ის დასაბუთებული შუამდგომლობის, აკადემიური პროგრამების განვითარების კომიტეტის 

ანგარიშისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე, იღებს ფაკულტეტის საბჭო. 

რომელიც განიხილავს  საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების ინიცირების შესახებ საკითხს და საკმარისი 

საფუძვლების არსებობისას იღებს გადაწყვეტილებას  საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების 

მიზანშეწონილობის შესახებ, რომელსაც განსახილველად და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 

წარუდგენს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს. საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება ეგზავნება უნივერსიტეტის ყველა შესაბამის სტრუქტურულ 

ერთეულს,  შემდგომი პროცესებისა და პროცედურების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, სტუდენტთა ინტერესების 

დაცვისა და შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მიზნით, უნივერსიტეტის ხარისხის  უზრუნველყოფის 

სამსახური შეისწავლის გასაუქმებელი საგანმანათლებლო პროგრამის თავსებადობას მომიჯნავე/მონათესავე 

საგანმანათლებლო პროგრამასთან და შესაბამის დასკვნას წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს.  

საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით 

უზრუნველყოფის მიზნით, უნივერსიტეტი:  

► გასაუქმებელი საგანანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს, საგანმანათლებლო პროგრამის 

სტანდარტული ხანგრძლივობის ვადაში, აძლევს მიმდინარე საფეხურის დასრულების შესაძლებლობას, ამ 

შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება არ ხორციელდება.  

► სტუდენტებს სთავაზობს მობილობას  და მოქნილ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებიც  მოიცავენ  

თავსებად და რელევანტურ სასწავლო კურსებს, მოდულებს და/ან თავისუფალ კომპონენტებს და 

რომლებზეც მობილობის შემთხვევაში მოხდება სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების  მაქსიმალური 

ოდენობით აღიარება;  

► სტუდენტებს აწვდის სრულყოფილ  ინფორმაციას  სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მიერ რეალიზებული რელევანტური საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ;  
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► სტუდენტებს აცნობს  მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ  მობილობის წესს, ვადებსა და 

პირობებს; 

► უნივერსიტეტი მსგავსი საგანმანათლებლო პროგრამის (რომელიც ითვალისწინებს შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მინიჭებას) განმახორციელებელ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამების თავსებადობის დადგენისა და 

კრედიტების აღიარების პროცედურებს, მობილობის პროცესის გამარტივების მიზნით. 

 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 წელია ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამაზე მიღება აღარ ხორციელდება და 

გასაუქმებელი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტმა უზრუნველყო სტუდენტთა 

ინტერესების დაცვა და განათლების მიღების უწყვეტობა. პროგრამის გაუქმებამდე ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციის მიერ მოხდა სტუდენტთა ინფორმირება ზემოთ წარმოდგენილი მიდგომების 

გათვალისწინებით. სტუდენტთა ნაწილმა ისარგებლა მობილობის უფლებით (შიდა და გარე მობილობა), ხოლო 

ნაწილი დაასრულებს ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას დადგენილ ვადაში.  

უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების სრულფასოვანი რეალიზება და განვითარება  

უზრუნველყოფილია  რელევანტური ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსებით. პროგრამების 

განვითარების მიზნით განსახორციელებელი აქტივობები  გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

და სამოქმედო გეგმებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 3.1.1. საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების შეტანისა და 

გაუქმების  

► დანართი 3.1.2. საგანმანათლებლო პროგრამები; 

► დანართი 3.1.3. უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი; 

► დანართი 2.2.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა; 

► დანართი 2.2.2. 2019-2020 წლების ანგარიში  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების  

შედეგების შესახებ; 

► დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები(მათ შორის 

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგები); 

► დანართი 2.1.2. ფაკულტეტების  დებულება; 

► დანართი 2.1.3. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება; 

► დანართი 1.2.1. სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2019-2025); 

► დანართი 1.2.2. სამოქმედო გეგმა (2019-2021) 

 

3.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

 პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია უმაღლესი განათლების 

საფეხურის დონესთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან; 

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მეშვეობით უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების განსხვავებული 

მოთხოვნების, საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადების გათვალისწინებას და მათ შეუფერხებელ 

ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში. 

აღწერა  და შეფასება 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამებს.  
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უნივერსიტეტის პროგრამის შემუშავებისას ხელმძღვანელობს მოქმედი კანონმდებლობითა და ECTS - 

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის სახელმძღვანელო პრინციპებით, 

უნივერსიტეტში შემუშავებული თითოეული პროგრამა შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან და 

აგებულია ECTS-კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის სახელმძღვანელო 

პრინციპებით (იხ. დანართი 3.1.2 - საგანმანათლებლო პროგრამები).  

უნივერსიტეტში  მოქმედი საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამები სტუდენტზეა ორიენტირებული და 

ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მი-

საღწევად. ცალკეული საგანმანათლებლო პროგრამის კონცეფცია შეესაბამება უნივერსიტეტის განვითარების 

პრიორიტეტებს და, შესაბამისად, ორიენტირებულია, თავისი წვლილი შეიტანოს დემოკრატიული 

საზოგადოების აქტიური წევრის მომზადების პროცესში, სტუდენტის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი და 

პროფესიული უნარების განვითარების გზით, უზრუნველყოს ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესატყვისი ხარისხის, სათანადო კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის მქონე უმაღლესი განათლების 

შესაბამისი საფეხურის კონკურენტუნარიანი კადრები. პროგრამების სტრუქტურა აგებულია სწავლის სფეროების 

მოქმედი კლასიფიკატორით გათვალისწინებული უმაღლესი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების აგების პრინციპების დაცვით, შესაბამისად  საგანმანათლებლო აკადემიური 

პროგრამები შემუშავებულია მოქმედი კლასიფიკატორის მოთხოვნების მიხედვით, ასევე თავსებადია შესაბამისი 

დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან  მათი სტრუქტურის ფორმირებისას უმაღლესი 

განათლების საფეხურის შესაბამისად გათვალისწინებულია შესაბამისი პროგრამის კომპონენტები, რომელთა 

მოცულობა, შინაარსი და სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია დარგის სპეციფიკასთან. 

პროგრამების სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული, შესაბამისობაშია უმაღლესი განათლების 

დონესა და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. პროგრამის სწავლის შედეგების სათანადო ფორმირების 

უზრუნველსაყოფად, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მუდმივად ატარებს 

საინფორმაციო და საკონსულტაციო შეხვედრებს აკადემიურ პერსონალთან, შემუშავებული პროგრამები კი, 

როგორც უკვე აღინიშნა საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების წესის შესაბამისად, დარდება 

აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სტანდარტებთან, ეროვნულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და 

შიდასაუნივერსიტეტო მოთხოვნებთან. 

საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამების კომპონენტები (სასწავლო/პრაქტიკის/სამეცნიერო-კვლევითი) 

ლოგიკურ კავშირშია ერთმანეთთან და მათი ერთობლიობა, უზრუნველყოფს სტუდენტის მიერ, პროგრამით 

განსაზღვრულ ვადაში სწავლის შედეგების მიღწევას. თითოეული პროგრამის სწავლის შედეგი ნათლად არის 

ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია როგორც მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან, ისე განათლების შესაბამის  

საფეხურთან. ცალკეული პროგრამის სწავლის შედეგები აერთიანებს, როგორც ცოდნა გაცნობიერების, ისე 

უნარებისა და პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის ელემენტებს. პროგრამების მიხედვით 

ინდივიდუალურად არის გაწერილი კვალიფიკაციის სირთულის განმსაზღვრელი ცალკეული ელემენტი, 

რომელსაც თან ახლავს, როგორც სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები, ასევე განსაზღვრულია ამ შედეგების 

მიღწევის დონეები, გაცნობის, გაღრმავებისა და განმტკიცების კონტექსტში.  

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის შიდა კვლევების თანახმად (იხ. დანართი 2.2.3.),  უნივერსიტეტის 

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა დასაქმებულია პროფესიის 

მიხედვით, 2019 წელს ჩატარებული კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის მიხედვით, პროფესიით დასაქმებულია 

გამოკითხულთა 72%. მაღალია კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი, მათ შორის, პროფესიით 

ცალკეული საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვითაც. 

მაგალითად, 2019 წელს ჩატარებული კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგებით დგინდება, რომ ბიზნესის 

ადმინისტრირება ფინანსებში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულების 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

დასაქმებულობის მაჩვენებელი 100%-ია, დასაქმებული კურსდამთავრებულთა 80% დასაქმებულია პროფესიით, 

რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ამასთან დასაქმებულთა 60% კერძო სექტორშია დასაქმებული, დანარჩენი კი 

საჯარო სექტორში. ხოლო, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

გამოკითხულ  კურსდამთავრებულთა 64%-ი დადებითად პასუხობს დასმულ კითხვაზე: ,,რამდენად 

უზრუნველყო პროგრამის ფარგლებში შეძენილმა  კომპეტენციებმა ის მოთხოვნები, რაც აუცილებელია მათი 

სამსახურებრივი საქმიანობის შესასრულებლად’’. შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულთა 

78,6% დასაქმებულია, მათ შორის, კურსდამთავრებულთა 50% დასაქმებულია პროფესიით.  სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა 83%  დასაქმებულია, მათ შორის 78% კი, პროფესიის მიხედვით. 

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგების 

მიხედვით კითხვაზე ,,რამდენად უზრუნველყო პროგრამის ფარგლებში შეძენილმა კომპეტენციებმა ის 

მოთხოვნები, რაც აუცილებელია სამსახურეობრივი საქმიანობის შესასრულებლად,“ უპასუხეს შემდეგნაირად, 

მათი 40% თვლის, რომ უფრო უზრუნველყო, ხოლო 60% თვლის რომ მეტნაკლებად უზრუნველყო. ამავე კვლევის 

თანახმად, გამოკითხული კურსდამთავრებულების და სტუდენტების უმრავლესობა პროგრამის ძლიერ მხარედ 

მიიჩნევენ პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მრავალფეროვან მეთოდოლოგიას.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში მოქმედი პროგრამების 

კურსდამთავრებულები დადებითად ახასიათებენ თავიანთი პროგრამების სწავლის შედეგებს და  

უნივერსიტეტში მიღებული განათლების შედეგები ძირითადად შეესაბამება მათ მოლოდინებს.    

უნივერსიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები და 

აქტივობები გაწერილია საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსით 

და  ორიენტირებულია არა მხოლოდ ცოდნის მიღებაზე, არამედ უნარების გამომუშავებაზე და უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. სასწავლო კურსის სილაბუსებით გათვალისწინებული სწავლება-

სწავლის მეთოდები და აქტივობები ხელს უწყობს კონკრეტული მასალის ათვისებას და ავითარებს სტუდენტის 

ტრანსფერულ უნარებს  საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დონის 

შესაბამისად. სწავლა-სწავლების მეთოდების შერჩევისას გათვალისწინებულია სასწავლო კურსის მიზანი და  

სავარაუდო შედეგი - რა უნდა იცოდეს და რისი გაკეთება შეძლოს სტუდენტმა. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამებში სწავლა-სწავლების პროცესში აქტიურად გამოიყენება ელექტრონული 

სწავლების ფორმატი,  კერძოდ უნივერსიტეტში მოქმედებს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული 

სისტემის (EEU-EL)  და ლიცენზირებული პროგრამა ,,Microsoft Teams“. პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა 

აქვთ მოისმინონ ლექციები ონლაინ-ფორმატში, ლექტორისაგან მიიღონ როგორც სასწავლო მასალები, ისე 

დავალებები და კონსულტაციები. სტუდენტებს ასევე წვდომა აქვთ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის 

ელ.რესურსებთან, მათ შორის სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებთან. გარდა ამისა, აღნიშნული 

ფორმატი იძლევა შესაძლებლობას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირებისთვის 

შეთავაზებული იქნეს ადეკვატური სერვისი სწავლა-სწავლების პროცესების შეუფერხებლად წარმართვისათვის.  

უნივერსიტეტს საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

მიზნით, შემუშავებული აქვს პროგრამების კატალოგი, რომელიც პერიოდულად ახლდება საგანმანათლებლო 

პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების პარალელურად და აისახება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

https://bit.ly/3pCZDwb   შესაბამისად, ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ითვალისწინებს სტუდენტთა განსხვავებულ მოთხოვნებს, მათ აკადემიურ 

მომზადებასა  და  სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებებს და სთავაზობს მათ ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შემუშავებას. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში შესაძლებელია სტუდენტისთვის 

https://bit.ly/3pCZDwb
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განსხვავებული, მის საჭიროებებზე მორგებული სწავლა-სწავლების, შეფასების  ფორმებისა და პირობების 

შეთავაზება.  

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი და პროცედურები რეგულირდება ,,ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შემუშავების წესით’’ (იხ. დანართი 3.2.1.), რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტის ჩართულობას 

პროცესში, მისი ინტერესების დაცვისა და გათვალისწინებისთვის. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება 

შემუშავდეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტებისთვის, ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის, გაცვლით პროგრამაში მონაწილე თუ მობილობით გადმოსული 

სტუდენტებისთვის და სხვა. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შინაარსი და სტრუქტურა დამოკიდებულია 

სტუდენტის საჭიროებებზე და შესაძლოა, მოიცავდეს ინფორმაციას სასწავლო პროცესის განხორციელებისთვის 

საჭირო განსხვავებული მატერიალური რესურსის შესახებ. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება 

შემუშავდეს სემესტრის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა, ან სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში.  

სტუდენტთა გამოკითხვების ფარგლებში, სისტემატურად ფასდება სტუდენტთა ინფორმირებულობა 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების შესაძლებლობის შესახებ. მაგალითად, 2019-20 სასწავლო წლის 

გამოკითხვის შედეგებით ისგ-ს შემუშავების შესახებ ინფორმირებულობა 5-ქულიან შკალაზე შეფასება 3,62 

ქულით, რაც საკმაოდ პოზიტიური შეფასებაა. აღსანიშნავია, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების 

წესი გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ამასთანავე ისგ-ს წესის შესახებ ინფორმირებულობის 

მიზნით, მუდმივად ტარდება სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრები (ინდივიდუალური და ჯგუფური 

კონსულტაციები და ა.შ.). ამასთანავე, სტუდენტები სარგებლობენ აღნიშნული გეგმით. ხაზგასასმელია ის 

ფაქტიც, რომ ბოლო პერიოდში (2020-21 სასწავლო წელს) რეაკრედიტაციის მიზნით წარდგენილი სამართლის 

საბაკალავრო პროგრამის შეფასებისას საუკეთესო პრაქტიკად დასახელდა უნივერსიტეტში მოქმედი 

,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი’’, რაც დასკვნის თანახმად,  ,,ემსახურება სტუდენტთა 

ინტერესების უზრუნველყოფას და მის დახმარებას კურიკულუმის დაძლევაში’’.  

მიმდინარე პერიოდისთვის უნივერსიტეტში ხორციელდება 18  საგანმანათლებლო პროგრამა, მათ შორის 6 

საბაკალავრო, 8 სამაგისტრო, 1 ერთსაფეხურიანი, 2 სადოქტორო,  1 მასწავლებლის მომზადების 60-კრედიტიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა თითოეული პროგრამა მოიცავს უმაღლესი განათლების შესაბამისი 

საფეხურისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კრედიტების რაოდენობას, რომლებშიც კრედიტები 

გადანაწილებულია საგანმანათლებლო პროგრამების თითოეულ კომპონენტების მიხედვით და მოიცავს 

კონკრეტული კომპონენტით მისაღწევი სწავლის შედეგებისათვის საჭირო საკონტაქტო და დამოუკიდებელ 

საათს, გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო დატვირთვას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 3.1.2. საგანმანათლებლო პროგრამები; 

► დანართი 3.1.1. საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების შეტანისა და 

გაუქმების წესი; 

► დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები (მათ შორის 

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგები); 

► დანართი 3.2.1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი; 

► დანართი 3.2.2.. აკადემიური კალენდარი; 

► სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (EEU-EL); 

► უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი  - საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი  https://bit.ly/3pCZDwb  

 

https://bit.ly/3pCZDwb
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3.3.  სწავლის შედეგების შეფასება 

 უსდ-ში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და 

სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებას. 

აღწერა  და შეფასება 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების 

ადეკვატური, გამჭვირვალე და სამართლიანი სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური 

მიღწევების გაუმჯობესებას. სტუდენტის მიღწევების შეფასებისას უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს 

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული (ECTS) სისტემით (ბრიუსელი; 2005.14.02). „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს 2004 წლის 21 დეკემბრის კანონით და საქართველოს განათლებისა და 

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით. შესაბამისად, საგანმანათლებლო 

პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის  დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა 

აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება. 

საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის 

შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, 

რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა). (იხ. დანართი 3.3.1. სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესის შესაბამისი ინფორმაცია და დანართი 3.2.1. საგანმანათლებლო პროგრამები) 

შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, 

რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს. 

შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს. თითოეული სასწავლო კურსის 

ფარგლებში გამოყენებული შეფასების მეთოდები ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას და იძლევა საშუალებას 

დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით 

გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. 

შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი 

ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე. შეფასების კრიტერიუმები დეტალურად და 

ნათლადაა გაწერილი, რაც უზრუნველყოფს როგორც სტუდენტის სამართლიან შეფასებას, ასევე მის 

ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების, ნაკლოვანებებისა და გაუმჯობესების გზების შესახებ. შეფასების 

თითოეულ ფორმას შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს  ხვედრითი წილი საბოლოო 

შეფასებაში, რაც აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. 

დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) 

გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.  

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების  

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება 

სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის 

მიღების შემთხვევაში  დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 

არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში.  სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება 

დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის 

დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო 

შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 
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სამაგისტრო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი) უნდა შეფასდეს იმავე ან 

მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი) ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი 

შეფასებით). (იხ. დანართი 3.3.2. სამაგისტრო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა 

და  შეფასების მინიმალური სტანდარტი) 

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სადოქტორო ნაშრომი - დისერტაცია)  ფასდება 

იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც დოქტორანტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. ამასთან, დისერტაცია 

ფასდება ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით. დისერტაციის დაცვა წარმოებს სადისერტაციო კომისიის 

სხდომაზე საჯაროდ. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრების მიერ დისერტაციის შეფასება ხდება 

კონფიდენციალურად, 100-ქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო 

ნაშრომის დაცვის კომისიას გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული (მიღებული ქულების ჯამი გაყოფილი 

კომისიის წევრთა რაოდენობაზე).  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის თავმჯდომარე დოქტორანტს 

აცნობს  კომისიის დასკვნას (შეფასებას). დისერტაციის შეფასებისთვის გამოიყენება ხუთი დადებითი და ორი 

უარყოფითი შეფასება.   (იხ. დანართი 3.3.3. დოქტორანტის მინიმალური სტანდარტი) 

თუ მაგისტრანტი/დოქტორანტი არ ეთანხმება სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის საბოლოო შეფასებას 

ან მიიჩნევს, რომ დარღვეულია სადისერტაციო/სამაგისტრო ნაშრომის/დასკვნითი გამოცდის დაცვის 

რეგლამენტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმები, მას უფლება აქვს, შეფასების გამოცხადებიდან 5 

კალენდარული დღის ვადაში, წერილობით მიმართოს ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს/ფაკულტეტის 

დეკანს და გაასაჩივროს დასკვნითი გამოცდის/სამაგისტრო/სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიის მიერ  

მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება. იხ. დანართები: (დანართი 3.3.3. დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი, 

მუხლი 17, დანართი 3.3.2. სამაგისტრო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და  

შეფასების მინიმალური სტანდარტი, მუხლი 15 ) 

 

სტუდენტის ინფორმირება შეფასების სისტემის შესახებ ხდება სხვადასხვა საშუალებებით. სასწავლო პროცესის 

მართვის ელექტრონული სისტემაში (EEU-EL)  სტუდენტს პირად სივრცეში ეტვირთება კონკრეტული სასწავლო 

კურსის სილაბუსი, სადაც დეტალურად არის ჩაშლილი გამოყენებული შეფასების სისტემა, გარდა ამისა, 

პირველივე ლექციაზე ლექტორი სტუდენტებს სხვა საკითხებთან ერთად აცნობს კონკრეტული სასწავლო კურსის 

ფარგლებში გამოყენებული შეფასების სისტემის სპეციფიკას და სწავლის დაწყებამდე წინასწარ ახდენს მის 

ინფორმირებას.   

შეფასება გულისხმობს უკუგების პროცესს, კერძოდ ლექტორი კონკრეტული შეფასების შემდეგ აანალიზებს 

საგამოცდო ნამუშევრებში სტუდენტების მიერ დაშვებულ შეცდომებს და სტუდენტის პერსონიფიცირების 

გარეშე ახდენს ჯგუფთან აღნიშნული შეცდომების განხილვას. შუალედური და დასკვნითი გამოცდები ტარდება 

უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის მიერ. ფაკულტეტი წინასწარ ორგანიზებულად აწვდის საგამოცდო ცენტრს 

ცალკეული სასწავლო კურსების მიხედვით ძირითადი და განმეორებითი გამოცდისთვის საგამოცდო საკითხებს, 

რომელთა გადატანა ხდება შტრიხკოდით დაცულ საგამოცდო ფურცელზე. შესაბამისად ხდება დაშიფრული 

საგამოცდო ნამუშევრების შესწორება ლექტორის მიერ, რაც უზრუნველყოფს თანასწორ და სამართლიან 

მიდგომას. სტუდენტი მიღებულ შეფასებას ნახულობს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის 

(EEU-EL) მეშვეობით, პირადი მომხმარებლისა და პაროლის გამოყენებით. ამასთან სტუდენტი უფლებამოსილია 

გაეცნოს საკუთარ ნაშრომს/ინდივიდუალურად განიხილოს ლექტორთან მიღებული შეფასება და/ან გაასაჩივროს 

მიღებული შეფასება, რისთვისაც სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის (EEU-EL) მეშვეობით 

კორესპონდენციიდან ელექტრონულად აკეთებს სააპელაციო განაცხადს და ასეთ შემთხვევაში ფაკულტეტის 

დეკანი ქმნის სააპელაციო კომისიას (იხ. დანართი 5.1.1. სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 

დაცვის მექანიზმები და 5.1 სტანდარტის შესაბამისი აღწერილობითი ნაწილი). სტუდენტთა ინფორმირება 
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გასაჩივრების წესის შესახებ ხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრების მეშვეობით, ინფორმაცია 

გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ასახულია სტუდენტის გზამკვლევებში და EEU-EL-ში. 

სტუდენტთა გამოკითხვის ფარგლებში, სისტემატურად ფასდება სტუდენტთა ინფორმირებულობა შეფასების 

სისტემის შესახებ, ისევე როგორც შეფასების მეთოდებით, შეფასების სამართლიანობითა და შეფასების 

კრიტერიუმებთან მიმართებით მათი კმაყოფილების დონე. აღსანიშნავია, რომ სტუდენტთა გამოკითხვის 

შედეგები აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებით დადებითია და არ გამოკვეთილა საყურადღებო 

მიმართულებები -   

იხ. დიაგრამა 3.3.1. სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები შეფასების სისტემასთან მიმართებით (2020) 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ითქვას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტის სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა გამჭვირვალე და სამართლიანია, შეესაბამება დარგის 

სპეციფიკას, უზრუნველყოფს თანაბარ და სამართლიან მიდგომებს, სტუდენტები კი ინფორმირებულნი არიან 

როგორც მოქმედი შეფასების სისტემის შესახებ, ასევე მოქმედი გასაჩივრების სისტემის შესახებ.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 3.1.2. საგანმანათლებლო პროგრამები; 

► დანართი 3.3.1. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

► დანართი 2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები(მათ შორის 

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგები); 

► დანართი 5.1.1. სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმი 

► სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (EEU-EL); 

► უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი  - https://eeu.edu.ge/ 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის 

კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

ძლიერი მხარეები 

 უნივერსიტეტში მოქმედები საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამების შესაბამისობა საქართველოში 

მოქმედ კანონმდებლობასთან, უნივერსიტეტის მისიასთან და სტრატეგიასთან; 

5.9%

6.5%

2.9%

3.5%

21.8%

24.1%

17.1%

17.7%

51.8%

52.9%

58.2%

62.9%

8.8%

7.1%

5.3%

3.5%

შეფასებები სამართლიანია და ყოველთვის ვიღებთ 

შესაბამის უკუკავშირს შეფასების შესახებ

გამოყენებული შეფასების მეთოდები და შეფასების 

შინაარსი შეესაბამება საგანმანათლებლო 

პროგრამის/სასწავლო კურსის შინაარს

სტუდენტის შეფასების კრიტერიუმები ნათლად და 

მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტების 

ინფორმირებას მოქმედი შეფასების სისტემის შესახებ

არ ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები ვერ შევაფასებ

https://eeu.edu.ge/
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 საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და პროგრამის სწავლის შედეგების შესაბამისობა 

თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან; 

 საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამის განხორციელების პროცესში პარტნიორი უნივერსიტეტების 

ჩართულობა; 

 საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების შედეგებზე ორიენტირებული 

მეთოდები და აქტივობები; 

 კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების შეფასების გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების 

სისტემა; 

 სტუდენტთა აკადემიური თავისუფლების სისტემური უზრუნველყოფა; 

 სწავლა-სწავლების პროცესების თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით წარმართვა; 

 სტუდენტთა ინფორმირების ოპერატიული  სისტემა; 

 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

 სწავლების პროცესში ელექტრონული რესურსებით სწავლების კომპონენტების გაფართოება-დახვეწა; 

 

 

 

4. უსდ- პერსონალი 

უსდ უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში დასაქმებული პერსონალი (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული/ 

ადმინისტრაციული/დამხმარე) იყოს მაღალკვალიფიციური, რათა მათ შეძლონ საგანმანათლებლო, 

კვლევითი/სამეცნიერო/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ადმინისტრაციული პროცესის ეფექტურად 

წარმართვა და დაწესებულების სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა. თავის მხრივ, 

ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს თავისი პერსონალის პროფესიულ განვითარებასა და სამუშაო პირობების 

გაუმჯობესებაზე 

4.1.  პერსონალის მართვა 

 უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პერსონალის მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო პროცესის და სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული სხვა აქტივობების განხორციელებას; 

 უსდ უზრუნველყოფს აკადემიური / სამეცნიერო / მოწვეული / ადმინისტრაციული / დამხმარე პერსონალის 

პოზიციებზე სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კადრების დასაქმებას. 

აღწერა  და შეფასება 

 

ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ისწრაფვის მდგრადი წარმატების მიღწევისთვის, 

ამ კონტექსტში  ინსტიტუციის პერსონალის მართვის პოლიტიკის ამოცანაა საკუთარი პერსონალის მისწრაფებების 

დაკავშირება  ინსტიტუციის მიზნებთან, რათა  თითოეული მათგანის მაღალი ჩართულობით უზრუნველყოს 

უნივერისტეტის მისიის აღსრულება.  

 

ინსტიტუციას კარგად აქვს გააზრებული, რომ სტუდენტებისა და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინების   

გამართლებისათვის, კომპეტენტური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული პერსონალის არსებობა 

განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს, რადგან მათზეა დამყარებული: მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების 

უზრუნველყოფა; ინოვაციების, განსხვავებული მიდგომების დანერგვა, ახალი შესაძლებლობებისა და  სერვისების  

შექმნა, უნივერსიტეტის რეპუტაცია, მისი კორპორატიული ნიშის შექმნა და შენარჩუნება, მდგრადი განვითარება. 

დასახელბული ამოცანების უზრუნველსაყოფად აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტში წარმატებით არის 
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დანერგილი პერსონალის მართვის  პოლიტიკა (იხ. დანართი 4.1.1.),  რომელიც მოიცავს: პერსონალის რეკრუტრიებას, 

მათი სამუშაოზე მიღების/დაქირავების პროცედურას,  ახალი თანამშრომლის ადაპტაციის მეთოდლოგიას, 

პერსონალის შრომითი ურთიერთობების მართვას, პერსონალის შეფასებას, სამუშაოს კმაყოფილების კვლევის 

მექანიზმებსა და შედეგების მართვაში გამოყენების პროცედურას,  პერსონალის პროფესიული განვითარების 

მექანიზმებს. 

 

უნივერისტეტში წარმატებით დანერგილი პერსონალის მართვის სისტემა დაფუძნებულია სამართლიანობის, 

გამჭვირვალობის, გუნდურობის, ურთიერთპატივისცემისა და ცოდნის გაზიარების პრინციპებზე და ავითარებს  

პერსონალის მართვის წარმატებულ და გამოცდილ  შემდეგ მიდგომებს (იხ.დანართი 4.1.1.) : 

► მდგრადი დასაქმების კონცეფცია; 

► პერსონალის სწორად შერჩევა/დაქირავება; 

► თვითმართვადი და ეფექტური გუნდი; 

► შესრულებაზე დაფუძნებული  კონკურენტუნარიანი ანაზღაურება და ბენეფიტები; 

► პერსონალის საჭიროებაზე ორიენტირებული  სწავლება და  განვითარება; 

► თანამონაწილეობითი და ინფორმირებული მართვა. 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში  პერსონალის მართვის სისტემის დასახელებული მიდგომები და პრინციპები 

მორგებულია უნივერსიტეტის კონტექსტს,  სადაც გათვალისწინებულია ინსტიტუციის პერსონალის მართვის 

გამოცდილება, პერსონალის კმაყოფილების კვლევის შედეგები, საგანმანათლებლო საქმიანობის სპეციფიკა, 

მზარდი კონკურენცია  განათლების ბაზარზე, ინსტიტუციის კორპორატიული ნიშა და მისწრაფება - მიაღწიოს 

მდგრად  წარმატებას! 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტი ორიენტირებულია  საკუთარი პერსონალის პოტენციალის 

გამოყენებით შექმნას  ინკლუზიური სინერგია გუნდური მიზნების მისაღწევად. ზრუნავს  საკუთარ 

თანამშრომლებს შეუქმნას მრავალფეროვანი ინსპირაცია, რათა მათ შეძლონ ახალი  იდეები და გაითავისონ 

პოზიტიური ზემოქმედების შესაძლებლობები. ამავდროულად,  უნივერისიტეტის არის გარანტი საკუთარი  

თანამშრომლების უფლებებისა  და მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის,   რათა მათთან  ერთად  მიიღოს 

გრძელვადიანი მდგრადობა. 

 

უნივერისიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი   ზედამხედველობას და კოორდინაციას უწევს 

უნივერსიტეტში პერსონალის მართვის სისტემის ეფექტიან  იმპლემენტაციას, ხოლო დეპარტამენტის მართვას 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სპეციალური კონტრაქტით (აუთსორსინგი) ახორციელებს შპს ‘‘HR 

პროფესიონალთა გილდია“, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალის მართვის სისტემის ეფექტიან დანერგვასა და 

განვითარებას. 

 

პერსონალის მოზიდვა და დაქირავება 

უნივერსიტეტში შემუშავებული და დანერგილია  პერსონალის შესაბამის პოზიციაზე არჩევის/დანიშნვის, ასევე 

აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ რეგულაციები (იხ. დანართი 4.1.1. პერსონალის 

მართვის პოლიტიკა,  დანართი 4.1.2. აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები ). 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტმა  უზრუნველყო  აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალის 

პოზიციებზე კომპეტენტური და  მოტივირებული პირების  მოზიდვა და დასაქმებას, რისთვისაც იყენებს  

მრავალფეროვან და პოზიციის შესატყვის ფორმებსა და მეთოდებს.  



 
 

80 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

უნივერისტეტის  ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს გეგმიური და არაგეგმიური 

ვაკანსიების ადმინისტრირებას.   პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შემთხვევაში ფაკულტეტებთან 

თანამშრომლობით. 

უნივერსიტეტი, პერსონალის მოზიდვის მიზნით იყენებს შემდეგ მეთოდებს: 

► ვაკანსიების განთავსება  დასაქმების ვებ-პორტალებზე და სოციალურ ქსელებში და უნივერისტეტის 

ოფიციალურ ვებ გვერდზე;  

► უნივერსიტეტში დასაქმებული პერსონალის პირადი კონტაქტების გამოყენება კომპეტენტურ პირებთან 

დაკავშირებისა და მათი მოზიდვის მიზნით; 

► კონკურენტუნარიანი შრომის ანაზღაურების შეთავაზება მაღალი პოტენციალის მქონე პირთათვის;  

► პერსონალისთვის პროფესიული განვითარების რეალური შესაძლებლობებისა და პროგრამების 

შეთავაზება; 

► შიდა სტაჟირების პროგრამით მოზიდული პირებიდან შერჩევა; 

 

პერსონალის შერჩევის პროცედურა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს : 

► ვაკანტური პოზიციის შესაბამისი სამუშაო აღწერის საფუძველზე  სამუშაოს ანალიზი და საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნების დადგენა; 

► პოზიციის შესატყვისი პრიორიტეტული სეგმენტის შერჩევა; 

► ვაკანსიის გამოცხადება; 

► გამოგზავნილი განცხადებების გადარჩევა;  

► საკონკურსო პროცედურის დადგენა და განხორციელება. 

 

უნივერსიტეტში  დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად  პერსონალის აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნა 

ხდება მხოლოდ ღია კონკურსის წესით, პირისთვის წარდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების 

საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში უნივერისტეტში ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესაბამისად  

დაკავებული იქნა ვაკანტური  აკადემიური თანამდებობების  (იხ. დანართი 4.1.3. აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები).  

აკადემიური პერსონალის რაოდენობის ზრდის ტენდენცია შთამბეჭდავია, კერძოდ 2015 წლიდან დღემდე 

გაზრდილია 3-ჯერ. 

 

იხ.დიაგრამა 4.1.1. 
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2015 2020

აკადემიური პერსონალის ზრდის დინამიკა 

2015 და 2020 წწ

2015 2020



 
 

81 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტს ამჟამად ჰყავს  96  აფილირებული პერსონალი, რომელიც  აკადემიური პერსონალის - 60.7 % - 

ია. მოცემული მაჩვენებელია ძალიან კარგი შედეგია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტთან აფილირება 

ნებაყოფლობითი პროცესია. პირი, რომელიც აკადემიურ თანამდებობას დაიკავებს  თავად იღებს გადაწყვეტილებას 

უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ.  უნივერსიტეტთან აკადემიური პერსონალის აფილირება გულისხმობს 

უნივერსიტეტსა და აკადემიური თანამდებობის მქონე პირს (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-

პროფესორი, ასისტენტი) შორის წერილობითი შეთანხმების გაფორმებას, რომლის თანახმადაც აკადემიური 

თანამდებობის პირი ადასტურებს თავის აფილირებას მხოლოდ შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტთან და 

უნივერსიტეტის  სახელით მონაწილეობს: 

 

► საზოგადოების განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესებში; 

► უნივერსიტეტში ახორციელებს ძირითად საგანმანათლებლო, კვლევით/სამეცნიერო საქმიანობას და მისი 

კვლევის შედეგები ეთვლება აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტს; 

► აქტიურად არის ჩართული უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო, კვლევით და სხვა მნიშვნელოვან 

საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების პროცესებში; 

► აქტიურად არის ჩართული უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის კონსულტაციების გაწევისა და მათი 

კვლევითი ან და პრაქტიკული კომპონენტის    ხელმძღვანელობის პროცესებში. 

 

აფილირებული პერსონალი სარგებლობს: 

► აფილირებული პერსონალის კვლევითი საქმიანობის წახალისების ბონუს სისტემით 

► კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წესით განსაზღვრული მხარდამჭერი სისტემით 

► განსხვავებული ანაზღაურებით 

► სამედიცინო დაზღვევის პოლისით 

► კორპორატიული სატელეფონო ნომრებით 

 

უნივერსიტეტმა, საანგარიშო პერიოდში  ასევე,   უზრუნველყო გამოცდილი და კომპეტენტური მოწვეული 

ლექტორების შერჩევა (იხ.დანართი 4.1.4. მოწვეული ლექტორების რეზიუმეები) . მოწვეული პერსონალის, ისევე 

როგორც აკადემიური პერსონალის მაჩვენებელი 2015 წლიდან დღემდე მზარდია.   

 

იხ.დიაგრამა. 4.1.2.  
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82 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

უნივერსიტეტში, ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე პირი მიიღება, კონკურსის (შიდა და გარე) ან/დ2 

ა  დანიშვნით. 

შიდა კონკურსით  ვაკანტური პოზიციის შევსება თუ ვერ  ხდება შიდა ადამიანური რესურსით, კონკურსი ცხადდება 

უნივერსიტეტის გარეთ. ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი  განიხილავს გარე სარეზერვო ფონდის 

ბაზებს ან/და აკეთებს სარეკლამო განცხადებას უნივერსიტეტში არსებული ვაკანსიის და მისი შინაარსის შესახებ. 

კონკურსის წესით  პერსონალის შერჩევა ხორციელდება სპეციალური კომისიის მიერ. 

 

უნივერსიტეტმა, საანგარიშო პერიოდში  ზემოთ დასახელებული რეგულაციების შესაბამისად,   უზრუნველყო  

პერსონალის  ადმინისტრაციულ პოზიციებზე მოზიდვა და და დაქირავება. თითოეული მათგანი აკმაყოფილებს 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს (იხ. დანართი 4.1.5.  ადმინისტრაციული პერსონალის 

რეზიუმეები.).   მათი რაოდენობა, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის მსგავსად  2015 წლიდან დღემდე 

მზარდია.  იხ. დიაგრამა. 4.1.3. 

 

 

უნივერსიტეტის მიერ საანგარიშო პერიოდში  მოზიდული პერსონალის სტატისტიკური მონაცემებს სხვადასხვა 

ჭრილში  წარმოვადგენთ ქვემოთ მოცემული დიაგრამების სახით. 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მთლიანი პერსონალი 390 (მათ შორის) :  იხ. დიაგრამა 4.1.4. 

 

► 158  აკადემიური პერსონალი (აფილირებული პერსონალის ჩათვლით) –  მთლიანი პერსონალის - 40.5 %    

► 96  აფილირებული პერსონალი - მთლიანი პერსონალის -24.6 %  აკადემიური პერსონალის - 60.7 %  

► 148 მოწვეული პერსონალი - მთლიანი პერსონალის - 37.9  %  

► 84 ადმინისტრაციული პერსონალი  -  მთლიანი პერსონალის 21.5  %    

46
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ადმინისტრაციული  პერსონალის ზრდის დინამიკა 
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83 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის   რაოდენობა  2020 წლის მდგომარეობით არის 92 იხ.დიაგრამა 

4.1.5. 

 

► 15  -  აფილირებული პროფესორი  (მთლიანი პერსონალის 4.1 %, აკადემიური პერსონალის 9.5 %)  

► 39 -  აფილირებული ასოცირებული პროფესორი  (მთლიანი პერსონალის 10,8%, აკადემიური პერსონალის 

24.7 %)  

► 30-  აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი  (მთლიანი პერსონალის 8.3%,  აკადემიური პერსონალის 19%)  

► 8- აფილირებული ასისტენტი  (მთლიანი პერსონალის 2.2  %,  აკადემიური პერსონალის  5.1  %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უნივერსიტეტის პერსონალი სქესის მიხედვით შემდეგი სახით არის განაწილებული:  იხ. დიაგრამა 4.1.6 

 

► 223  ქალი - უნივერსიტეტის პერსონალიდან -   57.1 % მთლიანი პერსონალის.   

► 167  მამაკაცი - უნივერსიტეტის პერსონალიდან  -  42.9 %  მთლიანი პერსონალის . 

► 91  ქალი -  აკადემიური პერსონალიდან  - 57.6  % აკადემიური პერსონალის  .  

► 67  მამაკაცი - აკადემიური პერსონალიდან   -  42.4 % აკადემიური პერსონალის.  

► 85  ქალი  - მოწვეული პერსონალიდან  - 57.4  % მოწვეული პერსონალის.  

► 63  მამაკაცი - მოწვეული პერსონალიდან - 42.8  % მოწვეული პერსონალის. 

► 47  ქალი - ადმინისტრაციული პერსონალიდან  - 12.1   % მთლიანი პერსონალის.   

აკადემიური მოწვეული აფილირებული ადმინისტრაციული 

158
148

96
84

პერსონალი 2020 წლის მდგომარეობით 

პ რ ო ფ ე ს ო რ ი ა ს ო ც ი რ ე ბ უ ლ ი  

პ რ ო ფ ე ს ო რ ი

ა ს ი ს ტ ე ნ ტ -

პ რ ო ფ ე ს ო რ ი

ა ს ი ს ტ ე ნ ტ ი

15

39
30

8

აკადემიური აფილირებული პერსონალი
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

► 37  მამაკაცი - ადმინისტრაციული პერსონალიდან  - 9.5 %  მთლიანი პერსონალის  

 

უნივერსიტეტის   პერსონალი ასაკის მიხედვით შემდეგი სახით არის განაწილებული:  იხ. დიაგრამა 4.1.7 

 
► 30 წელზე ნაკლები -26 (6.7 % მთლიანი  პერსონალის)   

► 30-დან 40 წლამდე -112 ( 28.8 % მთლიანი  პერსონალის)   

► 40-დან 50 წლამდე - 112   (28.8  % მთლიანი   პერსონალის)   

► 50-დან 60 წლამდე - 85 ( 23.6 %  მთლიანი  პერსონალის)   

► 60-დან 70 წლამდე - 45  (11.5 %   მთლიანი   პერსონალის)   

► 70 წელი და მეტი - 10 ( 2.6%    მთლიანი პერსონალის)  

 

 
 

 

უნივერსიტეტის  აკადემიური  პერსონალი ასაკის მიხედვით შემდეგი სახით არის განაწილებული:  იხ. დიაგრამა 

4.1.8 

► 30 წელზე ნაკლები - 8  (2 % მთლიანი  პერსონალის)   

► 30-დან 40 წლამდე -  44 ( 11.3 % მთლიანი  პერსონალის)   

► 40-დან 50 წლამდე - 52    ( 13.4 % მთლიანი   პერსონალის)   

► 50-დან 60 წლამდე -  27   (6.9  %  მთლიანი  პერსონალის)   

30 წელზე 

ნაკლები/ 

სულ.

30-დან 40 

წლამდე /სულ.

40-დან 50 

წლამდე/ სულ.

50-დან 60 

წლამდე/ სულ.

60-დან 70 

წლამდე/ სულ.

70 წელი და 

მეტი/ სულ.

26

112 112

85

45

10

პერსონალი ასაკის მიხედვით

ქალი კაცი აკადემიური 

ქალი

აკადემიური 

კაცი

მოწვეული 

ქალი

მოწვეული 

კაცი 

ადმ. ქალი ადმ.კაცი

223

167

91
67

85
63

47 37

სქესის მიხედვით
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

► 60-დან 70 წლამდე -   21  (5.4  %   მთლიანი   პერსონალის)   

► 70 წელი და მეტი -     6  (1.5  %    მთლიანი პერსონალის)  

 

 

 
 

უნივერსიტეტის  მოწვეული   პერსონალი ასაკის მიხედვით შემდეგი სახით არის განაწილებული:  იხ. დიაგრამა 4.1.9 

 
► 30 წელზე ნაკლები - 3 (0.8 % მთლიანი  პერსონალის)   

► 30-დან 40 წლამდე - 35 (9.7% მთლიანი  პერსონალის)   

► 40-დან 50 წლამდე - 44 (12.2 % მთლიანი   პერსონალის)   

► 50-დან 60 წლამდე - 45 (12.5 %  მთლიანი  პერსონალის)   

► 60-დან 70 წლამდე - 18 (5  %   მთლიანი   პერსონალის)   

► 70 წელი და მეტი -   3 (0.8 %    მთლიანი პერსონალის)  

 

 
 

 

უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული პერსონალი ასაკის მიხედვით შემდეგი სახით არის 

განაწილებული:იხ.დიაგრამა 4.1.10 

30 წელზე 

ნაკლები/ 

აკად.

30-დან 40 

წლამდე 

/აკად.

40-დან 50 

წლამდე/ 

აკად.

50-დან 60 

წლამდე/ 

აკად.

60-დან 70 

წლამდე/ 

აკად.

70 წელი და 

მეტი/ აკად.

8

44

52

27
21

6

აკადემიური პერსონალი ასაკის მიხედვით

30 წელზე 

ნაკლები/ 

მოწვ.

30-დან 40 

წლამდე /მოწვ.

40-დან 50 

წლამდე/ მოწვ.

50-დან 60 

წლამდე/ მოწვ.

60-დან 70 

წლამდე/ მოწვ.

70 წელი და 

მეტი/ მოწვ.

3

35

44 45

18

3

მოწვეული პერსონალი ასაკის მიხედვით
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 
► 30 წელზე ნაკლები - 15 (3.9  % მთლიანი  პერსონალის)   

► 30-დან 40 წლამდე - 33 ( 8.5  % მთლიანი  პერსონალის)   

► 40-დან 50 წლამდე - 16 (4.1 % მთლიანი   პერსონალის)   

► 50-დან 60 წლამდე - 13  (0.3 %  მთლიანი  პერსონალის)   

► 60-დან 70 წლამდე - 6   ( 1.5  %   მთლიანი   პერსონალის)   

► 70 წელი და მეტი - 1     (0.3 %    მთლიანი პერსონალის)  

 

 
 

უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი კვალიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით არის 

განაწილებული:  იხ. დიაგრამა 4.1.11 

 
► 95 დოქტორი -  აკადემიურ პერსონალს შორის (მთლიანი პერსონალის 24.54%, აკადემიური პერსონალის 60.1 %)  

► 7 დოქტორანტი -  აკადემიურ პერსონალს შორის (მთლიანი პერსონალის 1.8%, აკადემიური პერსონალის 4.4 %)  

► 56 მაგისტრი -  აკადემიურ პერსონალს შორის (მთლიანი პერსონალის 14.4%,  აკადემიური პერსონალის 35.4%)  

► 76 დოქტორი -   მოწვეულ პერსონალს შორის (მთლიანი პერსონალის 19.3  %,  მოწვეული პერსონალის 51.7 %)  

► 11 დოქტორანტი  -მოწვეულ პერსონალს შორის (მთლიანი პერსონალის 2.6 %,  მოწვეული პერსონალის 5.56.8%)  

► 61  მაგისტრი  -   მოწვეულ პერსონალს შორის (მთლიანი პერსონალის 15.7  %,  მოწვეული პერსონალის 40.5 %)  

 

 
 

30 წელზე 

ნაკლები/ ადმ.

30-დან 40 

წლამდე /ადმ.

40-დან 50 

წლამდე/ ადმ.

50-დან 60 

წლამდე/ ადმ.

60-დან 70 

წლამდე/ ადმ.

70 წელი და 

მეტი/ ადმ.

15

33

16
13

6

1

ადმინისტრაციული პერსონალი ასაკის მიხედვით

დოქტორი 

აკადემიური 

დოქტორანტი 

აკადემიური 

მაგისტრი 

აკადემიური 

დოქტორი 

მოწვეული 

დოქტორანტი 

მოწვეული 

მაგისტრი 

მოწვეული

95

7

56

76

11

61

კვალიფიკაციის მიხედვით
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული  პერსონალი კვალიფიკაციის მიხედვით შემდეგი  სახით არის განაწილებული 

(დიაგრამა 4.1.12) 

 

► 18  დოქტორი -  ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის  -21,5% (მთლიანი პერსონალის 4.6 % ) 

► 44  მაგისტრი  -   ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის   - 52,3% (მთლიანი პერსონალის 11,2% ) 

► 21  ბაკალავრი -  ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის  - 25% (მთლიანი პერსონალის 5,3% ) 
►  1  სტუდენტი  -  ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის   - 1,2% (მთლიანი პერსონალის 0.3% ) 

 

 

 
 

 

წარმოდგენილი სტატისტიკური ანალიზი ცხადყოფს, რომ  უნივერისტეტში დაცულია როგორც გენდერული, ასევე 

ასაკობრივი ბალანსი, ამასთანავე,  პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი დაკომპლექტებულია  როგორც  

დოქტორის ხარისხის, ასევე პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პირებით.  

 

მოცემული დიაგრამების ანალიზი ასაკობრივ და კვალიფიკაციის ჭრილში  გვაძლევს კარგ სინთეზს ახალ თაობასა 

და გამოცდილებას შორის.  აღნიშნული სინთეზი ლოგიკურად ეხმიანება აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

დევიზიდან „მიიღე ცოდნა, რომელსაც რეალურად გამოიყენებ“. ამ გზავნილით უნივერსიტეტი სტუდენტებს 

შთააგონებს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მათ უქმნის  მათ ცოდნასთან ერთად უნდა მიიღონ  

გამოცდილება და აღიჭურვონ იმგვარი ტრანსფერული უნარებით, რომელსაც რეალურად გამოიყენებენ. ზემოთ 

განხილული სტატისტიკის ანალიზი კი ამ მიდგომის ერთ-ერთ რეალურ მტკიცებულებად უნდა განვიხილოთ.   

 

უნდა აღინიშნოს, რომ  განათლებული, კომპეტენტური და  მოტივირებული პერსონალი აღმოსავლეთ ევროპის 

ძლიერი მხარეა, ამას ადასტურებს როგორც შიდა კვლევების შედეგები, ასევე  საანგარიშო პერიოდში 

განხორციელებული გარე შეფასებები. 

 

იხ.დიაგრამა.  4.1.13. სტუდენტების მიერ  პროფესორ/მასწავლებლების   პროფესიონალიზმით კმაყოფილება (2019-

2020 წლის გამოკითხვის შედეგები) 

 

დოქტორი მაგისტრი ბაკალავრი სტუდენტი

18

44

21

1

კვალიფიკაციის მიხედვით 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

 

იხ.დიაგრამა. 4.1.14. სწავლების საფეხურების მიხედვით 

 
ასევე უნდა აღინიშნოს პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის მერ ადმინისტრაციული პერსონალის 

საქმიანობის მაღალი  შეფასება, კერძოდ, გამოკითხული პერსონალი დასახელებულ კომპონენტი 10 ქულიან 

სკალაზე   9,51- ია,  რაც ძალიან  მაღალ შეფასებას წარმოადგენს.  

ზემოთ  წარმოდგენილი დიაგრამების ანალიზი და მათი შედარება წინა წლების გამოკითხვის შედეგებთან (იხ. 

დანართი გამოკითხვის შედეგების შესაბამის ინფორმაცია  გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მაღალი 

პროფესიონალიზმის მქონე პერსონალის უნივერსიტეტში მოზიდვისა და შენარჩუნების  დადებითი ტენდენცია 

შენარჩუნებული და განვითარებულია, რაც კიდევ  ერთი დასტურია უნივერსიტეტის გაცხადებული მისწრაფების - 

მიაღწიოს მდგრად წარმატებას. 

 

 

პერსონალის შრომითი ურთიერთობების მართვა 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტი პერსონალთან არსებულ შრომით ურთიერთობებში აღიარებს და იცავს 

თანასწორობის, ურთიერთპატივისცემის, მიუკერძოებლობის, კეთილსინდისიერებისა და კოლეგიალობის 

პრინციპებს. 

 

შრომითი ურთიერთობების მართვის  ძირითადი ელემენტები დარეგულირებულია უნივერსიტეტის შრომის 

შინაგანაწესით (იხ.დანართი 2.3.4) რომელიც   პერსონალთან დადებული შრომითი ხელშეკრულების განუყოფელი 

ნაწილია და მოიცავს შემდეგ საკითხებს:  დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ძირითადი  უფლება-მოვალეობანი; 

სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო ; სამუშაოზე დაგვიანება და მისი შედეგები; ქცევის ზოგადი წესები ; 
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შვებულება; მივლინება ; შრომის ანაზღაურების, დაქვითვისა და ზეგანაკვეთურ სამუშაოს ანაზღაურების წესი;  

შრომის დაცვა; ინტერესთა კონფლიქტი; შრომითი ხელშეკრულების შეცვლა, შეჩერება, შეწყვეტა 

 

უნივერსიტეტში დასაქმებულ პირთან  უნივერსიტეტს დადებული აქვს  შრომით ხელშეკრულება (იხ.დანართი 2.3.3.) 

რომლითაც დგინდება მხარეებს შორის სამართლებრივი ურთიერთობების პრინციპები და მეთოდები (რომელიც 

მოიცავს მხარეთა უფლებებსა და მოვალეობებს, დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების შინაარს, 

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესს,  და სხვა). 

 

უნივერსიტეტში დასაქმებულთათვის შექმნილის  სამუშაოს უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომის პირობები. ამასთანავე 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს დასაქმებულების უფლებებისა და თავისუფლებების განხორციელების 

ხელშეწყობას; შრომის დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფასა და განმტკიცებას; შრომის სამართლიან 

ანაზღაურებას; დასაქმებულთა მუშაობის პირობების განსაზღვრასა და სამუშაოს განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ურთიერთობების მოწესრიგებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტი საკუთარ პერსონალს სთავაზობს  ჯანმრთელობის 

დაზღვევის პროგრამას. აღნიშნულ პროგრამაში  ჩართვა შეუძლია უნივერსიტეტის ნებისმიერ პერსონალს 

ინდივიდუალურად ან ოჯახური პაკეტით. დაზღვევის ინდივიდუალურ პაკეტს (პროგრამა A- სადაზღვევო პრემია)  

უნივერსიტეტი უფინანსებს ყველა ადმინისტრაციულ პერსონალს და აფილირებულ აკადემიურ პერსონალს, მათი 

სურვილის შემთხვევაში.  უფრო მაღალი პაკეტის ან საოჯახო პაკეტის არჩევის შემთხვევაშიც, უნივერსიტეტის 

დაფინანსება იმავე ოდენობით რჩება და მხოლოდ განსხვავებას ფარავს პერსონალი. ამასთანავე, უნივერსიტეტს 

ჰყავს პერსონალური აგენტი და თანხის ანაზღაურება და სერვისის მიღება პერსონალს შეუძლია ონლაინ 

კომუნიკაციით. ასევე, უნივერსიტეტში წარმოდგენილია  დაზღვევის ოჯახის ექიმის სამუშაო სივრცე, ადგილზე 

მყოფი ოჯახის ექიმი უწერს მიმართვას პერსონალს საუნივერსიტეტო სივრციდან გაუსვლელად.  დასახელებული 

სერვისი შეთავაზებულია 2018 წლიდან. 

აღსანიშნავია, რომ რეგულარულად, ყოველი აკადემიური წლის ბოლოს ტარდება პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა შრომითი პირობების შესახებ. წარმოგიდგენს 2020 წლის გამოკითხვის შედეგებს  

 

იხ.დიაგრამა 4.1.15. ადმინისტრაციული  პერსონალის კმაყოფილება  შრომითი ურთიერთობის სხვადასხვა ასპექტით 
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წარმოდგენილი დიაგრამების შედეგების მსგავსად, ასევე მაღალია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

კმაყოფილების დონე  შრომითი ურთიერთობის ძირითადი ასპექტების შესახებ. პერსონალის მხარდამჭერი 

ღონისძიებების აღმწერი დებულებები რესპონდენტებმა 3-ქულიან სკალაზე შეაფასეს. 2.83 ქულაზე მეტით, რაც 

მაღალი  მაჩვენებელია 

 

 ზემოთა აღწერილი გარემოებები და ფაქტები, იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ  უნივერსიტეტი იცავს 

აღიარებულ  შრომითი  ურთიერთობების პრინციპებსა და ზრუნავს  პერსონალის შრომითი პირობებით  

კმაყოფილების დონის შენარჩუნებასა და გაზრდაზე.  

 

აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა უნივერსიტეტის მართვის პროცესში.   

წინამდებარე თვითშეფასების 2.1. სტანდარტში როგორც უკვე აღინიშნა უნივერსიტეტში მართვის  კოლეგიური 

ორგანოებია: წარმომადგენლობითი  საბჭო,  და საფაკულტეტო დონეზე ფაკულტეტის საბჭოები 

 

აღსანიშნავია, რომ ორივე კოლეგიური ორგანოს შემადგენლობაში წარმოდგენილია აკადემიური პერსონალი. 

შესაბამისად უზრუნველყოფილია უნივერსიტეტის მართვის პროცესი, მათი მონაწილეობით და აქტიური 

ჩართულობით (იხ დანართი 1.1.1. უნივერისტეტის დებულება; დანართი 2.1.2. ფაკულტეტის დებულებები და დანართი 2.1.3. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება).   

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში არარსებობს პერსონალის კმაყოფილების კვლევისა და შედეგების მართვაში 

გამოყენების კარგი პრაქტიკა. უპირველს ყოვლისა  უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონალის კმაყოფილების კვლევის 

შედეგები  კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ინსტიტუციის მართვის ეფექტიანობის გასაზომად და იგი ასევე 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია თავად პერსონალის განვითარების საჭიროების იდენტიფიცირებისათვის. 

კმაყოფილების კვლევის სისტემა ხელს უწყობს უნივერსიტეტში ხარისხის კულტურის განვითარებას და ქმნის 

რეალურ შესაძლებლობას დადგინდეს თუ როგორ შეიძლება უნივერსიტეტმა მოიზიდოს, შეინარჩუნოს და 

განავითაროს კომპეტენტური და მოტივირებული პერსონალი. კვლევის ინსტრუმენტად  გამოიყენება სხვადასხვა 

ტიპის გამოკითხვა სპეციალური კითხვარებით.    

2020 წლის პერსონალის გამოკითხვის შედეგებმა ცხადყო, რომ უნივერისტეტში დასაქმებული პერსონალის 

კმაყოფილება მაღალია აღმოსავლეთ ევროპის  უნივერსიტეტში მუშაობით. დასმულ კითხვაზე რამდენად 

კმაყოფილი ხართ მთლიანობაში აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში მუშაობით, გამოკითხული 

ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების დონე ასე გამოიყურება: 

 

იხ. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა.4.1.16 

 

 



 
 

91 
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როგორც დიაგრამაზეა წარმოდგენილია, გარდა იმისა რომ კმაყოფილების დონე ძალიან მაღალია, არ ფიქსირდება 

უკმაყოფილო პერსონალი მაჩვენებელი.  

 

აღსანიშნავია, რომ ასეთივე  მაღალია კმაყოფილების დონე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში მუშაობის 

მიმართ  აკადემიური და მოწვეული  პერსონალის.  დასმულ კითხვაზე რამდენად კმაყოფილი ხართ მთლიანობაში 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში მუშაობით, გამოკითხული პროგრამების განმახორციელებელი 

კმაყოფილების დონე ასე გამოიყურება: 

 

იხ. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა.4.1.17 

 

 

წარმოდგენილი დიაგრამები  ცხადყოფს, რომ პერსონალი დადებითად აფასებს  სამუშაოთი კმაყოფილების 

ფაქტორების ერთობლიობას, ამასთან როგორც ადმინისტრაციული ასევე, პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის შემთხვევაში არ ფიქსირდება არცერთი უკმაყოფილო რესპოდენტი. 

 

პერსონალის კმაყოფილების კვლევის შედეგების მართვაში გამოყენების მიზნებისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ  2019 

წლის და 2020 წლის  პერსონალის გამოკითხვის შედეგების დინამიკაზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ  იმ საკითხების 

მიმართ რომელზეც პერსონალის მიერ გამოთქმული იყო შენიშვნები  და რეკომენდაციები. უნივერსიტეტის მიერ 

განხორციელდა შესაბამისი რეაგირებები რეკომენდაციების გათვალისწინებისა და  იდენტიფიცირებული 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

გასაუმჯობესებელი საკითხების აღმოფხვრისათვის. შესაბამისად მომდევნო წელს ჩატარებული გამოკითხვის 

შედეგებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დადებითი შეფასებები ასეთი საკითხების მიმართ. 

ასე, მაგალითად 2019 წლის პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი გამოკითხვის შედეგებმა ცხადყო, რომ 

კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერი  მექანიზმები და  პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები საჭიროებდა  

გაუმჯობესებას. კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

მომზადდა შესაბამისი ანგარიში და განისაზღვრა რეკომენდაციები (იხ. დანართი გამოკითხვის შედეგების 

შესაბამისი ინფორმაცია). ამ მიმართულებების გასაძლიერებლად უნივერსიტეტის მიერ დაიგეგმა და 

განხორციელდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. შესაბამისად, 2020 წლის პერსონალის  გამოკითხვის შედეგებზე 

აისახა პოზიტიური თვალსაზრისით. კერძოდ 2020 წლის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით,  გამოკითხული 

აკადემიური და მოწვეული  პერსონალის 87.84 % ეთანხმება მოსაზრებას, რომ პერსონალი ინფორმირებულია 

უნივერისტეტის მიერ შეთავაზებული სამეცნიერო აქტივობებისა და დაფინანსების მექანიზმების შესახებ, 12.16 % 

აცხადებს, რომ ვერ შეაფასებს და არცერთი რესპოდენტის მიერ არ იქნა უარყოფითად შეფასებული. მაშინ როდესაც 

იგივე საკითხი  2019 წელს გამოკითხული პერსონალის 51 % -მა საერთოდ ვერ შეაფასა, ხოლო დადებითი პასუხის 

მაჩვენებელი 2020 წლის მაჩვენებელთან მიმართებით თითქმის ორჯერ ნაკლებია (46.9%).  

უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციული პერსონალის 2019 წლისა და 2020 წლის გამოკითხვის შედარებითი 

ანალიზიც  ცხადყოფს, რომ ყველა მიმართულებით მოხდა პროცესების გაუმჯობესება, რამაც მნიშვნელოვნად 

გაზარდა პერსონალის კმაყოფილების დონე. მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ 2019 წლის გამოკითხვის 

შედეგებში პერსონალის გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართულობის მაჩვენებელი. კერძოდ გამოკითხული 

ადმინისტრაციული პერსონალის 57.9% ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ  უნივერსიტეტი რთავს ადმინისტრაციულ 

პერსონალს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 31.6% ნაწილობრივ ეთანხმებოდა, ხოლო 10,5 % არ ეთანხმებოდა 

დასახელებულ დებულებას. 2020 წლის გამოკითხვის შედეგების თანახმად, გამოკითხული პერსონალის ასივე 

პროცენტი ეთანხმება დებულებას, რომ იგი ჩართულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. (პერსონალის 

გამოკითხვის შედეგების გამოყენების  შესახებ დამატებით ინფორმაციის გაცნობის მიზნით იხ. დანართი 2.2.2. და 2.2.3  ) 

 

ზემოთ განხილულმა გამოკითხვის შედეგების შედარებითმა ანალიზმა ცხადყო, რომ უნივერსიტეტი რეალურად 

იყენებს პერსონალის კმაყოფილების კვლევის შედეგებს უნივერსიტეტის მართვაში. ხაზგასასმელია ის გარემოება, 

რომ გამოკითხვის შედეგებზე რეაგირების კონკრეტული ღონისძიებებისა და ინტერვენციების განხორცილებით არ 

ადასტურებს  იდენტიფიცირებული საკითხების გაუმჯობესებას, არამედ ამისათვის კვლავ აანალიზებს  

პერსონალის ახალი გამოკითხვის შედეგებს და შეჯერებული ინფორმაციის დამუშავებით იღებს გადაწყვეტილებას 

საკითხი ამოღებული იქნას გასაუმჯობესებელი საკითხთა ნუსხიდან. 

 

პერსონალის კმაყოფილების კვლევისა და მათი შედეგების მართვაში გამოყენების კონსოლიდირებული მიდგომით 

წარმოსაჩენად, უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის მიერ საანგარიშო  პერიოდში პერსონალის გამოკითხვის 

შედეგები გამოყენებული იქნა შემდეგი საკითხების გასაუმჯობესებლად: 

 

► თანამშრომლის ანაზღაურება (ხელფასის მატება, მატერიალური წახალისება და ა.შ.)  

► სამომავლო განვითარება (სწავლება და ტრენინგები, შესაძლო კარიერული ზრდა)  

► უნივერსიტეტის მხრიდან გასატარებელი ღონისძიებები, პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოსა 

და უსაფრთხო გარემოს შექმნის სახით. 

► შესაბამისი მექანიზმების განვითარება პერსონალის  ჩართულობის გაზრდისა და თანამონაწილეობითი 

პროცესების წასახალისებლად და სხვა. 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

პერსონალის შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენება 

 

უნივერსიტეტში შემუშავებულია და დანერგილია პერსონალის შეფასების სისტემა, რომლის მიზანია 

დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების გაუმჯობესება, მისი პროფესიული განვითარების საჭიროებების 

განსაზღვრა, პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების, პროფესიული შესაძლებლობებისა და პიროვნული 

თვისებების დაკავებულ თანამდებობასთან შესაბამისობის დადგენა და უნივერსიტეტის ორგანიზაციული 

განვითარება.  

 

უნივერსიტეტში  პერსონალის შეფასება წარმოებს კანონიერების, სამართლიანობის, ობიექტურობის, 

გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობის, ნდობისა და უნივერსიტეტისა და პერსონალის ინტერესთა თანაზომიერების 

პრინციპების დაცვით. 

 

უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება 

ხორციელდება „პერსონალის სამეცნიერო - კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესის“ შესაბამისად. 

(იხ.დანართი 4.1.6.). 

 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური საქმიანობის შეფასება მოიცავს  სემესტრულ შეფასებას 

სხვადასხვა მხარის მიერ, შემდეგი მექანიზმების გამოყენებით:  

► პერსონალის  შეფასება  ფაკულტეტის დეკანის მიერ შესაბამისი კითხვარის გამოყენებით; 

► პერსონალის  შეფასება  პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ შესაბამისი კითხვარის გამოყენებით; 

► პერსონალის  შეფასება  განათლების დეპარატამენტის  უფროსის მიერ შესაბამისი კითხვარის  გამოყენებით; 

► პერსონალის  შეფასება  საგამოცდო ცენტრის უფროსის  მიერ შესაბამისი კითხვარის გამოყენებით; 

► პერსონალის  შეფასება სტუდენტის  მიერ შესაბამისი კითხვარის გამოყენებით. 

 

აკადემიური პერსონალის საბოლო წლიური შეფასება მოიცავს, როგორც სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის,  ასევე  

აკადემიური საქმიანობის აკადემიური წლის საბოლო დაჯამებულ შედეგებს. 

 

ზემოთ დასახელებული მექანიზმების გამოყენებით, უნივერსიტეტში განხორციელდა აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის  აკადემიური საქმიანობის შეფასება. შეფასების მექანიზმებისა და მათი გამოყენების შედეგების შესახებ 

დეტალური ინფორმაცია  (იხ. დანართი 2.2.2  2019-2020 წლების ანგარიში  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

გამოყენების  შედეგების შესახებ). 

აკადემიური პერსონალის  სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების  სისტემა განხილულია წინამდებარე 

ანგარიშის 6.3 სტანდარტში. 

 

უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება ხდება წელიწადში ერთხელ - აკადემიური წლის 

ბოლოს. უნივერისტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ადმინისტრაციული პერსონალის შუალედური 

შეფასება, რომლის შედეგებზე რეაგირებას განმავითარებელი როლი აქვს. 

 

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება განსხვავებული მეთოდებითა და ინსტრუმენტებით ხორციელდება, 

იმის და მიხედვით, თუ რომელი რგოლის თანამშრომელია. უნივერსიტეტში ფასდება მენეჯერული და 

არამენეჯერული პოზიციებზე დასაქმებული თანამშრომლები შესაბამისი კრიტერიუმებითა  და პროცედურის 

დაცვით. შეფასების კრიტერიუმები მოიცავს, როგორც დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ხარისხის 

შეფასებას, ასევე ქცევითი და ტექნიკური კომპეტენციების შეფასებას. 
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ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ წლიური მიზნების მიღწევა და პერსონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს 

შეფასება ხორციელდება ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მიერ, რომელიც უზრუნველყოფს: 

► შეფასების მეთოდებისა და ინსტრუმენტების შემუშავებას;  

► შეფასების ვადების და პროცედურის დადგენას;  

► შედეგების დამუშავებასა და ანალიზს;  

► შეფასების შედეგებზე უკუკავშირის განხორციელებას;  

► პერსონალის მიერ სამუშაოს შესრულებაში პროგრესის ან/და რეგრესის მონიტორინგს;  

► შესრულებული სამუშაოს შეფასების წლიური შედარებით ანალიზს; 

► ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების შედეგებისა და მათ გასაუმჯობესებლად 

განხორციელებული/დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის 

ანგარიშის წარდგენას. 

პერსონალის შეფასების კრიტერიუმები, მეთოდები, ფორმები და პერიოდულობა წინასწარ არის  ცნობილი 

პერსონალისთვის. მიმდინარე შეფასება  სრულდება ახალი შესაფასებელი პერიოდის დაწყებამდე. 

 

შეფასების პროცესში შევსებული კითხვარები კონფიდენციალურია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. 

აღნიშნული ინფორმაციის დაცვაზე პასუხისმგებელია ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი. 

 

უნივერსიტეტში ზემოთ აღწერილი პროცედურებისა და მეთოდოლოგიის შესაბამისად  განხორციელდა 

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება.  შეფასებაში მონაწილეობა მიიღო :  

არამენეჯერული პოზიცია:  მონაწილეთა რაოდენობა:  47 თანამშრომელი მათ შორის :   შესაფასებელი პირები - 35  

შემფასებლები - 12.  

მენეჯერული პოზიცია: მონაწილეთა რაოდენობა:  31 თანამშრომელი მათ შორის :   შეფასებული თანამშრომლების 

რაოდენობა -22. შემფასებლების რაოდენობა - 9. 

 

თანამშრომელთა შეფასების  შედეგები დამუშავდა და გაანალიზდა ადამიანური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტის მიერ. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის თანამშრომლების შეფასების შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე გამოიკვეთა მთელი რიგი ღონისძიებებისა და შესაბამისი ინტერვენციების განხორციელების 

აუცილებლობა., რომელიც ემსახურება შეფასების შედეგებით წარმოჩენილი პოზიტიური შედეგების 

გამყარება/გაუმჯობესებასა და ნეგატიური შედეგების აღმოფხვრა/გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვანწილად 

შეუწყობს ხელს, როგორ თანამშრომლების, ასევე სტუდენტების კმაყოფილების ზრდას და შესაბამისად, 

უნივერსიტეტის საქმიანობის ხარისხის  კიდევ უფრო გაუმჯობესებას, ცნობადობის ამაღლებას  და  პოზიტიური 

იმიჯის განმტკიცებას.  

წინამდებარე თვითშეფასების ანგარიშში, არაერთგზის აღინიშნა, რომ  უნივერსიტეტში არსებობს უკუკავშირის 

მაღალი კულტურა ყველა  პროცესთან მიმართებით.  მათ შორის,  შეფასების შედეგების გაცნობის და 

თანამშრომლებისგან შესაბამისი უკუკავშირის მიღების ფორმით. გამომდინარე აქედან, დეპარტამენტის მიერ 

შეფასების შედეგების  დამუშავების შემდგომ დაიგეგმა და განხორციელდა კონკრეტული ღონისძიებები, სადაც 

განხილული იქნა შეფასების შედეგების ძირითადი ტენდენციები განზოგადებულ, ასევე ინდივიდუალურ ჭრილში. 

კერძოდ:  

► შეხვედრა მენეჯერული და არამენეჯერული (ცალ-ცალკე) პოზიციებზე მომუშავე თანამშრომლებთან 

 

► მიზანი: შეფასების შედეგების გაცნობა/განხილვა/ანალიზი, დადგენილი საჭირო უნარ-ჩვევების, 

გამოვლენილი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მიღებული შედეგების 

მიზეზების განხილვა   
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► განხილული საკითხები: დეპარტამენტების/სამსახურის/ცენტრის/განყოფილების  რეიტინგი,  ძლიერი და 

სუსტი მხარეების მიმოხილვა და მათი გაუმჯობესება/განმტკიცების, შესაძლო 

მიზეზების/შესაძლებლობების დადგენა.   

► მიღებული შედეგი: შეხვედრაში მონაწილეთა მოსაზრებების საფუძველზე, გამოვლინდა  არსებული 

პრობლემების ძირითადი მიზეზები. არსებული სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით და პრობლემების 

მიზეზების უფრო სიღრმისეულად გაანალიზებისა და შესაძლებლობების განსახილველად შეთანხმებული 

იქნა ღონისძიებათა ფორმები და საკითხები.  

 

► მრგვალი მაგიდა (5 ჯგუფი): 

დასახელებული ფორმატით შეხვედრების  მიზანი იყო შეფასების შედეგებიდან გამომდინარე, არსებული 

ნეგატიური შედეგების მიზეზების დადგენა. შეხვედრებზე განხილული იქნა პასუხისმგებლობის 

გადანაწილების, დელეგირების, თანამშრომლებისათვის დავალების მიცემისა და გაგების, შესრულების 

ვადების განსაზღვრის, უკუკავშირის ფორმების/სიხშირის, დაქვემდებარებულსა და უშუალო უფროსს 

შორის არასასურველი ურთიერთობის, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და არსებულ რეალობას შორის  

სხვაობის საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების,  სავარუდო მიზეზები. 

ამგვარი ფორმატით შეხვედრებმა ხელი შეუწყო არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებისთვის  

შესაძლებლობების გამოვლენას და მათი გამოყენების/დანერგვის ოპტიმალური გზების შეფასება/შერჩევას. 

რომლის იმპლემენტაცია  უკვე დაიწყო უნივერსიტეტმა. 

 

► ინდივიდუალური შეხვედრები ეიჩართან:  

აღნიშნული შეხვედრების მიზანი იყო თანამშრომლის მხრიდან მისთვის პრობლემური საკითხის/ების 

განხილვა და აღნიშნული საკითხის/ების უშუალო ხელმძღვანელთა ვერ/არ განხილვის მიზეზების 

დადგენა, მისი გადაწყვეტის გზების/საშუალებების გამოვლენა და შესაბამისი ღონისძიებების 

ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება. არსებული ფორმატით შეხვედრებმა ხელი შეუწყო უშუალო 

ხელმძღვანელსა და დაქვემდებარებულ თანამშრომელს შორის ურთიერთობის პრობლემების გამოვლენისა 

და ხელმძღვანელთან გასაუბრების საფუძველზე უშუალო უფროსსა და დაქვემდებარებულ თანამშრომელს 

შორის ურთიერთობის, შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გაუმჯობესებას. 

 

აღსანიშნავია, რომ  პერსონალის შეფასების შედეგების გაანალიზების, მათგან უკუკავშირის მიღების შემდგომ 

დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგი ვებინარები  და ტრენინგები: 

ვებინერები: 

► „ორგანიზაციის შიდა პიარი” „კომუნიკაციის ფორმები და მათი გამოყენების ტექნიკა“ 

► “მართვის ფსიქოლოგია” 

► „ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მეთოდები“ 

ტრენინგები: 

►  „დაქვემდებარებული თანამშრომლების მართვა“; 

► „დროის მართვა“,  

►  „უნივერსიტეტის ბაზებთან მუშაობა“; 

►  „საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნის, უნარების განვითარების შესახებ“ 

(ინდივიდუალური  - სამუშაო ადგილზე წვრთნა, ქოუჩნგი ან/და ჯგუფური)  

► „ემოციების, სტრესის მართვა“, „კრიზისის მართვა“, „შრომის უსაფრთხოება“  

► „ემოციური ინტელექტი“ 

დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის პერსონალის შეფასები შედეგებზე დაფუძნებით გატარებულ და 

დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ  მოცემულია უნივერსიტეტის 2019-2020 წლის საქმიანობის შეფასების 
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ანგარიშში  (იხ. დანართი 2.2.1.  შესაბამისი ინფორმაცია). ზემოთ წარმოდგენილი დიაგრამებიდან ნათელია, რომ 

პერსონალი კმაყოფილია უნივერსიტეტში არსებული შეფასების სისტემით. რაც ადასტურებს, რომ უნივერისტეტში 

დანერგილია  რელევანტური შეფასების სისტემა, რომელიც ორიენტირებულია არ სანქციებზე არამედ  პრევენციასა 

და გაუმჯობესებაზე, რაც ასევე უწყობს ხელს ინსტიტუციის მდგრად განვითარებასა და შესაბამისი მიზნების 

მიღწევას. 

 

პერსონალის განვითარება  

 

არაერთგზის აღინიშნა, რომ უნივერსიტეტს პოზიციონირება განვითარებაზე ზრუნვა უხდება რთულ, მომთხოვნ 

და მუდმივად ცვალებად გარემოში.  შესაბამისად, კარგად აქვს გათვიცნობიერებული, რომ  ამ მოცემულობაში 

უნივერსიტეტის პერსონალის მუდამ განვითარებაზე  ზრუნვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ამიტომ    

უნივერსიტეტი დიდი ძალისხმევას წევს  პერსონალის საჭიროებაზე ორიენტირებულ  სწავლებასა და  

განვითარებისთვის. 

 

აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულთა პერსონალური და პროფესიულ განვითარების მიზნით, უნივერისტეტში 

შექმნილია უწყვეტი განათლების ცენტრი, რომელიც ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტთან 

თანამშრომლობით  პერიოდულად ატარებს დასაქმებულთა სხვადასხვა ტიპის კვლევას, მათთვის შესაბამისი 

საჭიროებების დადგენისა და შესაბამისი განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების დასაგეგმად. 

 

აკადემიური წლის დასაწყისისთვის მუშავდება  პერსონალის განვითარების გეგმა, რომელიც წარმოადგენს 

სამუშაოს შესრულების მართვის განუყოფელ ნაწილს, სადაც აისახება პერსონალის განსავითარებელი ცოდნა, უნარ-

ჩვევები და კომპეტენციები. პერსონალის შეფასების შემდეგ ანალიზდება  მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები და 

განისაზღვრება  განვითარების ის ასპექტები, რომელიც მნიშვნელოვანია სამუშაოს უკეთ შესრულებისათვის. 

 

ხაზგასასმელია, რომ უნივერსიტეტის მიერ პერსონალის განვითარების მექანიზმების  სრულფასოვანი 

იმპლემენტაცია მხარდაჭერილია ინსტიტუციურ და საბიუჯეტო დონეზე. ამასთან უნივერსიტეტისათვის 

პერსონალის განვითარების სისტემის გაძლიერება პრიორიტეტული მიმართულებაა, რომელსაც განიხილავს, 

როგორც  თანამშრომელთა სრულყოფის  უწყვეტ პროცესად,  რომელიც ეხმარება მათ საკუთარი შესაძლებლობების 

მაღალი ხარისხით რეალიზებაში რაც, ორმაგად სარგებლიანია, როგორც  ინდივიდუალური განვითარებისათვის, 

ასევე უნივერსიტეტის გაძლიერებისა და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინების გასამართლებლად. 

უნდა აღინიშნოს, რომ EEU-ს ადმინისტრაციული, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

განვითარების მიზნით განხორცილებული  ღონისძიებები (კონფერენციები/სემინარები/ვორკშოპები/საჯარო 

ლექციები/ტრენინგები), რომლებიც ემსახურება პროფესიული და/ან სწავლების უნარის განვითარებას 

მრავალფეროვანია და ყოველ წლიურად იზრდა მათი როგორც რაოდენობა, ასევე ხარისხი 

საილუსტრაციოდ წარმოვადგენთ რამდენიმე მათგან, რომელიც უკვე წარმატებით განხორციელდა, ხოლო 

დეტალური ინფომრაცია როგორც ჩატარებული, ასევე დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოცემულია  

(უნივერსიტეტის 2019-2020 წლის საქმიანობის შეფასების ანგარიშში  (იხ. დანართი 2.2.2.  შესაბამისი ინფორმაცია). 

 

► ვორკშოპი - „კოვიდ-19 და უმაღლესი განათლება: ინტერდისციპლინური პერსპექტივები“ (26.01.2021); 

► ტრენინგი: ,,საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზის Lexis-nexis გამოყენების პრინციპები’’ 

30.10.2020); 

► სემინარი ,,უმაღლესი განათლების გლობალური გამოწვევები'' (15.02.2020); 

► ტრენინგ-კურსი ,,კურიკულუმის განვითარება’’, (თებერვალი, სექტემბერი, 2020 ) 
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► ორდღიანი ტრენინგი  ,,აკადემიური  პერსონალის  როლი  საგანმანათლებლო  პროგრამის  დაგეგმვასა  და 

განვითარებაში'' (28-29 თებერვალი, 2020) 

► ტრენინგი: ,,მეცნიერული ცოდნის ცნება, ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის პრინციპები’’ 

(05.11.2020); 

► ტრენინგი: ,, შიდასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსისთვის კვლევითი პროექტის 

წარდგენა’’ (07 – 08 სექტემბერი, 2020) 

► ტრენინგი: ,,Elsevier-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების შესახებ’’ ( 12.11.2020); 

► ტრენინგი: ,,სამედიცინო განათლების მეთოდები – გამოწვევები და საუკეთესო პრაქტიკა’’ (2020, 9 

დეკემბერი); 

► ორდღიანი ტრენინგი: ,,კვლევა უნივერსიტეტში“ – როგორ დავწეროთ და მოვამზადოთ გამოსაქვეყნებლად 

სტატია SCOPUS-ისა და Thomson-ის ბაზის ჟურნალებში’’ (24.11.2020, 25.11.2020) 

► ტრენინგი ,,Assessment, feedback, & module design’’  (2020, დეკემბერი) 

► ტრენინგი  ,,დისტანციური სწავლების მეთოდები’’ ( 2020, დეკემბერი) 

► ტრენინგი: ,,საავტორო უფლებების დაცვის მექანიზმები’’ (24 დეკემბერი, 2020) 

► ტრენინგი: ,,ელექტრონული ბაზების EEU-EL  და TEAMS ფუნქციონალები 2020, მარტი, დეკემბერი) 

► EEU პოდკასტი ,,დისტანციური სწავლების გამოწვევები პანდემიის დროს” – (მაისი 29, 2020) 

► ტრენინგი: ,,EIFL-ის საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების შესახებ’’ (20.11.2020); 

► ტრენინგი:,,ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მათი გამოყენების ძირითადი ასპექტები’’   

(05.11.2019  და  10.09.2020) 

► EEU პოდკასტი ,,პანდემიის თანმდევი სტრესი” – ( მაისი 27, 2020) 

► ტრენინგი: ,,სტრუქტურული ერთეულების თვითშეფასების ანგარიშის შევსების მეთოდოლოგია’’ (16.01. 

2020 და 23.06.2020); 

► ტრენინგების ციკლი ,,ელექტრონულ საქმისწარმოების სისტემის - ELMA გამოყენების საკითხში 

ადმინისტრაციული პერსონალის გადამზადება (გადამზადდა ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელი 

06.07.2020, 20.02.2020); 

ზემოთ აღწერილი ფაქტები და გარემოებები ადასტურებს, რომ უნივერსიტეტი ზრუნავს საკუთარი პერსონალის 

განვითარებაზე. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ  პერსონალის განვითარების მიზნით,  ღონისძიებების 

დაგეგმვისას უნივერსიტეტის ითვალისწინებს გამოკითხვებში დაფიქსირებულ მოსაზრებებს/შემოთავაზებებს, 

ხოლო საჭიროების განსაზღვრისას ეყრდნობა პერსონალის შეფასების შედეგებს, ასევე საგანმანათლებლო სივრცეში 

იდენტიფიცირებულ საჭიროებებს.  

როგორც უკვე აღინიშნა, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებით გათვალისწინებულია, 

ადმინისტრაციული და  პროგრამის განმახორციელებელი  პერსონალის  სისტემური და საჭიროებაზე 

ორიენტირებული კვლევები. დასახელებული კვლევების ფარგლებში პერსონალი აფასებს  პროფესიული 

განვითარების მექანიზმებსა და შესაძლებლობებს, გამოკითხული პერსონალის 87,8% სრულიად ეთანხმება 

დებულებას „უნივერისტეტის ზრუნავს პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე“ ამასთან არცერთი 

გამოკითხული არ აფიქსირებს ამ დებულებაზე უარყოფით პასუხს. 

 

 

პერსონალის ლოიალობა უნივერსიტეტის მიმართ  ინსტიტუციის მდგრადობის კონტექსტში 

 

უნივერსიტეტში  ჩატარებული 2020 წლის  პერსონალის გამოკითხვის  თანახმად, ამჟამად დასაქმებული 

ადმინისტრაციული პერსონალის მუშაობის სტაჟი ასეთია: იხ.დიაგრამა 4.1.18 
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პროგრამის განმახორციელებელი  პერსონალის მუშაობის სტაჟი იხ.დიაგრამა 4.1.19 

 

 

 

კითხვაზე დაინტერესებული ხართ თუ არა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში   გრძელვადიანი 

დასაქმებით/თანამშრომლობით? გამოკითხული პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის  პასუხები ასე 

გადანაწილდა: 

იხ.დიაგრამა: 4.1.20 
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იგივე კითხვაზე ადმინისტრაციული პერსონალის პასუხები კი ასეთია: იხ. დიაგრამა 4.1.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამებზე წარმოდგენილია ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ უნივერსიტეტში დასაქმებული პერსონალი 

სტაბილურად გრძნობს თავს და აპირებს უნივერისტეტთან თანამშრომლობის გაგრძელებას, პერსონალი მაღლი 

ლოიალურობის კვალდაკვალ საგულისხმოა, რომ   კითხვას გაუწევდით თუ არა რეკომენდაციას აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტს როგორც სამუშაო ადგილს 5 ქულიან სკალაზე   შეფასების  საშუალო მაჩვენებელი 4.57-ია, 

რაც ძალიან მაღალია. 

 

აღსანიშნავია, ის გარემოებაც, რომ პერსონალის შეფასებით იზომება არამხოლოდ კმაყოფილების დონე და 

დგინდება გასაუმჯობესებელი საკითხები, არამედ გამოყენებულია როგორც ერთ-ერთი მეთოდი გაიზომოს თავად 

პერსონალის უნარები, მუშაობის ხარისხი და შეხედულებები მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.    

ზემოთ აღნიშნული გარემოებები და ფაქტები, ადასტურებს რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტს აქვს კარგად 

გააზრებული პერსონალის მართვის პოლიტიკა და წარმატებულად ახდენს მის იმპლემენტაციას. 

 

უნივერსიტეტის სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია ადამიანური რესურსების 

განვითარება (ს.პ.4.1. კვალიფიციური ადამიანური რესურსების მოზიდვა, შენარჩუნება, განვითარება) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 4.1.1. პერსონალის მართვის პოლიტიკა; 

► დანართი 4.1.2. აფილირების წესი; 

► დანართი 4.1.3. აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები; 

► დანართი 4.1.4. მოწვეული  პერსონალის რეზიუმეები; 

► დანართი 4.1.5. ადმინისტრაციული პერსონალის რეზიუმეები; 

► დანართი 4.1.6. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო და აკადემიური საქმიანობის შეფასების 

წესი 

► დანართი 2.2.1.2.ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების შედეგების შესახებ 2019-2020 წლის 

ანგარიში 

► დანართი 2.3.4. შრომის შინაგანაწესი; 

► დანართი 2.3.3. პერსონალთან დადებული ხელშეკრულების ნიმუშები 

► დანართი 2.1.2. ფაკულტეტების დებულებები; 

► დანართი 2.1.3. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება; 

84.85%

0.00%

15.15%

დიახ არა მიჭირს პასუხის გაცემა
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► დანართი  1.1.1. უნივერისტეტის დებულება 

► დანართი .2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები - 

შესაბამისი ინფორმაცია.; 

► დანართი 2.2.2. 2019-2020 წლების ანგარიშის  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების  

შედეგების შესახებ - შესაბამისი ინფორმაცია 

 

4.2.  აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა 

 უსდ-ის აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უსდ-ში 

განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების, სამეცნიერო-

კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე დაკისრებული ფუნქციების 

ადეკვატურია 

აღწერა  და შეფასება 

უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება უზრუნველყოფილია   აკადემიური  და 

მოწვეული პერსონალის მიერ. 

 

აკადემიური პერსონალი  შედგება პროფესორისაგან, ასოცირებული პროფესორისაგან, ასისტენტ-პროფესორისა და 

ასისტენტისაგან. 

 

პროფესორი  –  უმაღლესი  საგანმანათლებლო  დაწესებულების  აკადემიური  თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც 

უძღვება სასწავლო პროცესს და ხელმძღვანელობს სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას; 

ასოცირებული პროფესორი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური თანამდებობა.  

ასოცირებული  პროფესორი  მონაწილეობს  სასწავლო  პროცესში  და ხელმძღვანელობს სტუდენტების სასწავლო 

და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას; 

ასისტენტ-პროფესორი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური თანამდებობის   მქონე   პირი,   

რომელიც   თავისი   კომპეტენციის   შესაბამისად   მონაწილეობს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით პროცესში; 

ასისტენტი − უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც 

ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ფარგლებში ახორციელებს სასემინარო 

და კვლევით სამუშაოებს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტ-პროფესორის 

ხელმძღვანელობით; 

უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უნივერსიტეტში 

განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისა და სხვა მათზე 

დაკისრებული ფუნქციების რელევანტურია. 

 

მოწვეული ლექტორი არის შესაბამისი განათლების/კვალიფიკაციის ან კომპეტენციის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 

არანაკლებ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და ფლობს სასწავლო კურსის შესაბამის ცოდნას. იგი  უფლებამოსილია 

აკადემიური თანამდებობის დაკავების გარეშე  გაუძღვეს სალექციო და  სასემინარო/პრაქტიკულ სამუშაოებს.  

 

უნივერსიტეტს აქვს აკადემიური პერსონალის სემესტრულად განახლებადი დატვირთვის სქემა, რომელიც მოიცავს 

სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევით და სხვა დატვირთვას მათზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობებიდან 

გამომდინარე. 

 

უნივერსიტეტში  აკადემიური    პერსონალის  დატვირთვა მოიცავს ოთხ კომპონენტს და შემდეგი სახით  არის  

წარმოდგენილი : 
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იხ. ცხრილი 4.2.1. 

 

დასახელებული დატვირთვა ვრცელდება  უნივერსიტეტში დასაქმებულ აფილირებულ და არააფილირებულ 

აკადემიურ პერსონალზე. 

 

უნივერსიტეტში  სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, კონსულტაციებისა და საუნივერსიტეტო     

ღონისძიებების     განხორციელებისას     უპირველეს     ყოვლისა     იტვირთება   უნივერსიტეტთან     აფილირებული     

აკადემიური     პერსონალი,     შემდეგ არააფილირებული აკადემიური პერსონალი, მხოლოდ ამის შემდგომ, 

მოწვეული ლექტორები, რომელთა საათობრივი დატვირთვა განისაზღვრება სემესტრის დაწყებამდე მათ მიერ 

მიმდინარე სემესტრში განსახორციელებელი აქტივობების შესაბამისად, რომელიც განისაზღვრება წერილობითი 

ფორმით და წარმოადგენს მათთან დადებული შრომითი ხელშეკრულებების განუყოფელს ნაწილს. 

 

რაც შეეხება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიას, უნივერსიტეტში 

შემუშავებული დანერგილია აღნიშნული მეთოდოლოგია (იხ. დანართი 2.2.4. სტუდენტთა კონტინგენტის 

ოდენობის განსაზღვრის და საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი  პერსონალის დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია -შესაბამისი ინფორმაცია) რომელითაც უზრუნველყოფილია მოქმედი საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის დადგენა. 

 

უნივერისტეტში მოქმედი მეთოდოლოგიის შესაბამისად საგანმანთლებლო პროგრამების რაოდენობის მიხედვით 

სტუდენტური კონტინგენტისა და აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა შემდეგი სახით არის წარმოდგენილი:  

► 1-დან 5-მდე საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროფესორის, ასოცირებული 

პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს 

არაუმეტეს 1/15-სა. 

► 6-დან 15-მდე საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროფესორის, ასოცირებული 

პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს 

არაუმეტეს 1/20-სა. 

► 16 და მეტი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროფესორის, ასოცირებული 

პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტთა რაოდენობასთან უნდა იყოს 

არაუმეტეს 1/26-სა. 

 

ამასთან,  აკადემიური  პერსონალი სასურველია შეადგენდეს პროგრამის სრული მოცულობის 50%-ს. გამონაკლისი 

შეიძლება დაშვებულ იქნას იმ საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში, რომელთა სწავლის შედეგები 

მოითხოვს სპეციფიკური პროფესიული/პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების მქონე პერსონალის მოწვევას და/ან 

სწავლებას მცირერიცხოვან ჯგუფებში. 

აკადემიური პერსონალის სავალდებულო კვირეული  საათობრივი დატვირთვა 

 

სასწავლო საქმიანობა 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობა 

საკონსულტაციო 

საათები 

საუნივერსიტეტო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

პროფესორი  4 8 6 2 

ასოცირებული პროფესორი 6 6 6 2 

ასისტენტ-პროფესორი 8 4 6 2 

ასისტენტი 8 2 6 2 
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პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის არანაკლებ 50% უნდა იყოს აფილირებული 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტთან. 

აღწერილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად, უზრუნველყო უნივერსიტეტმა პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის დაგეგმარება. 

 

2020 წლის პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის შედეგების თანახმად გამოკითხული 

პერსონალის 75.68% ეთანხმება, მოსაზრებას რომ მათი დატვირთვა გონივრულია, 13.51%  ნაწილობრივ ეთანხმება, 

აღსანიშნავია, რომ უარყოფითი პასუხი არ დაფიქსირებულა. 

 

ზემოთ განხილული ცხადყოფს, რომ უნივერსიტეტში დასაქმებული პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

საქმიანობის შინაარსი დატვირთვასთან თავსებადია, ხოლო მათი რაოდენობა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამების სრულფასოვან რეალიზებას. ამასთან  უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი სამიზნე ნიშნულების 

შესაბამისად უნივერსიტეტი გეგმავს პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის ზრდის ტენდენციის 

შენარჩუნებას. საანგარიშო პერიოდში უნივერსიტეტმა  პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა 

თითქმის 3- ჯერ გაზარდა (2015 წ - 120; 2020 წ - 305). 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 4.1.2. აფილირების წესი; 

► დანართი 2.2.4. სტუდენტთა კონტინგენტის ოდენობის განსაზღვრის და საგანმანათლებლო პროგრამის 

განმახორციელებელი  პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია -შესაბამისი ინფორმაცია   

► დანართი .2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები - შესაბამისი 

ინფორმაცია.; 

 

 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის 

კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

ძლიერი მხარეები 

 თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებული უნივერისტეტის საჭიროებების შესატყვისი პერსონალის მართვის 

სისტემა და მისი იმპლემენტაციის შედეგები; 

 მოტივირებული, კომპეტენტური და გამოცდილი  აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის  გუნდი; 

 აკადემიური  და  აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა; 

 თანამშრომელთა გენდერული და ასაკობრივი ბალანსი; 

 პერსონალის წახალისების ეფექტური მექანიზმები და ინსტრუმენტები (უნივერსიტეტში წარმატებით  

დანერგილი წახალისების მეთოდები, მათ შორის ბონუს სისტემა ) 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

პერსონალი შეფასების  მექანიზმების განვითარება ( უნივერისიტეტს დაგეგმილი აქვს 2021 წელს სრულფასოვნად 

დანერგოს ადამიანური რესურსების მართვის უახლესი თანამედროვე მეთოდები  (ეჯაილი) და უზრუნველყოს 

მისი ინტეგრირება  არსებულ   პერსონალის შეფასებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სისტემაში. 
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5. სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები 

უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და მათი უფლებების დაცვა;. სთავაზობს 

სტუდენტებს შესაბამის სერვისებს, მათ შორის, დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმებს, უზრუნველყოფს 

სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს 

სტუდენტების ჩართულობას ამ ღონისძიებებში. სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად 

უსდ ითვალისწინებს სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებს. 

5.1. სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, ცვლილებისა და განათლების აღიარების წესი და სტუდენტთა უფლებები 

 უსდ-ს თითოეული საგანმანათლებლო საფეხურისათვის შემუშავებული აქვს სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, 

შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭების, საგანმანათლებლო დოკუმენტის გაცემის, 

ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები; 

 უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას. 

აღწერა  და შეფასება 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით’’ (იხ. დანართი 3.3.1.) 

განსაზღვრულია სტუდენტის სტატუსის მოპოვების (სწავლების საფეხურების მიხედვით), შეჩერების, აღდგენის, 

შეწყვეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის, მობილობის, მიღებული განათლების აღიარების, 

პროგრამის დასრულებისა თუ კვალიფიკაციის მინიჭების წესები, რომლებიც გამჭვირვალე, სამართლიანია და 

შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. კერძოდ, 

უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის მოპოვება უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველ (საბაკალავრო) 

საფეხურზე და ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ან 

მობილობის საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ასევე, სტუდენტის სტატუსის 

მოპოვება შესაძლებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების  გავლის გარეშე საქართველოს კანონმდებლობის  

საფუძველზე.   

მაგისტრატურის საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება შეუძლია ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და შიდა საუნივერსიტეტო 

გამოცდა/გამოცდების ან დაშვების სხვა წინაპირობების (ცალკეულ პროგრამებზე დაშვების შესაბამისი წინაპირობის 

არსებობის შემთხვევაში) დაკმაყოფილების/წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში. უნივერსიტეტის სტუდენტის 

სტატუსის მოპოვება, ასევე შესაძლებელია მობილობის გზით და საერთო სამაგისტრო გამოცდის  გავლის გარეშე, 

საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.   

 

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე – სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის 

უფლება აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.  უნივერსიტეტის სადოქტორო 

პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ტარდება უცხო ენასა და სპეციალობაში. სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები 

დამატებითი მოთხოვნები და პროცედურები განისაზღვრება უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური 

სტანდარტითა“ და შესაბამისი ფაკულტეტის ,,სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულებით“. 

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტატუსის მოპოვება შეუძლია პირს, 

რომელსაც ჩაბარებული აქვს საგნის გამოცდა, ხოლო მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 

წინსვლის სქემაში განაწილებული პრაქტიკოსი მასწავლებლის შემთხვევაში – უდასტურდება საგნობრივი 

კომპეტენცია. ასეთ შემთხვევაში პირი ჩაირიცხება უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის წარმატებით 

ჩაბარების შემთხვევაში. 

 

უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შეჩერების  მაქსიმალური ვადაა 5 წელი. სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 

5 წლის გასვლის შემდეგ, პირს უწყდება სტუდენტის სტატუსი. კანონმდებლობის მიხედვით განსაზღვრულია 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის საფუძვლები. ძირითადად, უნივერსიტეტში სტუდენტს სტატუსის 
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შეჩერების საფუძველია აკადემიური ან ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობა, ან პირადი განცხადება. 

ვინაიდან ქვეყანაში არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სტუდენტთა უმეტესობა სტატუსს 

იჩერებდა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო, უნივერსიტეტმა, სტუდენტთა მხარდაჭერის 

მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება,  სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით შეემუშავებინა შესაბამისი 

მექანიზმები. კერძოდ,  2014 წლამდე სწავლის წლიური საფასურის გადახდა შესაძლებელი იყო 4 ნაწილად 

სტანდარტულად განსაზღვრულ პერიოდში, ხოლო 2014 წლიდან სტუდენტები სარგებლობენ ინდივიდუალური 

გადახდის გრაფიკით, რაც ითვალისწინებს სემესტრული სწავლის საფასურის გადახდას სემესტრის განმავლობაში 

სტუდენტისთვის სასურველი გრაფიკით. სწავლის საფასურის გადახდის ეს სისტემა საკმაოდ მოქნილი აღმოჩნდა, 

რაც დასტურდება სტუდენტთა სტატუსის აღდგენის მზარდი დინამიკითა და შეჩერების მაჩვენებლების კლებით (იხ. 

დიაგრამა №5.1.1) 

 
  

COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პერიოდში უნივერსიტეტმა სტუდენტებს შესაძლებლობა მისცა, სიმბოლური 

თანხით -  50 ლარი გაევლოთ  ადმინისტრაციული  რეგისტრაცია, ხოლო უნივერსიტეტის ყველა დანარჩენ სტუდენტს 

სემესტრული გადასახადის დარჩენილი ნაწილების გადახდა ავტომატურად გადაუვადდა  სემესტრის 

დასრულებამდე. დისტანციური სწავლების შეფასების კვლევის შედეგებით დასტურდება სტუდენტთა 

კმაყოფილების მაღალი დონე უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სწავლის საფასურის გადახდის შეღავათიან 

პირობებზე (85,5%). 

უნივერსიტეტში ასევე მოქმედებს ფინანსური მხარდაჭერის სხვადასხვა მექანიზმი (მათ შორის, EEU-ს 

,,სტუდენტთათვის სტიპენდიის გაცემისა და წახალისების წესით’’ განსაზღვრულია წარჩინებული დევნილი 

სტუდენტებისთვის სპეციალური სტიპენდია, სასწავლო ვაუჩერი/გრანტი  და ა.შ. დეტალური ინფორმაცია 

უნივერსიტეტში სტუდენტთა  ფინანსური მექანიზმის შესახებ მოცემულია 5.2 ქვესტანდარტში) და სტუდენტთა 

გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ სტუდენტები კმაყოფილნი არიან უნივერსიტეტში არსებული სტუდენტთა 

სწავლის საფასურის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. 

 

სტუდენტი სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის განმავლობაში სარგებლობს აღდგენის უფლებით იმ გარემოებების 

აღმოფხვრის შემთხვევაში, რაც საფუძვლად დაედო სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას. სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

EEU-ს ,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის’’ მე-10 თავით განსაზღვრულია მობილობის უფლების მქონე 

პირის, მობილობის ადმინისტრირებისა და შიდა მობილობის პროცედურები. სტუდენტთა მობილობა EEU-ში  

ხორციელდება კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ 
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დადგენილ ვადაში;  უნივერსიტეტში მობილობის წესით გადმოსულ სტუდენტთა კონტიგენტის რაოდენობა დიდია 

შემოდგომის მობილობის პერიოდში, შედარებით მცირე კი გაზაფხულის მობილობის დროს. მობილობა 

ხორციელდება უმაღლესი განათლების ერთი საფეხურის ფარგლებში; უნივერსიტეტში მობილობით ჩარიცხულ 

სტუდენტთა რიცხვი ბოლო 5 წლის განმავლობაში  თითქმის ყოველთვის აღემატება მობილობით გადასულ 

სტუდენტთა რიცხვს (2018-2020 წლებში)  და იშვიათ შემთხევაში უთანაბრდება. უნივერსიტეტში ხორციელდება 

აგრეთვე შიდა მობილობის პროცედურები, წელიწადში ორჯერ. შიდა მობილობის პროცედურა და ვადები მტკიცდება 

რექტორის ბრძანებით. 

 

პირის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ხორციელდება სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის“ მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საქართველოს და უცხოეთის უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების (კრედიტების) აღიარება ხორციელდება კრედიტების 

აღიარების საფაკულტეტო კომისიის მიერ, უნივერსიტეტის ,,მიღებული განათლების აღიარების წესის’’ მოთხოვნათა 

დაცვით. კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისია ადგენს კრედიტების/სასწავლო კურსების თავსებადობის 

შესახებ შესაბამის დასკვნას; აღიარებული კრედიტების, მიმღები პროგრამით გათვალისწინებული წინაპირობებისა 

და სტუდენტის დატვირთვის ზღვრული ოდენობის გათვალისწინებით, სტუდენტს განესაზღვრება სასწავლო 

სემესტრი. საჭიროების შემთხვევაში, მობილობით ჩარიცხული სტუდენტისთვის, შესაძლებელია, დადგენილი წესის 

შესაბამისად შემუშავდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. ამასთანავე, მობილობისა და კრედიტების აღიარების 

პროცედურების განვითარებასა და თანამედროვე მიდგომების დანერგვის მიზნით, პერსონალი მონაწილეობს 

ტრენინგებში (მაგალითად,  ,,უცხოეთში მიღებული განათლების/კრედიტების აღიარებისა და  შეფასების 

კონვერტაცია’’ მიდლსექსის  უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი)).  

 

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულისათვის კვალიფიკაციის მინიჭებას ახორციელებს 

შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც, ასევე, იღებს გადაწყვეტილებას მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა მიერ პროგრამის დასრულების შესახებ. დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მინიჭებას ახორციელებს ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო. კვალიფიკაციის მინიჭების პროცედურები 

განსაზღვრულია უნივერსიტეტის ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტითა“ და შესაბამისი ფაკულტეტის 

,,სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულებით“, ,,ფაკულტეტის საბჭოს დებულებით’’. აკადემიური 

საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულისათვის კვალიფიკაციის მინიჭება დასტურდება შესაბამისი 

საფეხურის დიპლომით, რომელსაც დაერთვის დანართი. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასრულება დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით, რომელიც, ასევე, გაიცემა დანართთან ერთად.   მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს ,,მკაცრი აღრიცხვის ფორმის (დიპლომის, 

მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატის) გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გაცემის წესი’’. ხარისხის 

მინიჭების/პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულისათვის დიპლომის/სერტიფიკატისა და 

დანართის უმოკლეს  დროში გაცემისა და პროცესის ელექტრონიზაციის მიზნით, 2020 წლიდან სასწავლო პროცესის 

მართვის ელექტრონულ სისტემას (EEU-EL) დაემატა დიპლომის დანართის ავტომატურად ბეჭდვის ფუნქციონალი.  

 

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და 

მიღებული განათლების აღიარების წესების შესახებ სტუდენტებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის 

ინფორმაციის საჯაროობისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ახორციელებს 

სხვადასხვა აქტივობებს, კერძოდ:  

სწავლების შესაბამის საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პროცედურების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების მიზნით, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი აწყობს ღია კარის დღეებს, 

საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრებს, რეგიონალურ საგამოფენო ტურნეებს, მონაწილეობს გამოფენებში, 
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ვორკშოფებში (მაგალითად, განათლების საერთაშორისო გამოფენა, European Association for International Education 

(EAIE) - ჟენევა, ICEF ბერლინის ვორკშოპში და ა.შ.).  

 

სტუდენტები და დაინტერესებული მხარეები როგორც პირადად,  ,,ერთი სარკმლის’’ პრინციპით, ასევე კომუნიკაციის 

სხვადასხვა საშუალებებით (სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (EEU-EL), 

პირადი/კორპორატიული ელ–ფოსტა, ცხელი ხაზი,  MS TEAMS ვირტუალური საკონსულტაციო ოთახები, ,,Online 

Chat’’, სოციალურ ქსელებში შექმნილი ოფიციალური ჯგუფები და ა.შ.) იღებენ საკონსულტაციო 

მომსახურებას/მიეწოდებათ ინფორმაცია სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული წესებისა და რეგულაციების, 

სტუდენტთა უფლებებსა და მოვალეობებს შესახებ.  

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია როგორც შიდა მარეგულირებელი აქტები, ასევე, სტუდენტთა 

გზამკვლევი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), რომელშიც დეტალურად და ნათლად არის აღწერილი სტუდენტის 

უფლება-მოვალეობები, მობილობის, სტატუსის შეჩერების, აღდგენის, შეწყვეტის, კვალიფიკაციის მინიჭების, 

დიპლომის გაცემის და ა.შ. პროცედურები და წესები. ამასთანავე, სტუდენტებისთვის ეწყობა როგორც გზამკვლევის 

საჯარო პრეზენტაცია, ასევე განათლების დეპარტამენტის ორგანიზებით ინტენსიურად ტარდება საინფორმაციო 

საჯარო შეხვედრები. 

როგორც სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგებით დგინდება, გამოკითხულ სტუდენტთა უმრავლესობა 

უნივერსიტეტის მიერ გაწეულ კონსულტაციებს დადებით აფასებს და ცნობილია სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, 

აღდგენის, შეწყვეტის, მობილობის მექანიზმები და პროცედურები  (იხ. დიაგრამა №5.1.2). 

 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტის უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვას. 

კერძოდ, EEU იყენებს სხვადასხვა მექანიზმებს/ინსტრუმენტებს: კონსულტაციის სისტემა (პრევენციული  - 

სტუდენტთა წინასწარ ინფორმირება  და ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების შესახებ), აპელაციის მექანიზმები, 

სტუდენტური ომბუდსმენი, სტუდენტთა გამოკითხვა, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა, 

წარმომადგენლობით და ფაკულტეტის საბჭოებში ჩართულობა და ა.შ. სტუდენტის უფლებები და მოვალეობები 

განსაზღვრულია  სხვადასხვა საუნივერსიტეტო რეგულაციით: ,,ქცევის (ეთიკის) კოდექსი’’, ,,უნივერსიტეტის 

დებულება’’, ,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი’’, სტუდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულება,  

,,ნეტიკეტი - ონლაინ ქცევების სახელმძღვანელო’’, ,,ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესი’’, ,,გამოცდის 

ჩატარების წესი’’, ,,კვლევის ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი’’ და ა.შ. აღნიშნული 

რეგულაციები გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე - იურიდიულ ცნობარში, სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების სისტემაში (EEU-EL) და ამასთანავე, პირველკურსელ სტუდენტებს ,,ეთიკის კოდექსი’’, გამოცდაზე 

ქცევის წესები და სტუდენტის გზამკვლევი, დამატებით, მიეწოდებათ ელექტრონულ ფოსტაზეც. სტუდენტის 

ხელშეკრულების ფორმა განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ამასთანავე, ჩარიცხვის კანდიდატებს 

ხელშეკრულების გაფორმებამდე განემარტებათ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოვალეობები. 
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უნივერსიტეტს აქვს შემუშავებული გასაჩივრების სისტემა (როგორც 

აკადემიურ, ისე ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით)

ჩემთვის ცნობილია სტუდენტის სტატუსის შეჩერების, აღდგენის, 

მობილობის და შეწყვეტის მექანიზმები და პროცედურები

ვიცნობ ხელშეკრულებით ნაკისრ უფლება- მოვალეობებს

სტუდენტებსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულება იცავს ჩემს  უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს

დიაგრამა №5.1.2 

სრულებით არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი/ვერ შევაფასებ
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ხელშეკრულება იბეჭდება ორ ეგზემპლარად და ერთი გადაეცემა სტუდენტს. აღსანიშნავია, რომ EEU-მ 

,,ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესი’’ 2020 წელს შეიმუშავა, რომლითაც განისაზღვრა დისტანციური 

სწავლისას სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები. 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში სტუდენტთა ინტერესების, უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას, მათი 

დარღვევის ფაქტების გამოვლენასა და ასევე, დარღვეული უფლებების აღდგენას საქართველოს კანონმდებლობითა 

და უნივერსიტეტის შიდა ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად, უზრუნველყოფს სტუდენტური 

ომბუდსმენის ოფისი. სტუდენტური ომბუდსმენის ოფისი არის უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი ორგანო, შეიქმნა 

2020 წლიდან და მას ხელმძღვანელოს ომბუდსმენი.   ომბუდსმენი ზედამხედველობს სტუდენტთა უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვას, განიხილავს საჩივრებს ისეთი ქმედების თაობაზე, რომლებიც არღვევს მათს უფლებებს. 

სტუდენტის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის, შეზღუდვის, ფაქტებთან დაკავშირებით წარმოქმნილ 

კონფლიქტურ ურთიერთობებში მხარეებს შორის ასრულებს მედიატორის (შუამავლის) ფუნქციას და ხელს უწყობს 

ეფექტიან კომუნიკაციას; ეწევა საინფორმაციო და საგანმანთლებლო საქმიანობას (ტრენინგები, პრეზენტაციები, 

დისკუსიები, კონსულტაციები და ა.შ.) სტუდენტთა უფლებებისა და თავისუფლებების მიმართულებით და ა.შ. 

სტუდენტური ომბუდსმენის ოფისს უნივერსიტეტის ვებ საიტზე აქვს საკუთარი გვერდი 

(https://eeu.edu.ge/portfolio/studenturi-ombudsmeni/), სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ განცხადების დაწერა, 

სტუდენტური ომბუდსმენის საქმიანობის შეფასების მიზნით კითხვარის შევსება; ასევე, განთავსებულია ინფორმაცია 

სტუდენტური ომბუდსმენის ოფისისა და მისი საქმიანობის შესახებ, სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების 

შესახებ სასარგებლო ბმულები და რესურსები (რეგულაციები სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვის 

თაობაზე, გზამკვლევები და ა.შ.), ხშირად დასმული კითხვები, საკონტაქტო ინფორმაცია და ა.შ. 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტს აქვს აკადემიურ და ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით 

გასაჩივრების/აპელაციის სისტემა. ,,გამოცდების ჩატარების წესით’’ დარეგულირებულია საგამოცდო ნაშრომის 

გასაჩივრების პროცედურები. სტუდენტი უფლებამოსილია, გაეცნოს შუალედურ/დასკვნით/დამატებით საგამოცდო 

ნაშრომს და საჭიროების შემთხვევაში გაასაჩივროს მიღებული შეფასება. კერძოდ, თუ სტუდენტი არ ეთანხმება 

აპელაციის შედეგს, ფაკულტეტის დეკანი ქმნის შესაბამის სააპელაციო კომისიას. სასწავლო პროცესის მართვის 

ელექტრონული სისტემის (EEU-EL)  მეშვეობით სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, გაგზავნონ განაცხადი მიღებული 

შეფასების აპელაციის მიზნით  (მაგალითად, 2020 წლის მონაცემებით შემოსულია 32 აპელაცია); აპელაციის ვადები 

და სხვა პროცედურები დეტალურადაა გაწერილი ,,გამოცდის ჩატარების წესში“. სტუდენტს ასევე შეუძლია 

გაასაჩივროს სადისერტაციო/სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება (აპელაციის 

პროცედურებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხ. ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტსა“ და 

შესაბამისი ფაკულტეტის ,,სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულებაში“, ,,მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების 

მინიმალური სტანდარტში“, ,,პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილებისა და პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების 

წესში“,  სტუდენტის გზამკვლევში).  

ამასთანავე, ნებისმიერი  დარღვევის ფაქტზე სტუდენტს შეუძლია, წარადგინოს წერილობითი განცხადება/საჩივარი. 

მნიშვნელოვანია, რომ აპელაციის ავტორმა დაასაბუთოს საკუთარი საჩივარი. აპელაციის ავტორს უფლება აქვს, 

მიიღოს სრული ინფორმაცია წარმოების დაწყებისა და საკითხის განხილვის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, 

დაესწროს საკითხის განხილვას, ისარგებლოს დაცვის უფლებით, წარადგინოს მის ხელთ არსებული 

მტკიცებულებები, წერილობითი ფორმით მიიღოს დასაბუთებული   გადაწყვეტილება, ასევე წარმოების 

განმახორციელებელი ორგანოს მიერ (სააპელაციო კომისია, ეთიკის კომიტეტი/კომისია/აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დარღვევის დამდგენი კომისია...) მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს 

წარმომადგენლობით/ფაკულტეტის საბჭოში. 

აღსანიშნავია, რომ პანდემიის პირობებში დისტანციური სწავლის ფორმაზე გადასვლისას ,,ელექტრონული 

სწავლების ადმინისტრირების წესით’’ განისაზღვრა ელექტრონული სწავლების პროცესთან დაკავშირებით საჩივრის 

https://eeu.edu.ge/portfolio/studenturi-ombudsmeni/
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წარდგენის პროცედურები. სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (EEU-EL) კორესპონდენციის 

ველში დაემატა განაცხადის სპეციალური კატეგორიაც ,,საჩივარი დისტანციურ სწავლებაზე’’. აპელაციის 

პროცედურებთან დაკავშირებით შემუშავებულია სტუდენტთა გზამკვლევები, ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები, 

ინდივიდუალური კონსულტაციები, თუმცა ამ მიმართულებით ინფორმირებულობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდის 

მიზნით, შემუშავდება ვიდე-რგოლი. 

დეტალური ინფორმაცია სტუდენტის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმების თაობაზე 

წარმოდგენილია თვითშეფასების თანდართულ დანართში 5.1.1. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 1.1.1. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის დებულება  

► დანართი 3.3.1. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი  

► მიღებული განათლების აღიარების წესი [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► დანართი 5.2.2. სტუდენტთათვის სტიპენდიის გაცემისა და წახალისების წესი  

► უნივერსიტეტის ვებგვერდი: https://Eeu.edu.ge  

► დანართი 3.3.3. დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი;   

► დანართი 3.3.2. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების მინიმალური სტანდარტი  

► დანართი.2.1.2. ფაკულტეტის საბჭოს დებულება [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► მკაცრი აღრიცხვის ფორმის (დიპლომის, მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატის) გამოყენების, აღრიცხვა-

ანგარიშგებისა და გაცემის წესი [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► სტუდენტის გზამკვლევები https://eeu.edu.ge/e-learning/?lang=en  

► დანართი 2.3.1. ეთიკის კოდექსი  

► დანართი 2.3.3. სტუდენტის ხელშეკრულების ნიმუში  

► დანართი 2.2.3. სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები  

► ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესი [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► გამოცდების ჩატარების წესი [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა: EEU-EL (https://admin.eeu-el.ge https://stud.eeu-el.ge/ ; 

https://edu.eeu-el.ge  ) 

► დანართი 2.3.6. პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილებისა და პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების წესი 

[https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► ,,ნეტიკეტი’’ - ონლაინ ქცევის წესების სახელმძღვანელო [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► სტუდენტური ომბუდსმენის დებულება [https://eeu.edu.ge/portfolio/studenturi-ombudsmeni/] 

► ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესი [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► დანართი 3.2.1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი  

► დანართი 5.1.1. სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები  

5.2.  სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები 

 სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად უსდ-ში მოქმედებს 

საკონსულტაციო მომსახურება; 

 უსდ-ში ფუნქციონირებს კარიერული მხარდაჭერის სერვისი, სადაც სტუდენტები იღებენ შესაბამის 

კონსულტაციას და მხარდაჭერას დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით; 

 უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტთა ინფორმირებას და მათ ჩართულობას სხვადასხვა საუნივერსიტეტო, 

ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში, ასევე ხელს უწყობს სტუდენტური 

ინიციატივების მხარდაჭერას; 

https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/e-learning/?lang=en
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://admin.eeu-el.ge/
https://stud.eeu-el.ge/
https://edu.eeu-el.ge/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/portfolio/studenturi-ombudsmeni/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
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 უსდ-ს გააჩნია სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის, მათ შორის, ფინანსური მხარდაჭერის 

მექანიზმები. 

აღწერა  და შეფასება 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების 

გასაუმჯობესებლად  მოქმედებს საკონსულტაციო მომსახურება. ასეთი მომსახურების სახეებს წარმოადგენს 

სტუდენტების საჭიროებებზე მორგებული მრავალფეროვანი სერვისები, რომელთა მიწოდებაზე და განვითარებაზე 

პასუხისმგებლები არიან:  

 განათლების დეპარატამენტი და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულები: სასწავლო 

პროცესის ადმინისტრირებისა და სტუდენტური სერვისების განყოფილება; უწყვეტი განათლების ცენტრი; 

 საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი; 

 ფაკულტეტები; 

 სტუდენტური თვითმმართველობა; 

 და უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურული ერთეულები... 

უნივერსიტეტში სტუდენტური სერვისების ძირითადი მიმწოდებელი სტრუქტურა არის სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირებისა და სტუდენტური სერვისების განყოფილება, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის 

სტუდენტთა კონსულტირება და მხარდაჭერა; მათ შორის,  უცხოელი და მობილობის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტების სასწავლო პროცესში ინტეგრირების ხელშეწყობა, სსსმ სტუდენტების სასწავლო პროცესში 

ადაპტირებისათვის ხელშეწყობა, კარიერული განვითარება და ა.შ. 

 

ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალთან კომუნიკაციის სერვისი.  

EEU-ს სტუდენტთა ინფორმირებულობის, კონსულტირებისთვის გამოიყენება სხვადასხვა წყარო/საშუალება: 

 EEU-EL (სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა);  

 ტექსტური შეტყობინებები (ელ-ფოსტა, SMS-პანელი, EEU-EL ბაზის კორესპონდენცია); 

 კონსულტაციები (პირისპირ, ონლაინ, სატელეფონო...); 

 უნივერსიტეტის ვებგვერდი; 

 ინსტრუქცია/გზამკვლევები (ვიდეო, აუდიო, ბეჭდური...) 

 ოფიციალური Facebook ჯგუფები და ა.შ. 

EEU-ს პირველსემესტრელი სტუდენტების ახალ საგანმანათლებლო სივრცეში ორიენტირებისა და ინტეგრირების, 

სასწავლო პროცესის ეფექტიანად დაგეგმვის მიზნით, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებისა და სტუდენტური 

სერვისების განყოფილება ,,ერთი სარკმლის’’ ყველა სტუდენტს უწევს კონსულტაციას. კერძოდ, 

პირველსემესტრელებს განემარტებათ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ წესები და რეგულაციები, სტუდენტთა 

უფლებები და მოვალეობები, მიეწოდებათ ინფორმაცია საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ, ხდება მათი 

ინტერესებისა და მოლოდინების კვლევა სპეციალური კითხვარების საშუალებით, რომელთა ანგარიშები ეგზავნება 

შესაბამის სამსახურებს შემდგომი რეაგირების მიზნით. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში სტუდენტებს ემსახურება 

შესაბამისი ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების/ფაკულტეტების კოორდინატორები, რომელთაგანაც 

სტუდენტი იღებს ინფორმაციას და კონსულტაციას სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესების შესახებ, მიღებულ შეფასებებსა და დაგროვებულ კრედიტებზე, რაც საშუალებას აძლევს, შეაფასოს 

საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები კურსის თითოეულ კომპონენტში და დაგეგმოს სწავლის შედეგების 

გაუმჯობესების სტრატეგია საბოლოო შეფასების მიღებამდე. 

სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით, პირველ ეტაპზე ყოველი სემესტრის დასაწყისში და დასასრულს 

ტრადიციულად იმართება ე.წ. ,,დიალოგი სტუდენტებთან’’, სადაც ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ისმენენ 

სტუდენტთა მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს სასწავლო პროცესსა და უნივერსიტეტში მიმდინარე სხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით. ასევე, აწვდიან ზოგად ინფორმაციას უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და, 
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შეხვედრა მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის რეჟიმში; გარდა აღნიშნულისა, განათლების დეპარტამენტი ადგენს 

საინფორმაციაო/საკონსულტაციო ჯგუფური შეხვედრების ყოველსემესტრულ გეგმა-გრაფიკს, რომლის ფარგლებშიც 

ადმინისტრაციის წარმომდგენლები სტუდენტებს აწვდიან ინფორმაციას უნივერსიტეტში მიმდინარე სიახლეების 

შესახებ, დაგეგმილი აქტივობების შესახებ და ა.შ. (მაგალითად, განხორციელებული საკონსულტაციო/საინფორმაციო 

შეხვედრები -   სტუდენტური კვლევითი და სპორტულ/კულტურული პროექტების შესახებ; რა არის აკადემიური 

თავისუფლება; სტუდენტთა შეფასების, დისტანციური გამოცდების და აპელაციის პროცედურების შესახებ; 

სტუდენტის სტატუსის  შეჩერების, აღდგენისა და შეწყვეტის საფუძვლების შესახებ; საერთაშორისო გაცვლითი 

პროგრამების შესახებ;  EEU-ს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მხარდამჭერი სერვისები; სტუდენტის 

გზამკვლევის პრეზენტაცია და ა.შ.  იხ. თანდართულ (დანართში 5.2.1. სტუდენტთა მხარდაჭერის მექანიზმები )ასევე, 

განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ  იმართება ყოველწლიური შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრა  

უნივერსიტეტის რექტორთან.  

პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალთან საკონსულტაციო საათები – სწავლის პროცესში 

პროფესორ/მასწავლებლებს გაწერილი აქვთ როგორც სალექციო/სასემინარო, ისე საკონსულტაციო განრიგი, 

თითოეული სტუდენტი, საჭიროების შემთხვევაში, იღებს კონსულტაციებს  სტუდენტების აკადემიური მიღწევების 

გასაუმჯობესებლად, ასევე მათ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში დასახმარებლად.    პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალის  დატვირთვების სქემაში გათვალისწინებულია  საკონსულტაციო საათების 

ჩატარება. ფაკულტეტი უზრუნველყოფს პერსონალის საკონსულტაციო საათების განრიგის შედგენას, გამოქვეყნებასა 

და სტუდენტების ინფორმირებას. საკონსულტაციო განრიგი გამოქვეყნებულია EEU-EL-ის ბაზაში, ვებგვერდზე და 

გამოკრულია ფაკულტეტების საინფორმაციო დაფაზე. სტუდენტს შეუძლია, ამ განრიგის მიხედვით მიიღოს 

ინდივიდუალური კონსულტაცია როგორც აკადემიურ, ისე პროგრამის ორგანიზაციულ მხარესთან დაკავშირებით 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისა და უშუალოდ პროგრამის ხელმძღვანელისგან. გარდა აღნიშნულისა, 

სტუდენტს აქვს უფლება, კონსულტაციისთვის ლექტორს მიმართოს ელ–ფოსტით ან პირადი სასწავლო ბაზით (EEU-

EL), ასევე, დისტანციური სწავლების პერიოდში, TEAMS პროგრამის საშუალებით. 

სტუდენტს სასწავლო პროცესის მანძილზე ელექტრონული საფოსტო მიმოწერის გზით საჭირო ინფორმაციის 

მიღების საშუალება აქვს მისი ნებისმიერი ლექტორისაგან - ყოველი სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებულია იმ 

ლექტორთა საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ჩათვლით), რომლებიც უძღვებიან ამა თუ იმ საგნის სალექციო 

კურსს, სემინარებს, სამუშაო ჯგუფებს და სხვა.  

ამასთანავე, სტუდენტთა კმაყოფილების გამოკითხვის შედეგებით დგინდება, რომ სტუდენტები დადებითად 

აფასებენ პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისგან მიღებულ ინდივიდუალური კონსულტაციებს და მათ 

მზაობას კონსულტაციის გასაწევად (იხ. დიაგრამა 5.2.1.) 
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სასწავლო კურსების განმახორციელებელი პერსონალი ყოველთვის 

მზად არის გაუწიოს სტუდენტს ინდივიდუალური კონსულტაცია

საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

სტუდენტებს უწევს სათანადო კონსულტაციას

დიაგრამა №5.2.1.

არ ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები ვერ შევაფასებ
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სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, მომსახურების მიღების მიზნით, სასწავლო პროცესთან, კარიერულ საკითხებთან 

დაკავშირებით მიმართონ ფაკულტეტის სპეციალისტებს, განათლების დეპარტამენტის თანამშრომლებს როგორც 

პირადად, ასევე კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (EEU-EL, MS-TEAMS, ცხელი ხაზი, კორპორატიული ელ-ფოსტა, 

,,Online Chat’’ და ა.შ.): 

 სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის (EEU-EL)  მეშვეობით სტუდენტებს შესაძლებლობა 

აქვთ, გარდა სასწავლო გეგმის, საგამოცდო ცხრილებისა და შეფასებების ნახვისა, აწარმოონ მიმოწერა 

ადმინისტრაციასთან, პედაგოგთან, მოითხოვონ სხვადასხვა სახის დოკუმენტი ან გაგზავნონ განაცხადი 

შუალედური/დასკვნით გამოცდის აღდგენის ან მიღებული შეფასების აპელაციის მიზნით. გარდა ამისა, EEU-

EL საშუალებას იძლევა, სტუდენტებმა მიიღონ ინფორმაცია მიმდინარე სიახლეებზე, ნახონ სემესტრული 

ანგარიშები, გააფორმონ სწავლის საფასურის ინდივიდუალურად  გადახდის გრაფიკი და ა.შ 

 უნივერსიტეტი Microsoft-ის ოფიციალური პარტნიორია და იყენებს MICROSOFT TEAMS Office 365 A1 

ლიცენზირებული მძლავრ საკომუნიკაციო  პლატფორმას. TEAMS - ში შექმნილია შესაბამისი სამსახურების 

ვირტუალური საკონსულტაციო ოთახები. ამასთანავე, Microsoft Teams გაძლიერებული ელექტრონულ 

პლატფორმა აერთიანებს მიმოწერის, შეხვედრების (ონლაინ ინტერაქციული ლექციები), ფაილების გაცვლის 

სერვისებსა და სხვა აპლიკაციებს. სტუდენტს ასევე  შეუძლია თავად ჩანიშნოს შეხვედრა EEU-ს 

ადმინისტრაციასთან; 

 უნივერსიტეტის ვებგვერდი [https://eeu.edu.ge] - სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს, კონსულტაციის მისაღებად 

გამოიყენოს უნივერსიტეტის ვებგვერდის ონლიან ჩატი ,,Chat with us’’. ასევე, ვებგვერდზე თავსდება როგორც 

განხორციელებული, ისე დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია - კონფერენციები, სხვადასხვა 

ქვეყნების სტიპენდიები, გაცვლითი პროგრამები, საჯარო ლექციები, ტრენინგები და სხვა. გარდა ამისა, 

ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია: 

 გზამკვლევები  (სტუდენტის გზამკვლევი, დისტანციური სწავლების გზამკვლევი, EEU-EL ბაზის გამოყენების 

ინსტრუქცია, საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენების ვიდეო-ინსტრუქცია, ხშირად დასმული კითხვები 

(FAQs) და ა.შ.)  

 პროგრამების კატალოგი, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, 

სწავლის შედეგების, კრედიტებისა და შეფასების წესების, მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესახებ; 

 სასწავლო პროგრამები,  რომელთა საშუალებითაც სტუდენტი იღებს  ინფორმაციას პროგრამის 

საკვალიფიკაციო აღწერილობისა და სტრუქტურის – სასწავლო დისციპლინათა გამოცხადების სემესტრული 

ბადის, ამ საგნებზე დაშვების წინაპირობების, მათი სააუდიტორიო დატვირთვის შესახებ. 

 სტუდენტებთან კომუნიკაციისათვის გამოიყენება პირადი/კორპორატიული ელ–ფოსტა, სატელეფონო 

შეტყობინება, სოციალურ ქსელებში შექმნილი ოფიციალური ჯგუფები. EEU–ს ცხელი ხაზი საშუალებას 

აძლევს სტუდენტებს მარტივად დაუკავშირდნენ  შესაბამის სამსახურს და მიიღონ სასურველი ინფორმაცია. 

როგორც დისტანციური სწავლების პროცესში სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის შედეგებით დგინდება, 

გამოკითხულ სტუდენტთა უმრავლესობა  უნივერსიტეტის მიერ დისტანციურად სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირებას და კონსულტაციებს ყველაზე პოზიტიურად აფასებს.  კერძოდ, დისტანციური სწავლების 

მიმდინარეობისას სტუდენტთა შეფასებებით დგინდება,  რომ სწავლება დადგენილი განრიგის შესაბამისად 

მიმდინარეობს (90%), სწავლის დაწყებამდე დისტანციური სწავლების პროგრამაში შეტვირთული იყო სასწავლო 

ცხრილი, მასალები, შექმნილი იყო ვირტუალური აუდიტორიები და ა.შ. (92,1%),  დადებითად და სასარგებლოდ 

ფასდება ასევე შემუშავებული ინსტრუქცია-გზამკვლევები (89.7%), ინდივიდუალური 

კონსულტაციების/ტექნიკური გუნდის მხარდაჭერა (77.8%) და ა.შ. სემესტრის ბოლოს კიდევ ერთხელ შეფასდა 

დისტანციური სწავლებით კმაყოფილების დონე და 5-ბალიან სკალაზე ყველა დებულების შეფასება 4-ზე მაღალია 

(იხ. დიაგრამა№ 5.2.2.).  

https://eeu.edu.ge/
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს  საკონსულტაციო მომსახურების გაუმჯობესებაზე და ამ 

პროცესში აქტიურად ითვალისწინებს სტუდენტთა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგებსა და მათს 

რეკომენდაციებს. მაგალითად, მიმდინარეობს მუშაობა უნივერსიტეტის მობილური აპლიკაციის შექმნაზე, რომლის 

დახმარებითაც სტუდენტებს საშუალება ექნებათ, უწყვეტ რეჟიმში მიიღონ ინფორმაცია უნივერსიტეტის სივრცეში 

მიმდინარე დასაქმების ფორუმების, კვლევების, ვაკანსიების, საჯარო ლექციებისა თუ სხვა ნებისმიერი ტიპის 

სიახლის შესახებ.  

უნივერსიტეტი ზრუნავს სტუდენტთა განვითარებაზე და, შესაბამისად,  უნივერსიტეტის მასშტაბით მუდმივად 

ხორციელდება სხვადასხვა სახის პროექტები და ღონისძიებები და მათში ჩართულობისთვის მხარდამჭერი აქტივობები 

(საილუსტრაციოდ იხ. თანდართულ დანართ 5.2.1.- ში განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებების 

ძირითადი ჩამონათვალი. დეტალური ინფომრაცია განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: http://eeu.edu.ge). კერძოდ: 

 

სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის სერვისი. 

სერვისის მიზანია სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა. სტუდენტთა კარიერული 

მხარდაჭერის სერვისის განხორციელება ინტეგრირებული იყო სხვადასხვა სტრუქტურული/საგანმანათლებლო 

ერთეულის ფუნქციებში (ტრენინგ–ცენტრი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, ფაკულტეტები  და ა.შ.), და, 

შესაბამისად, ხორციელდებოდა სხვადასხვა ტიპის აქტივობა,  მათ შორის,  საინფორმაციო კამპანია,  ტრენინგი, 

ეწყობოდა დასაქმების ფორუმები,  თანამშრომლობა პოტენციურ დამსაქმებლებთან და  სტუდენტების დახმარება 

მათთან დასაკავშირებლად, თანამშრომლობა სხვადასხვა უნივერსიტეტთან, კურსდამთავრებულების მხარდაჭერის 

პროცესი და ა.შ. სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებით 65.2%  ადასტურებს (უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების 

შემთხვევაში - 61.7%), რომ უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს კარიერული მხარდაჭერის სერვისების შეთავაზებას,  

თუმცა აღნიშნული მიმართულებით მომსახურების უკეთ ორგანიზებულობისა და კოორდინირებულობის გაზრდის  

მიზნით, უნივერსიტეტის სტრუქტურაში განხორციელდა ცვლილებები და ამჟამად სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირებისა და სტუდენტური სერვისების განყოფილების ფუნქციაა სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

დასაქმებისა  და კარიერულ ზრდის ხელშეწყობა, რისთვისაც იგი ახორციელებს:  

 პოტენციური დამსაქმებლების მუდმივ მოძიებას და მათთან ინტენსიური თანამშრომლობას; 

 სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების ინტერესების, სპეციალობების, ცოდნისა და გამოცდილების 

გათვალისწინებით, შესაფერისი ვაკანსიების, სტაჟირების შესახებ ინფორმაციის მოძიებასა და ინფორმაციის 

მიწოდებას; 

4.04

4.13

4.17

4.26

4.31

4.4

დისტანციური სწავლების ფორმატით

დისტანციური სწავლებისას გამოყენებული შეფასების მეთოდებით

დისტანციური სწავლებისას გამოყენებული შეფასების 

პროცედურებით

ონლაინ ლექციებზე/სემინარებზე ლექტორების მიერ გამოყენებული 

სწავლების მეთოდებით

დისტანციურად ჩატარებული საგამოცდო პროცედურებით

მხარდაჭერით, რომელიც მიიღეთ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

მხრიდან დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

დიაგრამა № 5.2.2. დისტანციური სწავლების შეფასება

http://eeu.edu.ge/
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 სტუდენტებისთვის/კურსდამთავრებულებისთვის პირველადი კონსულტაციების გაწევასა და  კარიერული 

ზრდის ხელშეწყობის მიზნით სპეციალური ტრენინგ-კურსების დაგეგმვას კარიერული განვითარების 

საკითხებზე;  საჭიროების შემთხვევაში მათთვის დახმარების გაწევა სააპლიკაციო დოკუმენტებთან 

დაკავშირებით (CV-ს, სამოტივაციო წერილის გადახედვა, რჩევები, რეკომენდაციები); 

 სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის დასაქმებასთან და კარიერულ განვითარებასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების (მაგალითად, დასაქმების ფორუმების, თემატური, პროფორიენტაციის 

შეხვედრების  და ა.შ.) დაგეგმვასა და განხორციელებას; 

 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში, ამ პროგრამებით გათვალისწინებული 

სტაჟირებისა და პრაქტიკის კომპონენტებში პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობის ხელშეწყობას; 

 სტუდენტთა და  კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ ბაზის შევსება/განახლებას (მაგალითად, 

ინფორმაცია მათი დასაქმების სტატუსის, პროფესიის მიხედვით დასაქმების, დამსაქმებელი ორგანიზაციისა 

და პოზიციის, სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების შესახებ); 

მაგალითად, 2020 წლის მონაცემებით 964 გამოკითხული სტუდენტიდან დასაქმებულია 47.4%, (მათ შორის  

56% არის პროფესიით დასაქმებული), კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი კი  - 71%, ხოლო მათ 

შორის პროფესიით დასაქმებულია 46%. დიაგრამა №5.2.3-ზე წარმოდგენილი სასწავლო წლების მიხედვით 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკა: 

 
ამასთანავე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მუდმივად ატარებს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 

კვლევას მათ კარიერულ, პიროვნულ და აკადემიურ განვითარებასთან დაკავშირებით (იხ. თანდართული დანართი 

2.2.3. უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები -ანალიზი და ანგარიშები - შესაბამისი ინფორმაცია.).  

უფრო კონკრეტულად კი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის 

კარიერული განვითარების მიზნით სთავაზობს  დასაქმების, სტაჟირების, პრაქტიკის პროგრამებს: 

 EEU ჩართულია სტუდენტური სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში და დღემდე აქტიურად 

თანამშრომლობს საჯარო სამსახურის ბიუროსთან, რომელიც ყოველწლიურად უზრუნველყოფს მაღალი 

აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების სტაჟირებას საჯარო სამსახურში. 

  EEU-ს ბაკალავრის ხარისხის მქონე და მაგისტრანტ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, გაიარონ 

სერტიფიცირების კურსი და სტაჟირება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში „საჯარო სექტორის აუდიტორთა 

სერტიფიცირების პროგრამა და სტაჟირება’’-ის ფარგლებში. 

 სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ, გაიარონ სტაჟირება ან/და დასაქმდნენ უნივერსიტეტის პარტნიორ 

ორგანიზაციებში (პარტნიორ ორგანიზაციებში სტაჟირების გავლის შემდეგ დასაქმდნენ სტუდენტები 

საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, პროკურატურაში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, ,,ჯინო 
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ფერედაისში’’, nice room-ში და ა.შ. პარტნიორი ორგანიზაციები იხ. ბმულზე: https://bit.ly/2NM2btr ). უნდა 

აღინიშნოს, რომ 2015 წლიდან პროფესიული პრაქტიკის ობიექტების რაოდენობაც 57%-ით გაიზარდა და 

სტუდენტებს აქვთ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. EEU-ს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 

ასევე ითვალისწინებს არა მხოლოდ სტუდენტების სტაჟირებაზე მიღებას, დასაქმების შესახებ 

ინფორმაციების მოწოდებას, არამედ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო აქტივობების ერთობლივად 

ჩატარებასაც; 

 შიდასაუნივერსიტეტო სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს ფაკულტეტებსა და ადმინისტრაციულ 

სამსახურებში სტუდენტების სტაჟირებას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გადიან 

ანაზღაურებად ან არაანაზღაურებად სტაჟირებას EEU-ს სხვადასხვა სამსახურში და სტაჟირების 

დასრულების შემდეგ ხშირად ამავე სამსახურში საქმდებიან პროფილის შესაბამისად. (მაგალითად, ამჟამად 

14 მათგანია უნივერსიტეტში დასაქმებული) 

 სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, გაიარონ სტაჟირება EEU-ს საერთაშორისო პარტნიორ უნივერსიტეტებში. 

მაგალითად, SWISS UMEF ჟენევის უნივერსიტეტსა და EEU-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის 

ფარგლებში, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს შეუძლიათ SWISS UMEF 

უნივერსიტეტსა და მის პარტნიორ ორგანიზაციებში სტაჟირების, პრაქტიკის გავლა და  კვლევის 

განხორციელება (საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციები და უნივერსიტეტები იხ. ბმულზე: 

https://bit.ly/3qHdiTd ) 

 EEU არის აშშ–ს მსოფლიო განათლების მომსახურების (WES–WORLD EDUCATION SERVICES) ორგანიზაციის 

წევრი და  ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტსა თუ კურსდამთავრებულს 

საშუალება ეძლევა, მოიპოვოს მობილობის უფლება, მიიღოს შეფასება/რეკომენდაცია, განათლების 

კვალიფიკაციის აღიარება  აშშ–სა და კანადის ქვეყნების სხვადასხვა დაწესებულებაში დასაქმების უფლების 

მიღების მიზნით და ა.შ 

 ეწყობა დასაქმების ფორუმები, თემატური კონფერენციები (მაგალითად, "დასაქმების სააგენტო ეიჩარი"-ის 

დასაქმების ფორუმი, ონლაინ დასაქმების ფორუმი, განათლების საერთაშორისო გამოფენა, ტრენინგები 

დასაქმების ხელოვნებაზე და სხვა). 

არაფორმალური განათლების სერვისები.  სტუდენტთა პროფესიული ზრდის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, EEU-ს უწყვეტი განათლების ცენტრი პასუხისმგებელია 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით  უწყვეტი განათლების 

კურსების/ტრენინგების/პროგრამების დაგეგმვა-განხორციელებაზე, შესაბამისი სამიზნე ჯგუფების ინფორმირებაზე 

და ა.შ. 

EEU-ს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის პროფესიული გადამზადებისა და კარიერული ზრდის 

ხელშეწყობის მიზნით,  იმართება ტრენინგები, სასერტიფიკატო/მოსამზადებელი კურსები (მაგალითად, სტრესის 

მართვა, 5 ნაბიჯი დასაქმებისკენ, დროის მენეჯმენტი, სტუდენტური საგრანტო განაცხადების წერა, კომუნიკაციის 

ფსიქოლოგია, კონფლიქტების მართვა, ადამიანური რესურსების მართვა,  ინგლისური, რუსული ენის გადამზადების 

კურსები, ქართული, როგორც უცხოური ენა, საგამოძიებო და სასამართლო უნარ-ჩვევები, აკადემიური წერა, 

საგადასახადო სამართალი, დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლო და საქართველო, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი, დასაქმების 

ხელოვნება, საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების მექანიზმები, ,,კვლევა 

უნივერსიტეტში“ – როგორ დავწეროთ და მოვამზადოთ გამოსაქვეყნებლად სტატია SCOPUS-ისა და Thomson-ის 

ბაზის ჟურნალებში, პრაქტიკული კვლევის მეთოდები  და სხვა), რომელთა დასრულების შემდეგ  უმეტესად გაიცემა 

შესაბამისი სერტიფიკატი. უნდა აღინიშნოს, დისტანციური კურსებზე სტუდენტთა ჩართულობის/დასწრების  

მაჩვენებელი პირისპირ სწავლებასთან შედარებით უფრო მაღალია. ასევე ხორციელდება სასწავლო ვიზიტები 

(იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და საკანონმდებლო მაცნე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხელნაწერთა ეროვნული 

https://bit.ly/2NM2btr
https://bit.ly/3qHdiTd
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ცენტრი, მუზეუმი და სხვა), იმიტირებული პროცესები (სააპელაციო სასამართლოში), რომლებსაც ატარებენ როგორც 

უნივერსიტეტის თანამშრომლები, ასევე მოწვეული პრაქტიკოსი ქართველი და უცხოელი ტრენერები; ასევე, 

სტუდენტები სარგებლობენ შეღავათებითა და დაფინანსებით უნივერსიტეტის პარტნიორ ორგანიზაციებში, მათ 

მიერ დაგეგმილ სასერტიფიკატო ტრენინგ–კურსებში მონაწილეობის შემთხვევაში (ცესკო, ინოვაციურ-პრაქტიკულ 

საგანმანათლებლო ცენტრს (IPEC), სამოქალაქო განათლების ცენტრი (Civic Education Centre)  და სხვა); 

უნივერსიტეტი ახორციელებს ადგილობრივ და საერთაშორისო  სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებს. 

სტუდენტები სამეცნიერო  ხელმძღვანელებთან ერთად აქვეყნებენ პუბლიკაციებს, ეწყობა საჯარო 

ლექციები/სემინარები, მრგვალი მაგიდა უცხოელი და ქართველი პროფესორების მიერ (იხ. თანდართული დანართი 

№.5.2.1.  სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებები.) გამოკითხულ სტუდენტთა 68% აცხადებს, რომ აქვთ პროფესორ-

მასწავლებლისგან მხარდაჭერა კონფერენციებში ჩასართავად. 

სტუდენტური  ინიციატივების მაქსიმალურად მხარდაჭერის, EEU-ს სტუდენტებისა თუ 

კურსდამთავრებულებისათვის    სამეცნიერო კვლევებისთვის სათანადო პირობებისა და მოტივაციის შექმნის, 

ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენების მიზნით, უნივერსიტეტი მხარს უჭერს და აფინანსებს 

სტუდენტთა პროექტებს/ინიციატივებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორიზაციის შემდგომი პერიოდიდან დაფინანსდა 

48 სტუდენტური პროექტი/ინიციატივა. გამოკითხულ სტუდენტთა 62 % (უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში - 

68%) აღნიშნავს, რომ უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტურ ინიციატივებს. ამასთანავე, მხარდაჭერის 

გაძლიერების მიზნით, 2019 წელს შემუშავდა ,,სტუდენტური პროექტებისა დაფინანსების წესი’’. აღნიშნული 

დოკუმენტის დახმარებით უფრო ნათლად გაიწერა პროექტის შეფასების წესი და კრიტერიუმები, მეტად 

გამჭვირვალე და საჯარო გახდა დაფინანსების პროცესი.  ამ წესის შესაბამისად, გამოცხადდა  კონკურსი სამეცნიერო-

კვლევითი და სპორტულ/კულტურული პროექტების დასაფინანსებლად (იხ. ბმული: https://eeu.edu.ge/portfolio/stud-

grant2020/).  ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 

5000 ლარს, ხოლო კულტურულ/სპორტული სახის პროექტის შემთხვევაში  - 3000 ლარს;   2020-21 სასწავლო წლის 

კონკურსი მიმდინარეა და  უკვე ჩატარებულ საკონსულტაციო შეხვედრებზე სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

ჩართულობის მაჩვენებელი საგრძნობლად მაღალია.  

ასევე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის ყოველწლიურად გამოცხადებულ 

სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის ერთ-ერთი აუცილებელია პირობაა, რომ თითოეული პროექტის 

განხორციელებაში ნებისმიერი საფეხურის მინიმუმ 2 სტუდენტის ჩართულობა. მაგალითად, 2020-2021 სასწავლო 

წელს გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში ჩაერთო 10 სტუდენტი.  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში დაგეგმილი და განხორციელებული სტუდენტური 

აქტივობებიდან/პროექტებიდან განსაკუთრებით  აღსანიშნია ის აქტივობები, რომელებიც პერმანენტულად 

მიმდინარეობს სტუდენტური თვითმმართველობის აქტიური ჩართულობით/ორგანიზებით, მათ შორისაა:  

 სოციალური/საქველმოქმედო პროექტები - ,,EEU LOYAL BOX’’-ის ფარგლებში აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტი, პერსონალი და სტუდენტები მუდმივად ეხმარებიან მარტოხელა, მრავალშვილიან და 

სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. ,,EEU - აბიტური’’  - ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო 

გამოცდებისთვის მოსამზადებელი უფასო კურსები; ,,EEU - აბიტური’’ -ის პროექტი კორპორაციული 

პასუხისმგებლობის (СSR) ჯილდო 2020-ის ფინალისტი გახდა. 

 ეკოლოგიური აქტივობები - ,,60+EEU", ,,დაასუფთავე შენი ტურისტული ზონა’’, ,,მეგობრობის ხეივანი EEU–

ში’’ - გარემოსდაცვითი აქციები, რომლებიც მუდმივად ტარდება როგორც აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტის სტუდენტების, პერსონალის ჩართულობით, ასევე პარტნიორ არასამთავრობო 

გარემოსდაცვით ორგანიზაციებთან ერთად (მათ შორის, CENN-თან) 

 ,,საერთაშორისო დღეები EEU’’-ში - სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის, ღირებულებების გაცნობა და დაახლოება; 

https://eeu.edu.ge/portfolio/stud-grant2020/
https://eeu.edu.ge/portfolio/stud-grant2020/
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 სპორტული აქტივობები -  (ოლიმპიური გაკვეთილები, ჩოგბურთის, მაგიდის ჩოგბურთის, ,,ბოულინგის’’, 

ფრენბურთის, ,,ფუტსალის’’, ფეხბურთის, ჭადრაკის და ა.შ. ტურნირები) 

 ინტელექტუალურ-შემეცნებით  აქტივობები - (საჯარო ლექციები, თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ცნობილ 

ადამიანებთან შეხვედრები,  იმიტირებული სასამართლო პროცესი სკოლის მოსწავლეებში, სასწავლო 

ვიზიტები – ექსკურსიები, ფილმის ჩვენებები და ა.შ.) 

 შიდასაუნივერსიტეტო სტუდენტური პროექტების ფარგლებში სტუდენტების მიერ დაიგეგმა და ჩატარდა 

არაერთი იმიტირებული სასამართლო პროცესი  და ა.შ.  

ასევე, უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა სპორტული, კულტურული თუ შემეცნებით აქტივობის 

ხელშემწყობი შესაბამისი კლუბები/გაერთიანებები: ასმა,  ასოციაცია პირველი თანასწორთა შორის, EEU Activity CLub,  

მოცეკვავეთა კლუბი, Futsal-კლუბი, EEU Alumni Club და სხვა. რომელშიც სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები.    

 

სტუდენტთა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისი. სტუდენტებს უფასო ფსიქოლოგიურ 

მომსახურებას/კონსულტაციას სთავაზობს. მომსახურება განკუთვნილია იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც აქვთ 

შფოთვა, დაქვეითებული გუნებ-განწყობა, უჭირთ სხვადასხვა  სახის სტრესთან გამკლავება (მაგალითად, სირთულეები 

სოციალურ სიტუაციებში, ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში), შიშები და სხვა. კონსულტაცია ითვალისწინებს 

როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ შეხვედრებს და ამ მიმართულებით სტუდენტებს მომსახურებას უწევენ 

EEU-ს  ფსიქოლოგიისა და ნეირომეცნიერებების კვლევითი ცენტრის “ლაბორატორია Z”- ის სპეციალისტები. 

 

ინტერნაციონალიზაციის მხარდამჭერი სერვისები.  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტს (ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს) 

ინტერნაციონალიზაციის მხარდამჭერ სერვისებს სთავაზობს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტი. 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და EEU-EL-ის საინფორმაციო 

დაფაზე მუდმივად აქვეყნებს ინფორმაციას გაცვლითი პროგრამებისა და საზაფხულო/ზამთრის სკოლების შესახებ, 

რომლებსაც EEU-ს საერთაშორისო პარტნიორი უნივერსიტეტები თუ ორგანიზაციები სთავაზობენ უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს (მაგალითად, ELFA-ს წევრი უნივერსიტეტებისთვის ერთობლივი საერთაშორისო ფორუმი 

დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების შესახებ;  საზაფხულო სკოლა ჩეხეთის რესპუბლიკაში; სლოვაკეთის, 

ბუქარესტის, უნგრეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები; ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამები ზემო ავსტრიის 

განათლების უნივერსიტეტში, ლოძის უნივერსიტეტში, ონდოკუზ მაიის უნივერსიტეტში, ბუქარესტის ეკონომიკის 

უნივერსიტეტში; აშშ-ს საელჩოს გლობალური სტუდენტური გაცვლითი პროგრამა (UGRAD); ევროპის კოლეჯი 

სტიპენდია ვარშავასა (პოლონეთი) და ბრიუგეში (ბელგია) სასწავლებლად; ეიფელის სტიპენდია სამაგისტრო და 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისთვის; კლინტონის გლობალური ინიციატივების სტუდენტური პროგრამა; 

უნივერსიტეტის თურქეთში სწავლისთვის  თურქეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამა და ა.შ.)   ასევე, 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი მოიძიებს სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამებისა და საერთაშორისო 

აქტივობების შესახებ ინფორმაციას და აწვდის სტუდენტებს (მაგალითად, DG Global Leader JFY (2021-2023) პროექტი 

იაპონიის უნივერსიტეტებში 2 წლიან სამაგისტრო და 3 წლიან სადოქტორო პროგრამებზე სწავლისთვის,  ვიშეგრადის 

საერთაშორისო ფონდის სტიპენდიები, კორონავირუსის უნივერსიტეტის (უნგრეთი) სტიპენდიები, ბერლინის 

საერთაშორისო სტიპენდიის პროგრამა (IES) – 1 სემესტრის განმავლობაში ბერლინის თავისუფალ ან ჰუმბოლტის 

უნივერსიტეტებში სწავლა, UNU-WIDER-ის სტიპენდია და ა.შ.). გამოკითხულ სტუდენტთა 73% ადასტურებს, რომ 

იღებენ ინფორმაციას საერთაშორისო აქტივობების შესახებ. 

გაცვლითი პროექტების ფარგლებში სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, კონკურსის გავლის გზით ისწავლონ 

უნივერსიტეტის პარტნიორ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტში,  დარეგისტრირდნენ ზამთრის და 

ზაფხულის სკოლებში. გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების შერჩევისთვის საჭირო პროცედურები 

(კონკურსის წესი, შეფასების კრიტერიუმები და ა.შ.)  და მიღებული განათლების აღიარების საკითხები რეგულირდება 
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,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის’’ მე-7 თავით. აღსანიშნია, რომ   უნივერსიტეტი 2015 წლიდან დღემდე 

მოპოვებული აქვს ERASMUS+-ის 6 გრანტი, რომლითაც ისარგებლეს სტუდენტებმაც და პერსონალმაც. 

2015 წლიდან დღემდე საგრძნობლად გაიზარდა საერთაშორისო პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და ორგანიზაციების 

რიცხვი. 2017 წლიდან უნივერსიტეტი გახდა ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაციის წევრი (EPLO), რაც ასევე 

მოიცავს პარტნიორობას ევროპის 70-ზე მეტ უნივერსიტეტთან, როგორიცაა: Université de Paris  I - Panthéon-

sorbonne  (France), Universidad de Castilla-La Mancha (Spain), Queen’s University of Belfast (United Kingdom), Erasmus 

University Rotterdam (The Netherlands), Technische Universität Dresden (Germany), Università di Roma “La Sapienza” (Italy) 

და ა.შ . 2021 წლიდან კი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის (EUA) 

ინდივიდუალური სრული წევრია, რაც არამხოლოდ აკადემიურ პერსონალს, არამედ სტუდენტებსაც ფასდაუდებელ 

შესაძლებლობებს აძლევს. პარტნიორი უნივერსიტეტები და ორგანიზაციები იხ. ბმულზე. 

სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობით 

სტუდენტთა კმაყოფილება დადებითია (იხ. დიაგრამა №5.2.4)  

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, როგორც აბიტურიენტების, ასევე მომავალი სტუდენტებისათვის, 

უზრუნველყოფილია ისეთი მხარდამჭერით  სერვისები, როგორიცაა: 

 ვიზის მიღების ხელშეწყობა (სამსახური უცხოელ სტუდენტს უგზავნის მოწვევის წერილს ვიზის მისაღებად. 

ვიზის მიღება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად);  

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა (უცხოელ სტუდენტს ეგზავნება ინფორმაცია უნივერსიტეტის 

ახლოს მდებარე საცხოვრებლისა და ბინების შესახებ) 

 ტრანსპორტირების სერვისი  (აეროპორტიდან საცხოვრებელში მიყვანა); 

 საორიენტაციო დღეები (საორიენტაციო დღეების მიზანია სტუდენტების სოციალური და ტექნიკური 

საკითების გადაჭრაში ხელშეწყობა (საბანკო ანგარიშის გახსნა და უნივერსიტეტის კორპორატიული 

მობილური ტელეფონის ნომრის გადაცემა) სტუდენტურ და ურბანულ გარემოში ადაპტაციისა და 

უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან პირველადი კომუნიკაციის ხელშეწყობა, იგი 

ტარდება სტუდენტის ჩამოსვლის შემდგომ და  გრძელდება 5 სამუშაო დღე); 

 ბინადრობის მოწმობის მიღების ხელშეწყობა (საჯარო რეესტრში ბინადრობის მოწმობისათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მომზადება; იურისტის მომსახურება) 

 საუნივერსიტეტო დაზღვევა ,,მედისონის’’ კლინიკებში 

 ქართული ენის შემსწავლელი უფასო სასერტიფიკატო კურსი 

 

სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის (მათ შორის ფინანსურ მხარდაჭერის)  სერვისები.  

7.21

7.20

8.42

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

დიაგრამა 5.2.4. უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობით კმაყოფილება

http://eeu.edu.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91/
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტს გააჩნია სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის, მათ შორის, 

ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმები. უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს ,,სტუდენტთათვის სტიპენდიის გაცემისა 

და წახალისებების წესი’’ , რომელიც გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა 

სტუდენტისთვის. აღნიშნული წესით რეგულირდება სტიპენდიის გაცემისა და სხვა სახის წახალისების 

ღონისძიებების განსაზღვრის პროცედურები და კრიტერიუმები, რაც მნიშვნელოვნად  განაპირობებს მხარდაჭერის 

გამჭვირვალეობასა და ობიექტურობას. სოციალურ-ეკონომიკურ და სოციალურად მოწყვლად სტუდენტთა 

მდგომარეობის გათვალისწინებით EEU ახორციელებს სხვადასხვა მხარდამჭერ ღონისძიებებს, კერძოდ: 

 სწავლის საფასურის გადახდის ეტაპობრივი სისტემა,  რომელსაც აქტიურად იყენებს სტუდენტების საკმაოდ 

დიდი ნაწილი. უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის გადახდის სქემისა და მექანიზმების შესახებ 

ინფორმაცია არის გამჭვირვალე და მოქნილი, ამ მიმართულებით სტუდენტებს 

მომსახურებას/კონსულტირებას უწევს სპეციალურად გამოყოფილი პირი და ამასთანავე, EEU-EL ბაზის 

მეშვეობით სტუდენტებს შეუძლიათ, დისტანციურად გააფორმონ ინდივიდუალური შეთანხმება, 

აკონტროლონ თავიანთი გადახდები და გადახდის გრაფიკი და ა.შ.  

 სასწავლო ვაუჩერი დევნილი სტუდენტებისთვის - EEU-ს თითოეულ დევნილ სტუდენტს გადაეცემა 400-

ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი. ასევე,  წარჩინებულ დევნილ სტუდენტებს ენიშნებათ სპეციალური სტიპენდია 

და საშუალება აქვთ, გაცვლით პროგრამებში საუნივერსიტეტო დაფინანსებით მიიღონ მონაწილეობა.  

 საუნივერსიტეტო დაფინანსება სოციალურად დაუცველ, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ 

და ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და 

სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებზე  გაიცემა სასწავლო ვაუჩერი, რომლის ოდენობაც განისაზღვრება 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით. 

 უნივერსიტეტის რექტორი საკუთარი ინიციატივით ან ფაკულტეტის, სტუდენტური თვითმმართველობის 

მიმართვის საფუძველზე ახორციელებს სხვადასხვა სახის ინდივიდუალურ წამახალისებელ ღონისძიებებს 

(მაგალითად, სოციალურად დაუცველ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე არქიტექტურის პროგრამის 

სტუდენტებს გადაეცათ კომპიუტერები) 

 ერთჯერადი სტიპენდია/სასწავლო ვაუჩერი/ჯილდო - საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში გამოჩენილი  

განსაკუთრებული აქტივობისთვის ან  EEU-ს რექტორის ბრძანებით/გადაწყვეტილებით სტუდენტებს 

შესაძლებლობა აქვთ, მოიპოვონ ერთჯერადი სტიპენდია/სასწავლო ვაუჩერი/ჯილდო (მაგალითად, ყველაზე 

მაღალი GPA-ის მქონე სტუდენტი,  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

ინსტიტუტის ორგანიზებით სისხლის სამართალში იმიტირებული პროცესების ეროვნული შეჯიბრში 

გამარჯვებისთვის, ასევე, “ოჯახში ძალადობის თემაზე” იმიტირებული სასამართლო პროცესის ტურნირში 

ნომინაციაში “საუკეთესო მომხსენებელი” EEU-ს გუნდის გამარჯვებისთვის მაგისტრანტებს 

უნივერსიტეტისგან გადაეცათ სასწავლო ვაუჩერები) 

უნივერსიტეტში ასევე, მოქმედებს ფინანსური მხარდაჭერისა და წახალისების სხვა სახეებიც: სტუდენტისთვის 

საუნივერსიტეტო სტიპენდია (600 ლარის ოდენობით), სასწავლო გრანტი (ოქროს და ვერცხლის 

მედალოსნებისთვის), საბაკალავრო პროგრამის წარჩინებული კურსდამთავრებულთა სტიპენდია 

მაგისტრატურაში და 50%-იანი ფასდაკლება დამატებით კრედიტზე და სხვა.  

სტუდენტთა კვლევის შედეგებიდან ნათელია, რომ  ფინანსური მხარდაჭერის სერვისებით კმაყოფილება ძალიან 

მაღალია, კერძოდ 5-ქულიან შკალაზე საშუალო ქულა - 4,6. (იხ დიაგრამა №5.2.5)  
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ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე მიმართული სერვისები - სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების 

მქონე სტუდენტებისთვის, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის, ერთიანი ეროვნული/საერთო 

სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული ან გაცვლით პროგრამაში მონაწილე, მობილობით/შიდა 

მობილობით გადმოსული, აკადემიური ჩამორჩენილობის ან განსაკუთრებული აკადემიური მიღწევების მქონე 

სტუდენტებისთვის  უნივერსიტეტი შეიმუშავეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმას. ისგ-ს შემუშავების წესი 

საჯაროა და გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე: http://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/  

COVID 19 პანდემიის პირობებში დისტანციური სწავლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე მიმართული 

სერვისები  - EEU–ში დისტანციური სწავლება ხორციელდება Microsoft Teams-ის გაძლიერებული პლატფორმისა და 

განახლებული სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული პლატფორმის (EEU-EL) გამოყენებით. უნივერსიტეტი 

Microsoft-ის ოფიციალური პარტნიორია, ფლობს Microsoft Global Training და Microsoft Gold Partner სტატუსებს 

და დისტანციური სწავლების პროგრამას Office 365 A1 ლიცენზირების ფარგლებში ახორციელებს. უნივერსიტეტში 

შექმნილია ელექტრონული სწავლების განვითარებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი, რომელიც 

დისტანციური სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სტუდენტებისა და პერსონალისთვის 

შეიმუშავებს შესაბამის ინსტრუქციებს (სახელმძღვანელოები, ვიდეო-გზამკვლევები), ატარებს ტრენინგებს და 

კონსულტაციებს, ზრუნავს ელექტრონული სწავლების რესურსების დანერგვა/გაუმჯობესებაზე და ელექტრონული 

სწავლების მხარდამჭერი სერვისების განვითარებაზე. მაგალითად, 2020 წელს მომზადდა 17 

სახელმძღვანელო/ვიდეო-გზამკვლევი/ინსტურქცია, ჩატარდა დისტანციური სწავლა-სწავლებასთან დაკავშირებით 

ხანმოკლეც და გრძელვადიანი ტრენინგების ციკლი, რაც მოიცავდა არამხოლოდ EEU-ს დისტანციური სწავლების  

პლატფორმების გამოყენებასთან დაკავშირებულ  საკითხებს, არამედ გამოცდების დისტანციურად ჩატარებასაც და 

შემდგომ, პლატფორმების ახალ ფუნქციონალებთან დაკავშირებით, პერმანენტულ საინფორმაციო შეხვედრებს. 

აღსანიშნია, რომ COVID-19 პანდემიის გამო, დისტანციური სწავლების ფორმატზე გადასვლის საწყისი ეტაპისთვის 

ინდივიდუალური კონსულტაციების რიცხვი იყო საკმაოდ მაღალი  და ამასთანავე, დისტანციურ სწავლების 

რესურსებზე ხელმისაწვდომობის დადგენის მიზნით, ჩატარდა თითოეულ სტუდენტთან ინდივიდუალური 

გასაუბრება და საჭიროებების იდენტიფიცირების შესაბამისად, მოხდა მათთვის მხარდაჭერა. კერძოდ, 

გამოკითხულთა მცირე რაოდენობა (4%) იყო დისტანციური სწავლების მიღმა დარჩენილი ელექტრონული 

რესურსების არ ქონის ან გაუმართაობის გამო და საჭიროებების შესაბამისად,  გამოიყო დროებითი მოხმარებისთვის 

ნოუთბუქები, სრულიად უფასოდ მოხდა უწყვეტი ინტერნეტით მათი უზრუნველყოფა, შემუშავდა ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა. გარდა ამისა, მოხდა სტუდენტების ინფორმირება დისტანციური სწავლის ხელმისაწვდომობის 

პრობლემის შემთხვევაში  ცხელ ხაზზე დაკონტაქტებისა და EEU-EL-ში სპეციალურად გამოყოფილი 

კორესპონდენციიდან (დისტანციურ სწავლაზე) მომართვის შესაძლებლობის შესახებ. 
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უნივერსიტეტში არსებობს სწავლის საფასურის გადახდის 

სხვადასხვა შეღავათები, სტიპენდიები

უნივერსიტეტში არსებობს სწავლის საფასურის გადახდის 

მოქნილი სისტემა
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დიაგრამა № 5.2.5

სრულებით არ ვეთანხმები არ ვეთანხმები არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები

ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი/ვერ შევაფასებ

https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
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ამასთანავე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ერთსაფეხურიანი სამედიცინო პროგრამის სტუდენტების COVID- 19 პანდემიის 

პირობებში სწავლის ხელმისაწვდომობის მიზნით, უნივერსიტეტის მიერ გატარდა არაერთი ღონისძიება, კერძოდ, 

ორგანიზება მოხდა სპეციალური ჩარტერული რეისით სტუდენტების უცხოეთიდან ჩამოსაყვანად, წინასწარ ყველა 

სტუდენტის სპეციალური პირობით მოხდა სამედიცინო დაზღვევა ,,ალფაში’’, რაც ითვალისწინებს შეღავათიან 

ფასად სამედიცინი დაზღვევას COVID-19 დაავადების შემთხვევაში მკურნალობის პირობით, ასევე, მოხდა 

სტუდენტთათვის საკარანტინო სივრცეების ორგანიზება, მათთვის აეროპორტიდან უნივერსიტეტის 

ტრანსპორტირების სერვისით გადაყვანა საკარანტინო ზონაში, სადაც სტუდენტთა ყოფნის პერიოდში მუდმივად 

ხდებოდა მათთან კომუნიკაცია საჭიროებების დაზუსტებისა და უზრუნველყოფის მიზნით (მაგალითად, 

უნივერსიტეტის კორპორატიული სიმბარათებით, საკვები და ა.შ.). ასევე, უნივერსიტეტმა უზრუნველყო 

თითოეულისთვის 2-ჯერს PCR ტესტების ჩატარება 

ამდენად, დისტანციური სწავლების შეფასებისას სტუდენტთა კმაყოფილება ადმინისტრაციის მიერ მხარდაჭერილი 

სერვისების შესახებ მნიშვნელოვნად მაღალია (იხ. დიაგრამა№ 5.2.2.). 

სამედიცინო მომსახურების სერვისები - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტები აგრეთვე სარგებლობენ 

უფასო სამედიცინო დაზღვევის სერვისით ,,მედისონის’’ კლინიკებში (დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე), ხოლო 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტები  სარგებლობენ ,,ალფას’’ სპეციალური დაზღვევით, სადაც შედის COVID-19 

დაავადების შემთხვევაში მკურნალობაც.  

სტუდენტთა გამოკითხვებით დასტურდება,  რომ სტუდენტური სერვისებით საბოლოო ჯამში დადებითად ფასდება 

(იხ. დიაგრამა №5.2.6),  თუმცა ასევე, დაგეგმილია სტუდენტებისთვის უფრო მრავალფეროვანი ღონისძიებების 

შეთავაზება და მათი ხელშეწყობა ღონისძიებებში მეტად ჩართულობის მიზნით. 

 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

► განათლების დეპარტამენტის დებულება  [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

► დანართი 5.2.2. სტიპენდიის გაცემისა და წახალისების წესი  

► უნივერსიტეტის ვებგვერდი: https://Eeu.edu.ge  

► სტუდენტის გზამკვლევები https://eeu.edu.ge/e-learning/?lang=en  

► დანართი 2.3.3. სტუდენტის ხელშეკრულება  

► დანართი 2.2.3. სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა  გამოკითხვის შედეგების ანალიზი-ანგარიშები  

7.69

7.53

9.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

ძალიან უკმაყოფილო                                                           ძალიან კმაყოფილი

საშაუალო ქულა (mean)

დიაგრამა №5.2.6 

http://eeu.edu.ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-eeu-%E1%83%A8%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/
https://eeu.edu.ge/e-learning/?lang=en
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► სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა: EEU-EL (https://admin.eeu-el.ge https://stud.eeu-el.ge/ ; 

https://edu.eeu-el.ge  ) 

► MS-TEAMS 

► დანართი 6.2.1. კვლევების მხარდამჭერი მექანიზმების შესაბამისი ინფორმაცია სტუდენტური პროექტების 

დაფინანსების წესის შესახებ;  

► საერთაშორისო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები  

► დანართი 7.1.3. პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრობლობის მემორანდუმები  

► დანართი 3.2.1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი. 

► დანართი 5.2.1 სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები -  შესაბამისი  ინფორმაცია განხორციელებული 

სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ. 

► ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესი [https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] 

 

 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 

მოთხოვნების შესაბამისად 

ძლიერი მხარეები 

 სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭების, 

საგანმანათლებლო დოკუმენტის გაცემის, მიღებული განათლების აღიარების წესების შესაბამისობა 

მოქმედ კანონმდებლობასთან და საჯაროობა; 

 კარგად ორგანიზებული სასწავლო პროცესი; 

 სტუდენტთათვის, კურსდამთავრებულთათვის სათანადო კონსულტირებისა და მხარდაჭერის 

სერვისები;  

 სტუდენტთათვის სხვადასხვა არჩევანის მიცემის  შესაძლებლობა პროფესიული პრაქტიკის/სტაჟირების 

გასავლელად; 

 სტუდენტთა დაფინანსებისა და წახალისების მექანიზმები სტუდენტთა სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით; 

 სტუდენტური პროექტებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა; 

 სტუდენტთა საჭიროებებზე მორგებული სტუდენტური სერვისები;  

 სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემები; 

 სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა; 

 საგანმანთლებლო პროგრამების შექმნასა და განხორციელებაში დამსაქმებელთა ჩართულობა; 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

 სტუდენტთა კარიერული განვითარებისათვის საჭირო აქტივობების რაოდენობების გაზრდა; 

 პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებსა და კვლევებში სტუდენტთა მონაწილეობის 

მაჩვენებლების გაზრდა; 

 

 

 

6. კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა 

უსდ სახისა და დარგ(ებ)ის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ზრუნავს საკუთარი კვლევითი ფუნქციის 

გაძლიერებაზე, უზრუნველყოფს კვლევების ხელშემწყობი პირობების შექმნასა და კვლევითი საქმიანობის 

ხარისხის ამაღლებას. 

https://admin.eeu-el.ge/
https://stud.eeu-el.ge/
https://edu.eeu-el.ge/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
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6.1. კვლევითი საქმიანობა 

 უსდ, სახისა და დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახორციელებს კვლევით/შემოქმედებით საქმიანობას; 

 სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობის უზრუნველყოფა; 

 უსდ-ს აქვს დარგის სპეციფიკის შესაბამისი სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის საჯარო, 

გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები. 

აღწერა  და შეფასება 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ახალგაზრდა ინსტიტუციაა 

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც 2015 წლიდან ახორციელებს სადოქტორო 

პროგრამებს.  

კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტულობა დეკლარირებულია უნივერსიტეტის მისიაში, შესაბამისად  სამეცნიერო 

კვლევების განვითარებაზე ზრუნვა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტის პრიორიტეტული ამოცანაა. 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტმა განახორციელა 2015-2020 წლების კვლევითი საქმიანობის ანალიზი. რომელიც  

წარმოდგენილია  „აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 2015-2020 წლების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

შესახებ ანგარიშის“ სახით (იხ. დანართი 6.1.1. ) 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მისიის შესაბამისად,  მიისწრაფის 

ჩამოყალიბდეს როგორც კვლევებზე ორიენტირებული ინსტიტუცია, რომელიც ახორციელებს სამეცნიერო-

კვლევითი პრიორიტეტების შესაბამის კვლევებს, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობითა და 

უნივერსიტეტში კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმების საშუალებით უზრუნველყოფს კვლევითი 

პოტენციალის განვითარებას და კვლევის შედეგების საგანმანათლებლო პროცესში ინტეგრირებას. (იხ.დანართი 

6.1.2. ინფორმაცია ეკონომიკურ აგენტებთან თანამშრომლობის შესახებ)   

 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების საკითხები და ამოცანები გარდა სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის მისიისა, ასევე, წარმოდგენილია უნივერსიტეტის 2019-2025 წლების სტრატეგიულ განვითარებისა  და 

2019-2025 კვლევითი საქმიანობის სტრატეგიაში. (იხ. დანართი 1.2.1. და დანართი 6.1.3.) 

 

დასახული მიზნების მისაღწევად უნივერსიტეტი ახორციელებს 2019-2025 წლების სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის განვითარების სტრატეგიას, რათა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული იქნას როგორც ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებული და კვლევაზე ორიენტირებული ინსტიტუცია, რისთვისაც:  

 

► ახალისებს აკადემიურ პერსონალს, მათ შორის ახალგაზრდა მკვლევარებს, ახალი ცოდნისა და 

მაღალი ხარისხის სამეცნიერო პუბლიკაციების შექმნისთვის, აგრეთვე მხარს უჭერს მათ კვლევითი 

პოტენციალის განვითარებას; 

► ავითარებს კვლევითი ეთიკის კულტურას და ხელს უწყობს ფუნდამენტური, გამოყენებითი და 

ინტერდისციპლინური კვლევების განხორციელებას;  

► ახორციელებს კვლევის შედეგების ინტეგრირებას საგანმანათლებლო პროცესში;  

► უზრუნველყოფს სტუდენტებში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაციას და მათ 

ჩართულობას; 

► თანამშრომლობს საერთაშორისო და ადგილობრივ  სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან და 

ორგანიზაციებთან კვლევითი პროექტების განხორცილების მიზნით; 
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► უზრუნველყოფს საზოგადოების კეთილდღეობისთვის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობით 

მიღებული შედეგების გამოყენებას;  

► ოპტიმალურად და ეფექტიანად იყენებს ინტელექტუალურ, ფინანსურ და მატერიალურ რესურსებს  

ხარისხიანი კვლევების განსავითარებლად. 

 

უნივერსიტეტში კვლევითი საქმიანობა ხორციელდება როგორც საფაკულტეტო და კვლევითი ცენტრების, ასევე 

ინსტიტუციურ დონეზე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად.   

 

აღნიშნული სტრატეგიის წარმატებით განხორციელებაზე, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს პერსონალისა და 

სტუდენტების კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობასა და უნივერსიტეტის კვლევითი პოტენციალის ამაღლებაზე 

ზრუნვას სამეცნიერო კვლევების განვითრების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს.  

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში, დარგებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკების გათვალისწინებით, 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევები ხორციელდება როგორც ფაკულტეტებზე, ასევე სამეცნიერო კვლევით 

ცენტრებში. კვლევებს გუნდურად და ინდივიდუალურად ახორციელებს კვლევითი ცენტრების და ფაკულტეტების 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, ასევე სტუდენტები.  

 

უნივერსიტეტის მიერ მხარდაჭერილია ინტერდისციპლინარული და სხვადასხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

ერთობლივი კვლევების განხორცილებაც.  

 

უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის განხორცილებას უზრუნველყოფს სამი ფაკულტეტი და ექვსი 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი/ინსტიტუტი: 

 

კვლევითი საქმიანობა საფაკულტეტო დონეზე:  

უნივერსიტეტში წარმოდგენილია სამი ფაკულტეტი: 

► იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა; 

► ბიზნესისა და ინჟინერია; 

► ჯანდაცვის მეცნიერებათა; 

 

იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტებზე ხორციელდება  ორი 

სადოქტორო პროგრამა: 1. სამართლის; 2. ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი);    უახლოეს პერიოდში 

დაგეგმილია განათლების მეცნიერებების ინგლისურენოვანი პროგრამის დანერგვა  ბიზნესისა და ინჟინერიის 

ფაკულტეტზე. მიმდინარე პერიოდისთვის სადოქტორო პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა არის 

სამი. 

ფაკულტეტების მიხედვით საქმიანობს სულ 158 აკადემიური პერსონალი, საიდანაც 96  აფილირებული 

პერსონალია:  

იხ.დიგარმა 6.1.1. 
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შესწავლილი იქნა: ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის კვლევითი აქტივობისა და სხვადასხვა სამეცნიერო 

პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებელი, ასევე მათი დამოკიდებულება და ინფორმირებულობა უნივერსიტეტში 

არსებულ კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერ მექანიზმებზე, აკადემიური პერსონალის კვლევითი საქმიანობის 

შეფასების მაჩვენებლები, პერსონალის მიერ გამოცემული ნაშრომები და სამეცნიერო აქტივობები, მათი ნაშრომების 

ციტირების მაჩვენებლები, ამასთანავე აკადემიური პერსონალის  მხარდასაჭერად განხორციელებული 

ღონისძიებები, ინფორმაცია სამეცნიერო საგრანტო პროექტების შესახებ და ა.შ. გამოვლენილი შედეგები იძლევა 

მკაფიო სურათს, რომ აკადემიური  პერსონალის სამეცნიერო აქტივობების მაჩვენებლები დინამიურად 

პროგრესირებს. 2015 წელთან შედარებით 2020 წლისთვის: 4-ჯერ არის გაზრდილი სამეცნიერო ჟურნალებში 

გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა, ხოლო მათ შორის ასევე 4-ჯერ არის გაზრდილი საერთაშორისო და 

იმფაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომების მაჩვენებელი; ადგილობრივი და საერთაშირისო 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის მაჩვენებელი გაზრდილია თითქმის 3-ჯერ, ხოლო სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობის საერთო მაჩვენებელი გაზრდილია 8-ჯერ, მათ შორის საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობა თითქმის 5-ჯერ არის გაზრდილი, მონოგრაფია/სახელმძღვანელოს გამოცემის 

მაჩვენებელი გაზრდილია 8-ჯერ.  საგულისხმოა, რომ კვლევებით დაკავებული პერსონალის რაოდენობა 

გაზრდილია თითქმის სამჯერ. იხ.დიგარმა 6.1.2. პერსონალის სამეცნიერო ნაშრომები რაოდენობა 2015-2020 

იხ.დიგარმა 6.1.2. 
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იხ.დიაგრამა 6.1.3. კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა 2015-2020 წლის ჭრილში. 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ცენტრები/ინსტიტუტები 

ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ 2015 წელს, უნივერსიტეტში არ ფუნქციონირებდა არც ერთი სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი, ხოლო 2020 წლისთვის ფუნქციონირებს ექვსი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. ქვემოთ 

მოცემული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები და მათი მიზნები: 

► ფსიქოლოგიისა და ნეირო-მეცნიერების კვლევითი ცენტრი 
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მაღალრეიტინგულ (იმპაქტ-ფაქტორის მქონე) სამეცნიერო 
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ფსიქოლოგიისა და ნეირო-მეცნიერების კვლევითი ცენტრი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ 

კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია  თანამედროვე ნეიროტექნოლოგიური და ბიომეტრიული აპარატურის 

გამოყენებით სხვადასხვა ტიპის ანალიტიკური და სამეცნიერო სამუშაოების განხორციელება და ამ გზით 

ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერების განვითარება საქართველოში; ინოვაციური მიგნებების გაკეთება, 

საერთაშორისო ინოვაციური და ერთობლივი კვლევების განხორციელება  და მსოფლიოში საქართველოს 

სამეცნიერო სტატუსის ამაღლება;  

ცენტრი შეიქმნა 2018 წელს, შექმნისთანავე აღიჭურვა მაღალ-ტექნოლოგიური ქცევისა და ნეირო მარკეტინგის 

შემსწავლელი აპარატურით. პირველ ეტაპზე განხორციელდა ევროპელი ექსპერტების მიერ ცენტრის პერსონალის 

გადამზადება ზემოთ აღნიშნული აპარატურისა და ხელსაწყოების სარგებლობის მიზნით და მოხდა ცენტრის 

საქმიანობაში მაღალტექნოლოგიური აპარატურის ადაპტირება. დღემდე ცენტრს განხორციელებული აქვს 10-მდე 

კვლევითი პროექტი და ამჟამად ახორციელებს ორ კვლევით პროექტს. ცენტრის მიზნების განსახორციელებლად 

მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა, 

სტუდენტების ცენტრში აქტიურად ჩართულობის მიზნით. ამაჟამად, იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე დასრულდა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დანერგვის პირველი ეტაპი. 

 

► ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახელობის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი 

ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახელობის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი წარმოადგენს უნივერსიტეტის 

სტრუქტურაში შემავალ კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია ინტერდისციპლინური სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების შემუშავება და განხორციელება; უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ინტერნაციონალიზაციაში საკუთარი წვლილის შეტანა; ინტერდისციპლინურ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში 

აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა ჩართულობის მხარდაჭერა. ცენტრი შეიქმნა 2020 წელს, ამჟამად 

ახორციელებს ოთხ კვლევით აქტივობას. 

► საერთაშორისო საზღვაო სამართლისა და პოლიტიკის ინსტიტუტი 

 

საერთაშორისო საზღვაო სამართლისა და პოლიტიკის ინსტიტუტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის კვლევით 

სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის მიზნებია დარგში მოღვაწე ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერებისა და 

ექსპერტების მონაწილეობით სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; საზღვაო 

სამართლისა და პოლიტიკის სფეროში სიღრმისეული კვლევა, გლობალური და რეგიონული საზღვაო სამართლის 

პროგრესულ განვითარებაში წვლილის შეტანა; მკვლევართა, სტუდენტთა და საჯარო და კერძო სექტორში 

დასაქმებულ პირთა მომზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო საზღვაო სამართლის საკითხებში; 

საქართველოს მიერ მსოფლიო თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ნაკისრი 

ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისა და ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სამართლებრივ 

აქტებთან ჰარმონიზაციის პროცესის ხელშეწყობა. ინსტიტუტი შეიქმნა 2020 წელს და ამჟამად მუშაობა 

მიმდინარეობს ერთ კვლევით პროექტზე. 

 

► არქიტექტურის კვლევითი-საპროექტო ბიურო 

 

არქიტექტურის კვლევითი-საპროექტო ბიურო წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურაში შემავალ კვლევით 

ერთეულს, რომლის მიზანია უნივერსიტეტში კვლევითი, რეალური სასწავლო-მეთოდური და საწარმოო ბაზის 

შექმნა ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი კადრების მომზადება 

არქიტექტურის მიმართულებით; კარიერული განვითარების ხელშეწყობა არქიტექტურის სპეციალობის 
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სტუდენტებისთვის და მაღალკონკურენტული პროფილური ბიზნესსტრუქტურის შექმნა. ბიურო შეიქმნა 2018 

წელს. განახორციელა ხუთი კვლევითი პროექტი, ამჟამად მიმდინარეობს ერთ კვლევით პროექტზე მუშაობა.  

► მიგრაციისა და დიასპორის კვლევითი ცენტრი 

ცენტრი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურაში შემავალ კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია ხელი 

შეუწყოს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში მკვლევარების,  სტუდენტების, საჯარო მოხელეების, სკოლის 

დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების 

ცნობიერების ამაღლებას მიგრაციისა და დიასპორის საკითხებზე;  ხელი შეუწყოს სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალის ჩართვას მიგრაციისა და დიასპორის საკითხებზე სამეცნიერო და კვლევით ღონისძიებებში; ხელი 

შეუწყოს საქართველოში მიგრაციისა და დიასპორის პოლიტიკის განვითარებას.  ცენტრი შეიქმნა 2020 წელს და უკვე 

განახორციელა ორი კვლევითი პროექტი და აქტიურად ახორციელებს კვლევით აქტივობებს.  

► გამოყენებითი კვლევების მრავალფუნქციური ცენტრი 

ცენტრი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ კვლევით ერთეულს, რომლის მიზანია  მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითრების ხელშეწყობა,  უნივერსიტეტის ინტელექტუალური და კვლევითი პოტენციალის 

განვითარება და რეალიზება, ბიზნესის პრობლემურ საკითხებზე ორიენტაცია და ძალისხმევის წარმართვა მათი 

დროული გადაწყვეტისთვის – ბიზნესთან, სამეცნიერო და საერთაშორისო დაწესებულებებთან, სახელმწიფო და 

კერძო სექტორთან თანამშრომლობის გზით. ცენტრი შეიქმნა 2019 წელს და განახორციელა  სამი კვლევითი 

პროექტი.  

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების 

სტრატეგია ორიენტირებულია ოთხ სტრატეგიულ პრიორიტეტზე: 

► კვლევები დაფუძნებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო პრიორიტეტებზე; 

ხორციელდება ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით როგორც 

ინდივიდუალურ, ასევე დისციპლინურ და ინტერდისციპლინური კვლევით კონტექსტში. 

► კვალიფიციური სამეცნიერო პერსონალის მოზიდვა, შენარჩუნება და სამეცნიერო საზოგადოებაში 

ინტეგრირება კვლევითი კულტურის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით, რაც, თავის მხრივ, 

აფართოებს ჩვენს კვლევით შესაძლებლობებსა და კვლევების ხარისხს როგორც ადგილობრივ, ასევე 

საერთაშორისო დონეზე. 

► კვლევების მართვის ეფექტიანი სისტემის განვითარება, რომელიც ორიენტირებული არის 

ანგარიშვალდებულების, კონტროლის, მხარდაჭერის ღია და გამჭვირვალე მექანიზმების 

დანერგვაზე. 

► კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრების/ლაბორატორიების აღჭურვას, საბიბლიოთეკო რესურსებისა და საერთაშორისო 

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიებით 

უზრუნველყოფას და ა.შ. რაც შეესაბამება ჩვენს სწრაფვას - შევუქმნათ მკვლევრებს საუკეთესო 

გარემო. 

ქვევით წარმოდგენელია ფაკულტეტებისა და კვლევითი ცენტრების მიხედვით კვლევითი პრიორიტეტები, 

მიმდინარე და დაგეგმილი კვლევების შესახებ ინფორმაცია. 

იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1.პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები  

ფაკულტეტზე  სამართლის მიმართულებით კვლევითი საქმიანობა მიმდინარეობს  კერძო, საჯარო, სისხლის 

სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.  ხორციელდება პროფილური კვლევები ქართული 
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სამართლის ისტორიის, სამოქალაქო საპროცესო სამართლის, საკორპორაციო, საოჯახო-მემკვიდრეობითი, საბანკო, 

საფინანსო,  სახელშეკრულებო, საგადასახადო სამართლის მიმართულებით. ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სფეროში შრომის,   საკუთრების უფლების დაცვის მიმართულებით. ასევე მომზადდა და გამოიცა სტატიებისა და  

სახელმძღვანელოების სახით ნაშრომები სისხლის სამართალში, როგორც მატერიალურ, ასევე საპროცესო 

სამართალში. გარდა ამისა, ფაკულტეტზე კვლევები ხორციელდება საერთაშორისო ურთიერთობების 

მიმართულებით რეგიონალური და საერთაშორისო კონფლიქტების შესწავლის კუთხით. 

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► მოხელის უფლებამოსილების შეჩერების საკანონმდებლო საფუძვლები. 

► „სამოქალაქო საპროცესო სამართალი“ 

► new Regulation on jurisdiction, recognition and enforcement in matrimonial matters and in matters of 

parental responsibility“ 

► Cooperation between central authorities and between judges; 

► ,,გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ დაარსებული დროებითი საერთაშორისო 

ტრიბუნალების გავლენა საერთაშორისო სისხლის სამართალზე გენოციდის მაგალითზე“ 

► ,,გენოციდის დანაშაული ქართულ სამართლებრივ სივრცეში“ და ,,გენოციდი თუ ეთნიკური 

წმენდა: საქართველოს მაგალითი“. 

► არასრულწლოვნის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების აქტუალური საკითხები. 

► თვითმკვლელობაში დახმარების დასჯადობის პრობლემატიკა გერმანიის ფედერალური 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში 

► სამოქალაქო საპროცესო სამართლის რჩეული მუხლების კომენტარები; 

► სახელმძღვანელო ჯანდაცვის სამართალში 

► სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებულ ცალკეულ საკითხებზე 

► ქართული მოქალაქეობის შესახებ კანონმდებლობის ცალკეულ  პრობლემებთან დაკავშირებით  

► საჯარო მოხელის უფლებამოსილების შეჩერება და მისი საკანონმდებლო რეგულირება. 

► თანამედროვე სისხლის სამართლის პოლიტიკა საქართველოში; 

► ქართულ-გერმანული სამეცნიერო კონფერენცია სისხლის სამართალში 

► სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ტესტების დამხმარე სახელმძღვანელო; 

► დამხმარე სახელმძღვანელო კრიმინოლოგიაში; 

► საქართველოს ეროვნული ნარატივის მშენებლობა ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

გზაზე;  

 

ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტი 

1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

ფაკულტეტზე კვლევითი საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი მიმართულებით: ბიზნეს-ინოვაციების ხასიათი და 

მათი შედეგები ქართულ ფირმებში. ბიზნეს-საქმიანობის პრაქტიკის ცვლილებების ტენდენციები ახალი 

მიდგომების და ტექნოლოგიების მიღება და გამოყენების გამოსავლენად. ბიზნესთან დაკავშირებულ სერვისების, 

მეთოდებისა და მმართველობის პროცესები და შედეგები და მათი გაუმჯობესების გზები.  ბაზრების 

ფუნქციონირება და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების გავლენას საზოგადოების ფორმაციაზე. ფინანსური, შრომისა 

და სასაქონლო ბაზრების ფუნქციონირებასა და მათ შორის ურთიერთკავშირი ეროვნულ და საერთაშორისო 

კონტექსტებში. 
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ფაკულტეტზე, ასევე კვლევა ხორციელდება განათლების მიმართულებით, კერძოდ სწავლების მეთოდები, 

განათლება და სქესი, სწავლების მოტივაცია, ჩართულობა და გამძლეობა. ფორმალური, არაფორმალური და 

სამუშაო ადგილზე მიღებული განათლება 

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემის მხარდაჭერა სწავლა-სწავლების განვითარების 

მიმართულებით  

► საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და დამსაქმებლებს შორის თანამშრომლობის კვლევა 

საქართველოში; 

► ღვინის ტურისტების სეგმენტაცია; 

► Higher Education Development Trends and Existing Challenges“; 

► „ქვეყნის ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების უმთავრესი ხელშემწყობი ფაქტორები“ 

► „საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურების საქმიანობა და მათი სრულყოფის საკითხები“ 

► „ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების  უმთავრესი პირობები 

► M2 ფულის მასის ზრდისა და მაკროეკონომიკური პარამეტრებს შორის კავშირი 

► კულტურული დისტანციის გავლენა ქართული ფირმების ინტერნაციონალიზაციის პროცესზე; 

► ,,უმაღლესი განათლების გავლენა ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე“. 

► ტოპ მენეჯმენტის მახასიათებლების გავლენა ქართული ფირმების ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესზე 

► „მწვანე ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოს მთიან რეგიონებში“, 

► Multifunctional Laboratory - platform and network for business innovation solutions 

► Challenges of Regional Trade in South Caucasus to meet WTO Arrangements  

 

ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1.პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კვლევა ფოკისირებულია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა 

ნეიროდეგენერაციული დაავადებები,  ახალი ბიოთავსებადი და ბიოდეგრადირებადი ბიოპოლიმერების, როგორც 

პოტენციური საყრდენების ტესტირება; ძუძუს კიბო და თავ-კისრის გავრცელებული სიმსივნეები, ონკოგენეტიკა; 

ლიპიდური ცვლის როლი კარდიოვასკულური დაავადებების განვითარებაში.  

მკვლევართა გუნდი ასევე დაინტერესებულია თუ რა როლს ასრულებს იმუნური სისტემა ჯანმრთელობისთვის, 

ასევე, იმუნური სისტემა ანთების, მიკრობული (განსაკუთრებით, სოკოვანი) ინფექციებისა და დაავადებების დროს.  

ჩვენ შევისწავლით დაავადების გენეტიკასა და ბიოქიმიას იმისთვის, რათა აღმოვაჩინოთ საკვანძო მოლეკულები, 

რომლებიც მონაწილეობენ ანთებითი სიგნალიზაციის პროცესში ქრონიკული და მწვავე მდგომარეობების დროს,  

ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული პათოგენების, ფაგების ფარმაკოკინეტიკა და ფარმაკოდინამიკა, ახალი 

ფაგების მოძიება. 

მათემატიკური და ბიოლოგიური მოდელირების, გენომების გამოთვლითი ანალიზისა და უახლესი 

ლაბორატორიული მიდგომების გამოყენებით, ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტის მკვლევართა გუნდი ახდენს  

r-გენების ლოკალიზაციის 3D სტრუქტურას, დინამიური მოდელირებას და ტრანსკიფციას და rRNA-ის 

დამუშავებისა და პრერიბოსომული აწყობის საიტები (ბირთვი) სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატების 

მოქმედების პასუხად.  
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ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტის მკვლევართა ჯგუფისათვის ასევე პრიორიტეტულ მიმართულებას 

წარმოადგენს ფსიქიკური ჯანმრთელობის, შფოთვითისა, დეპრესიული აშლილობებისა  და კოგნიტური 

ნეირომეცნიერებების საკითხები.  

2.მიმდინარე  სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► მძიმე მეტალებით ეკოსისტემის დაბინძურებასთან დაკავშირებული მოსახლეობის ინტოქსიკაციის 

და ონკოლოგიური დაავადებების რისკების შეფასება 

► საქართველოს უნივერსიტეტებში ურთიერთობების და სექსუალური ჯანმრთელობის განათლება; 

► ნეიროდეგენერაციული დაავადებები (ალცჰეიმერის დაავადება, პარკინსონის დაავადება, 

აუტიზმი); 

► ახალი ბიოთავსებადი და ბიოდეგრადირებადი ბიოპოლიმერების, როგორც პოტენციური 

საყრდენების ტესტირება  (სინთეზირებული პროფ. ქაცარავას მიერ); 

► ადამიანის ქორიონული გონადოტოპინის  β სუბერთეულზე დაფუძნებული ანტიჰისტამინური 

ვაქცინის შექმნა;  

► რადიოლოგიური და კლინიკური ნიშნების და დაავადების სტადიების კორელაცია კოვიდ 

პაციენტებში; 

► გარემოს ეკოლოგიური დაბინძურება მძიმე მეტალებით და მონიტორინგი; 

► ფსიქიკური ჯანმრთელობა, შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობები, კვებითი აშლილობები 

ახალგაზრდებში; 

► პარკინსონის დაავადების გენეტიკური არქიტექტურა; 

► პირველადი იმუდეფიტი ბავშვებში; 

► დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების სოციუმთან ადაპტაციის შესაძლებლობები; 

► წამალი, მისი ადმინისტრირება და გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე, ზოგადად სოციუმზე; წამალი 

და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; 

► სექსუალური ჯანმრთელობის განათლება, ჯანმრთელი უნივერსიტეტების პოტენციალის 

შესწავლა; 

► კლაინფელტერის სინდრომი, მკურნალობის სტანდარტები ჰიპოგონადიზმის მქონე მამაკაცებში 

3.დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► r-გენების ლოკალიზაციის 3D სტრუქტურა, დინამიური მოდელირება და ტრანსკიფცია; 

► rRNA-ის დამუშავებისა და პრერიბოსომული აწყობის საიტები (ბირთვი) სიმსივნის საწინააღმდეგო 

პრეპარატების მოქმედების პასუხად; 

► პროფესიულ კომპეტენციებზე დამყარებული სწავლება დიპლომამდელი და პოსტდიპლომური 

განათლების სტადიებზე; 

► სისხლის თვისებების თერმოდინამიკა, კალორიმეტრის მართვა კომპიუტერის საშუალებით; 

► სანაღვლე გზების პათოლოგიები, სიყვითლეები; 

► კოგნიტური ნეირომეცნიერებები; 

► ღვიძლის ჰეპატოცელულარული კარცინომის სისხლში მოცირკულირე მოლეკულური მარკერები; 

► ლიპიდური ცვლის როლი კარდიოვასკულური დაავადებების განვითარებაში; 

► ძუძუს კიბო და თავ-კისრის გავრცელებული სიმსივნეები; სიმსივნეთა ოჯახური ისტორია და 

რისკები, ონკოგენეტიკა. 

 

ფსიქოლოგიისა და ნეირო-მეცნიერებების კვლევითი ცენტრი 
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1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

ნეირომარკეტინგული მიმართულებით მომხმარებლის ქცევისა და მარკეტინგულ სტიმულებზე მომხმარებელთა 

რეაგირება; მსოფლიოში წამყვანი ნეიროტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით სამეცნიერო არეალის 

გაფართოვება, პიროვნების და  ჯგუფების  ქცევის თავისებურებებს შესწავლა არსებული გამომწვევებიდან 

გამომდინარე. საერთაშორისო კვლევით ინსტიტუტებთან სამეცნიერო კოლაბორაციასა და ერთობლივ საგრანტო 

პროექტებზე მუშაობა. 

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► „ტრენინგ ინდუსტრიის კვლევა“ - ტრენერთა ასოციაცია და „ლაბორატორია Z“ ატარებს ინტერნეტ 

გამოკითხვას, რომლის მიზანია დადგინდეს ტრენინგ ინდუსტრიის გამოწვევები და ახალი 

ტენდენციები კორონა ვირუსთან მიმართებაში. კვლევა საზოგადოებას დაეხმარება არსებული 

რეალობის უკეთესად შეფასებასა და მომავალის დაგეგმვაში; 

► COVID 19-ით გამოწვეული შფოთვის განწყობა, მისი ფსიქოსომატური სტრუქტურა და შეცვლა“ - 

კვლევის მიზანი: ობიექტური, ანუ ფსიქოსომატური რეაქციის გაზომვით ადამიანის 

ინტროსპექციული მონაცემის გადამოწმება. კვლევა ტარდება პოლიგრაფის აპარატის გამოყენებით. 

► VR სწავლების ტექნოლოგიები - შემუშავებულია კვლევითი პროექტი რომელზე დაყრდნობითაც 

მზადდება  VR სასწავლო პროგრამა, რომლის ეფექტურობა დამტკიცებული იქნება ლაბორატორიის 

ნეიროტექნოლოგიური აპარატურის საშუალებით. 

► ტრენინგ ინდუსტრიის გამოწვევებისა და ახალი ტენდენციების დადგენა კორონა ვირუსთან 

მიმართებაში. 

► COVID 19-ით გამოწვეული შფოთვის განწყობა, მისი ფსიქოსომატური სტრუქტურა და შეცვლა“ 

► მულტიდისციპლინურ გუნდებთან  ინოვაციურ პროექტებზე ერთობლივი მუშაობა (ხელოვნური 

ინტელექტის განვითარება და მისი გამოყენება მეცნიერებაში), ფართომასშტაბიანი ქცევითი 

ექსპერიმენტების ორგანიზება და მათი შედეგების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე 

წარდგენა;  

 

 

ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახ. ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი 

1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

საქართველო პოსტკოლონიური ქვეყანა. რუსეთის იმპერიის 117 წლიანი მმართველობა სწრაფად ჩანაცვლდა 

ტოტალიტარული საბჭოთა რეჟიმით, რომელმაც შვიდი ათეული წელი იარსება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 

დამოუკიდებელმა საქართველომ გლობალურ, ახალი და რთული გამოწვევებით აღსავსე სამყაროში შეაბიჯა. 

განვითარების ამ პროცესს აუცილებლობით თან სდევს ძველი - კოლონიური და საბჭოთა პერიოდის - იდეებისა და 

დისკურსების რეინტერპრეტაცია ახალი, პოსტსაბჭოთა/პოსტ-ტოტალიტარული საზოგადოების წიაღში.  ამავე 

დროს, მთელი რიგი ძალაუფლებრივი დისკურსები, რომლებიც ჯერ კიდევ კოლონიურ პერიოდში არიან 

ჩამოყალიბებული, შეცვლილი სახით ისევ აგრძელებენ არსებობას და ასიმეტრიული ძალაუფლებრივი 

მიმართებების განმტკიცებას უწყობენ ხელს (როგორც საერთაშორისო, ასევე, ინტერკულტურულ დონეზე).  

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► საქართველო ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე: წარმოსახვითი გეოგრაფიები და 

ინტერკულტურული დიალოგი; 
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► ადგილების პოლიტიკა საბჭოთა/სოციალისტურ და პოსტსაბჭოთა/პოსტსოციალისტურ 

საზოგადოებებში: საქართველო და პოლონეთი 

► მერაბ მამარდაშვილის ინტელექტუალური მემკვიდრეობა პოსტსაბჭოთა ჭრილში 

► ნაციონალიზმი თუ პატრიოტიზმი? ნაციონალიზმის თავგადასავალი საქართველოში 

► გლობალური კაპიტალიზმი და საქართველო: გამოწვევები და პერსპექტივები 

► პოლიტიკისა და სამართლის ფილოსოფია: ორმხრივი დიალოგი                   

 

საერთაშორისო საზღვაო სამართლისა და პოლიტიკის ინსტიტუტი 

1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

ისტორიულად, საქართველო მისი გეოგრაფიული თავისებურებებიდან, გლობალური და საერთაშორისო 

ურთიერთობის ადგილისა და როლიდან გამომდინარე, ხმელთაშუა და შავი ზღვის ასპარეზის საზღვაო 

სახელმწიფოა. საქართველომ ეს სტატუსი დაიმსახურა თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის შავ ზღვაზე გასვლის და 

საზღვაო საზღვრების განფენილობის მიხედვით, ასევე შავი ზღვის შესწავლის პერსპექტივით, საზღვაო 

ტრანსპორტის ნაოსნობის, ევროპასა და აზიის შორის ბუნებრივი დერეფნის განვითარებით. გამოდინარე აქედან, 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ნორმების და პრინციპების შესწავლა, რომლებიც 

არეგულირებენ სახელმწიფოთა შორის  ურთიერთობებს მსოფლიო ოკეანის კვლევის და გამოყენების საქმეში. 

საერთაშორისო საზღვაო სამართალი, როგორც საერთაშორისო სამართლის დარგი, ეფუძნება მის საერთო 

დებულებებს, მაგრამ აქვს თავისი სპეციფიკური პრინციპები. სწორედ ამ სპეციფიკიდან ინსტიტუტი დაკავდება 

ისეთი საკითხების შესწავლაში როგორიცაა: სახელმწიფოების თანაბარი უფლება მსოფლიო ოკეანეების გამოყენების 

საქმეში, სახელმწიფოს განსაკუთრებული იურისდიქცია თავისი დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე და სხვა.  

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► საერთაშორისო საზღვაო სამართლის მიმართულებები 

► დასავლური ორგანიზაციების მხრიდან მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით შავი ზღვის აუზში 

მიმდინარე მოვლენების ანალიტიკური კვლევა და აღნიშნულ თემაზე საკუთარი ხედვებისა და 

ანალიტიკური დასკვნების შემუშავება.                                                                                               

► საერთაშორისო, რეგიონული და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები,  

► სემინარები და მრგვალი მაგიდები;                                                                                                                                                                   

 

არქიტექტურის კვლევითი-საპროექტო ბიურო 

1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

მდინარე მტკვარი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ქალაქწარმომქმნელ ფაქტორს, რომელიც ახდენს გავლენას 

თბილისის ისტორიული განაშენიანების აღდგენა-განვითარებაზე. ქალაქის ისტორიული უბნები ვიზიტორთა 

მიზიდულობის ყველაზე ძლიერ არეალს შეადგენენ და ტურისტული ინფრასტრუქტურის პოტენციალის 

მაპროფილებელ სივრცეებად. დღის წესრიგში დგება პროფილური სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს 

შესრულების აუცილებლობა; ამ კვლევის შედეგების განზოგადება მოამზადებს საფუძველს ჰოლისტიკური 

მოდელის შექმნისთვის კონკრეტული ურბანული კონცეპტით, საპროექტო წინადადებებით და შესაბამისი 

საინვესტიციო დაგეგმარებით. განსაზღვრულია ჰოლისტიკური მოდელის წარდგენა ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული და არქიტექტურული სამსახურებისთვის.  

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► ეფექტური არქიტექტურული პროექტირება და ქალაქმშენებლობა ახალი ეკონომიკური რეალიების 

პირობებში; 
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► ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივები ისტორიული განაშენიანების 

პირობებში. 

► „მდინარე ისტორიულ ქალაქში, როგორც  ტურისტული ინფრასტრუქტურის განმსაზღვრელი. 

ახალი რეალიები“ 

 

მიგრაციისა და დიასპორის კვლევითი ცენტრი 

1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

ბოლო პერიოდის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში საგრძნობლად გაიზარდა მიგრაცია. წლებთან ერთად 

საზღვრები ქვეყნებს შორის უფრო და უფრო უხილავი ხდება. ადამიანებს საშუალება ეძლევათ ისწავლონ და 

იმუშაონ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. დასაქმების ბაზარი, ისევე როგორც განათლების ბაზარი გლობალური 

გახდა და ადამიანებს აღარ უწევთ არჩევანის გაკეთება მხოლოდ საკუთარ სამშობლოში არსებული შრომის ან 

განათლების ბაზრის პირობების გათვალისწინებით. სამამულო განათლების სისტემას და დამსაქმებლებს კი უწევთ 

კონკურენცია გაუწიონ დანარჩენ მსოფლიოს, რათა მოიპოვონ საუკეთესო კადრები და მიაღწიონ 

მწარმოებლურობის უფრო მაღალ დონეს. თუმცა ერთი საკითხია დამსაქმებლების და დასაქმებულების ბენეფიტები 

და მეორეა რამდენად სასარგებლოა მიგრაცია ქვეყნის განვითარებისთვის. ამგვარად, ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაზე მიგრაციის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ცენტრი დაკავებული მიგრაციის ისეთი საკითხების 

შესწავლით, როგორიცაა მიგრაციის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე; კოვიდ-19 და შრომითი მიგრაცია; მიგრაციის 

გავლენა დემოგრაფიულ პროცესებზე; მიგრაციული პროცესები და ოჯახური კავშირები; ქართული დიასპორის 

ინტელექტუალური და ეკონომიკური პოტენციალის კვლევა; 

  2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► მიგრაციის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე; 

► კოვიდ-19 გავლენა შრომით მიგრაციაზე; 

► მიგრაცია და ტრეფიკინგი; 

► ვიზალიბერალიზაცია და მიგრაციის მართვა; 

► ურთიერთკავშირი მიგრაციასა და განვითარებას შორის; 

► მიგრაციით გამოწვეული ფსიქოლოგიური ფაქტორების გავლენა საზოგადოებაზე; 

► მიგრანტთა ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის პროცესები საქართველოში; 

► ცირკულარული მიგრაციის პოტენციალი და მისი განვითარების შესაძლებლობები; 

► მიგრაციის გავლენა დემოგრაფიულ პროცესებზე; 

► მიგრაციული პროცესები და ოჯახური კავშირები; 

► მიგრაციის ზეგავლენა მშობლების მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი ბავშვებისა და 

მოზარდების განვითარებაზე; 

► შრომითი მიგრაცია და შრომითი მიგრანტების უფლებები; 

► საგანმანათლებლო მიგრაციული პროცესები და რეინტეგრაციის შანსები; 

► მიგრაციის გავლენები ცალკეულ ასაკობრივ ჯგუფებზე და მათ უფლებებზე; 

► პროფესიული განვითარების ფაქტორები დიასპორულ ჯგუფებში; 

► დიასპორების პოტენციალი სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ჭრილში; 

► ქართული დიასპორის ინტელექტუალური და ეკონომიკური პოტენციალის კვლევა; 

► დიასპორული ჩართულობის მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკისათვის. 
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მრავალფუნქციური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

1. პრიორიტეტული კვლევითი მიმართულებები 

მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემების იდენტიფიკაციისა და მათი გადაწყვეტის გზები; კერძოდ ცენტრი 

მოიცავს ბიზნეს აქსელერატორს, ბიზნესის პრობლემათა პლატფორმასა და მასთან ინტეგრირებულ საკომუნიკაციო 

-  საინფორმაციო ქსელს.   ბიზნესის პრობლემათა პლატფორმაზე ბიზნესის (ძირითადად მცირე და საშუალო) 

რეგისტრაციის შემდეგ ათავსებენ განაცხადს მათ წინაშე არსებული პრობლემის გადაწყვეტაზე. პლატფორმაზე 

დარეგისტრირებული ექსპერტების ჯგუფები პლატფორმაზე ათავსებენ თავიანთ წინადადებებს ბიზნეს-

პრობლემების გადასაწყვეტად. ბიზნეს ეძლევა საშუალება  ამოარჩიოს მათთვის ყველაზე მისაღები წინადადება და 

გააფორმოს ექსპერტებთან ხელშეკრულება. ბიზნესის მხრიდან აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

შეთავაზების მიღების შემთხვევაში, უნივერსიტეტის  ექსპერტებს (დოქტორანტებისა და მაგისტრანტების 

მონაწილეობით) პრობლემის დამუშავებისას ექნებათ წვდომა აქსელერატორზე  და საკითხის განსახილველად 

საჭირო მრავალფუნქციურ  მოწყობილობაზე. წარმოდგენილი სისტემა ინოვაციურია და  დიდ შესაძლებლობებს 

ქმნის პრობლემის ყოველმხრივი  განხილვისა და შეჯერებული შედეგის მისაღებად.  

2. მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევით პროექტები 

► „საქართველოს მთისპირა სოფლებში სარწყავი წყლის მიწოდების ინოვაციური სისტემა,“ 

► „მწვანე ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოს მთიან რეგიონებში“. 

► „Multifunctional Laboratory - Platform and Network for Business Innovation Solutions 

საანგარიშო პერიოდში უნივერსიტეტის მიერ დაორგანიზებულია ან/და განხორციელებულია 50-დე სამეცნიერო 

კონფერენცია, ვორკშოპი და სემინარი, მათ შორის 12  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოიცა 

საკონფერენციო კრებულები და დაიბეჭდა საუნივერსიტეტო გამოცემები,  დაფინანსდა პერსონალის ადგილობრივი 

და საერთაშორისო კვლევითი აქტივობები,  მოზიდული იქნა სამეცნიერო გრანტები, როგორც ადგილობრივი ასევე  

საერთაშორისო ფონდებიდან და განხორციელდა არაერთი სამეცნიერო პროექტი, დაფინანსდა შიდა  

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსები, უნივერსიტეტმა ჩაატარა საქართველოში პირველი შრომის 

ბაზრის მასშტაბური კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებთან მიმართებაში, რომელიც განახორციელა სამ უსდ-

სთან თანამშრომლობით, გაიზარდა საბიბლიოთეკო სამეცნიერო ბაზების რაოდენობა, განვითარდა სამეცნიერო-

კვლევითი ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა არაერთი ერთობლივი ადგილობრივი და საერთაშორისო 

სამეცნიერო პროექტი, ჩატარდა არაერთი ტრენინგი სამეცნიერო-კვლევითი უნარების გაუმჯობესებისა და 

განახლებული თანამედროვე საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების მოხმარების მიზნით,  

უნივერსიტეტი გაძლიერდა კვალიფიციური და გამოცდილი სამეცნიერო პერსონალით, მათ შორის უცხოელი 

პერსონალით, გაიზარდა პარტნიორთა ქსელი სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის მიზნით. (იხ. დანართი  6.1.1) 

აღსანიშნავია საანგარიშო პერიოდში უნივერსიტეტის პროგრესი და სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების მაღალი 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რომელიც 2015-2020 წლებში უნივერსიტეტში განხორციელდა. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია როგორც სამეცნიერო აქტივობების სიმრავლე, ასევე საერთაშორისო პროექტებისა და საერთაშორისო  

პერსონალის ჩართულობის მაჩვენებლების ზრდა, და რასაკვირველია კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

რაც თავის მხრივ მიუთითებს უნივერსიტეტის ძალისხმევას განავითაროს როგორც კვლევითი პოტენციალი, ასევე 

ხარისხი სამეცნიერო-კვლევების საქმიანობაში, მათ შორის: 

2015 წელთან მიმართებით ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციების რაოდენობა გაზრდილია 8-ჯერ,  საგრანტო 

პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 6-ჯერ,  საბიბლიოთეკო სამეცნიერო საერთაშორისო ბაზების რაოდენობა 

გაიზარდა 4-ჯერ, უნივერისტეტის მიერ გამოცემების რაოდენობა გაიზარდა 4-ჯერ.  გამოიცემა ორენოვანი 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამეცნიერო შრომების კრებული“ (ISSN 2667-9019), რომლის სარედაქციო კოლეგია შედგება 

ქართველი და საერთაშორისო მეცნიერთა ჯგუფისგან და მოწვეულნი არიან საერთაშორისო რეცენზენტები. 
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სამეცნიერო ჟურნალი გამოიცემა ბეჭდური სახით და ამავე დროს, წარმოდგენილია მისი ელ-ვერსია უნივერსიტეტი 

ვებ-გვერდზე https://journals.eeu.edu.ge/index.php/collection-of-scientific-papers/index, სადაც შექმნილია ჟურნალის 

პროფილი და სრულად არის განთავსებული ინფორმაცია ჟურნალში ნაშრომის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ 

ყველა საკითხზე, ვებსაიტიდანვე არის შესაძლებელი ნაშრომების გადმოგზავნა.  

აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციის მხარდაჭერით შეიქმნა აკადემიური პერსონალის პირადი პროფილები 

საერთაშორისო სამეცნიერო პორტალებზე  - ,,Google Scholar” და ,,Orcid” სადაც აიტვირთა მათი სამეცნიერო 

ნაშრომები და განთავსდა კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციები ინგლისურ ენაზე. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია უნივერსიტეტში განხორციელებული მსხვილმასშტაბიანი და მნიშვნელოვანი  

სამუშაოები კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით.  კერძოდ, ახალ კამპუსში კვლევითი 

ცენტრებისა და ლაბორატორიებისათვის აშენდა ცალკე შენობა-ნაგებობა (994 კვ.მ.). განსაკუთრებულად 

მნიშვნელოვანია ინოვაციები სწავლა-სწავლების პროცესში. ამ მხრივ, გამოსაყოფია ჯანდაცვის მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე შექმნილი ,,კლინიკური და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითრების ცენტრი“. ცენტრი  სხვადასხვა 

ლაბორატორიასთან  ერთად მოიცავს ,,ანატომიური კაბინეტს“, სადაც განთავსებულია ,,მრავალფუნქციური 

ინტერაქციული ანატომიური მაგიდა“, რომელიც საშუალებას იძლევა, ადამიანის სხეულის რეალურ ზომებში, 3D 

ფორმატით მოხდეს ორგანიზმის 11 სისტემის სწავლება (ანატომიური, ჰისტოლოგიური, პათოლოგიური, 

რადიოლოგიური, ტრავმატოლოგიური,  ენდოსკოპიური და სხვა მიმართულებებით).  

აღნიშნული ინოვაციური აპარატის საშუალებით, დიდ ეკრანზე 3D ფორმატში მიმდინარეობს სწავლება და ამავე 

დროს, შიდა უწყვეტი ინტერნეტ-კავშირით  ხდება დაკავშირება სხვა აუდიტორიებში არსებულ სენსორულ (სმარტ) 

დაფებთან, რაც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ერთდროულად ყველა მიმართულებით ერთი და იმავე დროს 

ჩატარდეს სააუდიტორიო მეცადინეობები. ასევე, მაგიდას შეუძლია არა მხოლოდ სტატიკური, არამედ მოძრავი 

გამოსახულებების შექმნაც, მაგალითად იგი აღჭურვილია გულის ანიმაციური მოდელით, რაც ახდენს გულისცემის 

ბუნებრივ სიმულაციას და იძლევა „მფეთქავი“ გულის სხვადასხვა მხრიდან შემოტრიალებისა და მის სხვადასხვა 

ჭრილში ნახვის საშუალებას.  

მაგიდის რადიოლოგიური რეჟიმის საშუალებით შესაძლებელია, ორგანიზმის სხვადასხვა სეგმენტის 

კომპიუტერულ ტომოგრაფიული (CT) და მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიული (MRT) გამოსახულებების 

გენერირება, ხოლო ენდოსკოპიური სწავლების რეჟიმი სტუდენტებს და პედაგოგებს აძლევს საშუალებას 

დაათვალიერონ  ორგანოების ღრუ, მაგალითად საყლაპავი მილისა და კუჭის შიგნითა მხარე სიმულაციური 

ზონდისა და მასზე დამაგრებული სიმულაციური კამერის საშულებით, როგორც ფიზიოლოგიურ ასევე რაიმე 

პათოლოგიის არსებობის შემთხვევაში.   

გარდა ამისა, მაგიდას გააჩნია გვამების კვეთის სიმულაციის უნარი რაც სტუდენტებს აძლევს სისტემური, 

ტოპოგრაფიული და რეგიონული ანატომიის სხვადასხვა ჭრილში სიღრმისეულად შესწავლის საშუალებას. 

ანატომიური მაგიდის მძლავრი პროგრამა ასევე აღჭურვილია ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული 

გამოსახულებების სასწავლო აპლიკაციებით, რაც იძლევა მოტეხილობებისა და ტრავმების შემთხვევაში ძვლების და 

დაზიანებული უბნების  რეკონსტრუქციის თუ პროთეზირების წინა საოპერაციო დაგეგმვის ციფრულ სიმულაციას.  

ანატომიური მაგიდის მეშვეობით, გარდა ქსოვილების, ორგანოებისა და მათი სისტემების სხვადასხვა რეჟიმში 

ვიზუალური დემონსტრირებისა, შესაძლებელია მაგიდის ზედაპირზე  სენსორულად ტექსტური მონიშვნებისა და 

მინაწერების გაკეთება ეკრანზე არსებული სურათის და გამოსახულების პარალელურად.  

https://journals.eeu.edu.ge/index.php/collection-of-scientific-papers/index
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მრავალფუნქციური ინტერაქციული მაგიდა, ასევე იძლევა სტუდენტების მიერ მიღებული ცოდნის შემოწმების 

საშუალებასაც პროგრამაში ჩატვირთული სხვადასხვა ტიპის კითხვების, ტესტებისა და ქვიზების საშუალებით. 

ასევე შესაძლებელია კითხვების არსებული მარაგის მუდმივი შევსება და განახლება.  

,,ანატომიური კაბინეტი“ ფუნქიონირებას იწყებს გაზაფხულის სემესტრიდან, რაც მნიშვნელოვნად განავითარებს 

საგანმანათლებლო პროცესს. 

ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ მკაფიოდ და ცხადად ჩანს უნივერსიტეტის ძალისხმევა კვლევითი 

საქმიანობისთვის კომფორტული და მაღალი ხარისხის გარემოს უზრუნველსაყოფად. 

როგორც უკვე აღინიშნა საანგარიშო პერიოდში 2015 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით მნიშვნელოვანი პროგრესია 

განცდილი კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით. საილუსტრაციოდ ქვემოთ წარმოვადგენთ დიაგრამებს, სადაც 

ასახულია სამეცნიერო კონფერენციების, ვორკშოპების, გრანტებისა და საუნივერსიტეტო გამოცემების ზრდის 

დინამიკა. 

იხ.დიაგრამა 6.1.4.   სამეცნიერო კონფერენციები, ვორკშოპები  

 

 

 

 

იხ. დიაგრამა 6.1.5 გრანტები                                             იხ. დიაგრამა 6.1.6 საუნივერსიტეტო გამოცემები 
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ინსტიტუციური კვლევითი საქმიანობა დღემდე აქტიურად გრძელდება, მიმდინარე პროექტებიდან აღსანიშნავია 

მიმდინარე კვლევები, გამოვყოფდით რამდენიმე მათგანს:  

მიმდინარე კვლევა, რომელიც დაფინანსებულია ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ’’რასიზმი და ეთნიკური წარმომავლობა 

ფართო ევროპაში და მისი გავლენა ბრიტანეთის საბჭოზე“. პროექტის მიზანია ფართო ევროპის (WE-Wider Europe) 

რეგიონის 15 ქვეყანაში (ბოსნია და ჰერცოგოვინა, მონტენეგრო, საქართველო, ჩრდილოეთ მაკედონია,  ისრაელი, 

თურქეთი, უკრაინა, ალბანეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, კოსოვო, რუსეთი, სერბეთი, და უზბეკეთი) 

რასიზმისა და ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ არსებული ცნებების კვლევა და ანალიზი, ბრიტანეთის საბჭოს 

ფართო ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე მომუშავე პერსონალის საქმიანობის ხელშეწყობა; 

მიმდინარე ერთობლივი კვლევა, რომელსაც ახორციელებს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU), ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TSU) და  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა 

და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი (EPPM)  -  ,,სწავლა-სწავლების პრაქტიკის კვლევა საქართველოში’’;  

სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის ინოვაციური სამეცნიერო პროექტი - „საქართველოს მთისპირა სოფლებში 

სარწყავი წყლის მიწოდების ინოვაციური სისტემა,“ რომელიც განკუთვნილია ბუნებრივი წყლისა და სარწყავი 

სისტემის გარეშე დარჩენილი სოფლებისა და ტერიტორიებისთვის და ითვალისწინებს   მდინარეებიდან წყლის 

აქაჩვას ელექტროენერგიის გარეშე, ასევე დაქსელვის დაგეგმარებას და წყლის მისაწოდებლად რეგულირებადი 

ავტომატური სისტემის გამოყენებას.  

დაგეგმილი და მიმდინარე კვლევითი პროექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის გასაცნობად იხ.დანართი 6.1.1. 

დოქტორანტურა  

აღსანიშნავია, რომ EEU-ში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა დოქტორანტურის საფეხურზე 

საგანმანათლებლო პროცესის განვითარებისა და მხარდასაჭერად.  კვლევებისა და დოქტორანტების  მხარდაჭერის 

მიზნით, შეიქმნა სპეციალური სტრუქტურული ერთეული ,,სადოქტორო კვლევების განვითრების ცენტრი“ 

(იხ.დანართი 2.1.1. უნივერისტეტის სტრუქტურა და დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტის დებულება), რომლის მიზანს 

წარმოადგენს უნივერსიტეტში   დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლა-სწავლება-კვლევის პროცესის განვითარება 

და ხელშეწყობა; უნივერსიტეტში განხორციელებული სადოქტორო კვლევების ეთიკის სტანდარტებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე ზრუნვა.  



 
 

138 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

ასევე, განახლდა დოქტორანტურის და სადისერტაციო საბჭოს დებულება და შეიქმნა დოქტორანტურის 

მინიმალური სტანდარტი (იხ.დანართი 3.3.3.)  დაიხვეწა და დაზუსტდა ,,გზამკვლევი დოქტორატებისთვის“ 

[https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/], მკაფიოდ გაიწერა დოქტორანტის ხელმძღვანელის ფუნქციები და 

პასუხისმგებლობები. (იხ. დანართი 3.3.3.  ის შესაბამისი ინფორმაცია)   

 

წინამდებარე თვითშეფასების  4.2. სტანდარტის  აკადემიური პერსონალის დატვირთვის აღწერისას დადასტურდა, 

რომ პერსონალის  აკადემიური პერსონალის დატვირთვა უზრუნველყოფს სადოქტორო ნაშრომების  პროექტების 

ეფექტურ და ხარისხიან ხელმძღვანელობას. 

უნივერსიტეტში სადოქტორო პროგრამების 2016 წლიდან მოქმედებს და ბოლო დღეის მდგომარეობით დაცულია 3 

სადოქტორო ნაშრომი. (იხ.დანართი 6.1.4. ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული სადოქტორო ნაშრომების აბსტრაქტები)  

 

მნიშნელოვანია, რომ სადოქტორო კვლევების განვითარების ცენტრი აქტიურად ეწევა საქმიანობას, მისი ეგიდით 

ჩატარდა რამდენიმე ვებინარი, ხელმძღვანელობს ორ კვლევით პროექტს, მნიშნელოვანი წვლილი შეიტანა 

სადოქტორო რეგულაციების განახლების პროცესში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად სწავლა-

სწავლების სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის ფორმატის ფარგლებში შეიქმნა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი 

[https://eeu.edu.ge/eeu/იურიდიული-ცნობარი/] ასევე, ცენტრის მხარდაჭერით მინესოტას უნივერსიტეტის (აშშ) 

საერთაშორისო ატლასში გამოქვეყნდა ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტის  

პუბლიკაცია   (http://atlas-tjes.org/index.php/tjes) 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურებით და ამ პროცესებში 

მაღალკვალიფიციური აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის ჩართულობით უზრუნველყოფილია 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის მაღალი სტანდარტი  (იხ.დანართი  3.3.3). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 6.1.1. „აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 2015-2020 წლების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

შესახებ ანგარიში; 

► დანართი 6.1.2. ინფორმაცია ეკონომიკურ აგენტებთან თანამშრომლობის შესახებ   

► დანართი 6.1.3. 2019-2025 კვლევითი საქმიანობის სტრატეგია; 

► დანართი 3.3.3. სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის შეფასების წესი 

► დანართი 6.1.4. უნივერსიტეტში  ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული სადოქტორო ნაშრომების აბსტრაქტები 

► დანართი 1.2.1. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2025წწ. 

► დანართი 1.2.2. უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 2019-2021წწ 

► დანართი 2.1.1. უნივერსიტეტის სტრუქტურა 

► დანართი 1.1.1.უნივერისტეტის დებულება 

 

6.2. კვლევის მხარდაჭერა და ინტერნაციონალიზაცია 

 უსდ-ს გააჩნია კვლევის, განვითარებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერის 

ეფექტური სისტემა; 

 ახალი კადრების მოზიდვა და ჩართვა კვლევით/სახელოვნებო საქმიანობაში; 

 უსდ ზრუნავს კვლევითი/განვითარების/ შემოქმედებითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციაზე. 

აღწერა  და შეფასება 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

მხარდაჭერა წარმოადგენს. იმისათვის, რათა უნივერსიტეტში უწყვეტ რეჟიმში განხორციელდეს სამეცნიერო-

https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
https://eeu.edu.ge/eeu/%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98/
http://atlas-tjes.org/index.php/tjes
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კვლევითი პროდუქტიულობის ზრდა შექმნილია და დანერგილია კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერი 

მექანიზმები, მხარდაჭერის და წახალისების მიზანს წარმოადგენს:  

► ახალგაზრდა მკვლევარების და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის სტიმულირება და 

წახალისება; 

► სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით 

აქტივობებში მონაწილეობის მხარდაჭერა;   

► აკადემიური პერსონალისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებსა 

ან/და საერთაშორისო გამოცემებში კვლევის შედეგების გამოქვეყნების ხელშეწყობა;  

► კვლევითი პროექტების განხორციელებისათვის კვლევითი უნარების ამაღლება;  

► ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებში წარდგენილი გამოყენებითი კვლევების, დოქტორანტებისა 

და მაგისტრანტების საკონკურსო პროექტებში მხარდაჭერა; 

უნივერისტეტი სტაბილურად და სისტემატურად ახდენს პერსონალის  კვლევითი საქმიანობის განვითარების 

მხარდაჭერას, რისთვისაც შემუშავებული და წარმატებით დანერგილია  სხვადასხვა რელევანტური მექანიზმები 

(იხ. დანართი 6.2.1. კვლევების მხარდამჭერი მექანიზმები ,,კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წესი“;  დანართი 

6სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის  ფინანსური მხარდაჭერის სპეციალური ,,ბონუს სისტემა’’ და სტუდენტური 

აქტივობების დაფინანსების წესი) 

 

აღსანიშნავია, რომ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის  ფინანსური მხარდაჭერის სპეციალური ,,ბონუს სისტემა’’ 

უნივერისტეტში დაინერგა 2019 წელს და აღნიშნული სისტემით დღემდე უკვე ისარგებლა 78-მა აკადემიურმა 

პერსონალმა, ხოლო კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერით ისარგებლა 25-ზე მეტმა აკადემიურმა პერსონალმა, 

დაფინანსდა 45-ზე მეტი სტუდენტური პროექტი და აქტივობა. უნივერისტეტში ჩატარებული შიდა კვლევების 

თანახმად, ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენდა მხარდამჭერი მექანიზმების შესახებ პერსონალის დაბალი 

ინფორმირებულობა, რის შედეგად უნივერსიტეტმა განახორციელა არაერთი აქტივობა დისემინაციის 

მიმართულებით, რასაც მიმდინარე პერიოდშიც აგრძელებს.  

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაფინანსება არის დივერსიფიცირებული. კვლევის ფინანსური 

უზრუნველყოფა ხდება სხვადასხვა წყაროდან:  

► უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევები ბიუჯეტი;  

► საგრანტო პროექტებისთვის სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებიდან მოზიდული თანხები;  

► არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფონდები;  

► კვლევების კომერციალიზაციით მიღებული შემოსავლები.  

2015-2020 წლების საუნივერსიტეტო  ბიუჯეტის ოდენობა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით წლიდან 

წლამდე მზარდია, შესაბამისად მზარდია დაფინანსებული პროექტები და აქტივობებიც.  

ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ მაღალია სხვაობა კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით 2015 და 2020 

წლების მაჩვენებლებს შორის ბიუჯეტთან მიმართებით. 2020 სასწავლო წელს კვლევითი  საქმიანობის 

მხარდასაჭერად ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 336 000 ლარი, ხოლო 2015 წელს 30 000 ლარი. კვლევითი ბიუჯეტი ასევე 

მოიცავს დაფინანსებას შიდა საგრანტო პროექტებისთვის - 130 000 ლარი; ცალკეა გამოყოფილი ბიუჯეტი 

ლაბორატორიების აღჭურვისთვის - 190000 ლარი, ციფრული აპარატურისთვის 290000 ლარი; 2020 წლისთვის 

ბონუსური სიტემის დაფინანსების ფარგლებში პერსონალმა მიიღო 108300  ლარი, ხოლო აღნიშნული დაფინანსების 

მოდელი არ არსებობდა 2015 წელს, ხოლო 2015 წელს კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერამ 4980 ლარი შეადგინა;  

უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტების ოდენობა გაზრდილია თითქმის 10-ჯერ, 
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სამეცნიერო გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები გაიზარდა თითქმის 3-ჯერ. 2020 წლის მაჩვენებლებით 

საუნივერსიტეტო და აკადემიური პერსონალის გამოცემები დაფინანსდა 29540 ლარით; სამეცნიერო ადგილობრივი, 

საერთაშორისო და სტუდენტური კონფერენციები - 79854 ლარი. აღნიშნული ფინანსური მაჩვენებლებიც საკმაოდ 

განსხვავებულია 2015 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის გამოყოფილ დაფინანსების მაჩვენებლებთან. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის დაფინანსების მაჩვენებელი, 

რომელიც 400 000 ლარზე მეტია. 

საანგარიშო პერიოდში განცდილი მნიშვნელოვანი პროგრესის საილუსტრაციოდ ქვემოთ წარმოვადგენთ 

დიაგრამებს: პერსონალის მხარდაჭერა-დაფინანსების, ბონუს სისტემის, სამეცნიერო გრანტებიდან მიღებული 

შემოსავალის, უსდ-ს მიერ საგრანტო პროექტებისთვის დაფინანსების და გამოცემებში დახარჯული ფულადი 

ოდენობის, შიდა საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო კონფერენციებისა და ვორკშოპების დაფინანსების შესახებ.    

დიგრამა 6.2.1. პერსონალის კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა-მათ შორის ბონუს სისტემა 

 

 
 

დიაგრამა 6.2.2. უსდ-ს მიერ საგრანტო პროექტებისთვის დაფინანსების ოდენობა    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 6.2.3. უსდ-ს მიერ საგრანტო პროექტებიდან მიღებული შემოსავლები 
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დიაგრამა 6.2.4. გამოცემებში დახარჯული ფულადი ოდენობა    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 6.2.5. შიდა საგრანტო პროექტების დაფინანსება    

 

 

 

დიაგრამა 6.2.6. სამეცნიერო კონფერენციები, ვორკშოპები, სემინარები    

6,900.00 
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2020
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108,500.00 
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142 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

 

მონაცემებიდან ნათლად ჩანს, რომ უნივერსიტეტი აქტიურად იყენებს კვლევითი საქმიანობის ფინანსური 

მხარდაჭერის სხვადასხვა მოდელებს კვლევითი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე.  

გარდა ამისა მხარდაჭერა ხორციელდება სხვა მიმართულებითაც, უნივერსიტეტი ხელს უწყობს პერსონალის 

განვითარებას როგორც ინდივიდუალურად დეპარტამენტის დონეზე, ასევე განმავითარებელი ტრენინგების 

ორგანიზებით: კვლევებთან დაკავშირებულ საკითხებთან სამართლებრივ საკითხებში, დაფინანსების წყაროების 

მოძიებასთან, საგრანტო განაცხადის მომზადებასთან, მის შეფასებასა და წარდგენასთან დაკავშირებით, 

საერთაშორისო ბაზებში პუბლიკაციების გამოქვეყნების მიმართულებით და ა.შ. ამავე დროს უნივერსიტეტი ხელს 

უწყობს გრანტების ეფექტურ ადმინისტრირებას და მუდამ მზადაა დაეხმაროს მკვლევარებს ანგარიშების წარდგენის 

პროცესში.   

აღსანიშნავია, რომ უნივერისტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია  

ითვალისწინებს  სამეცნიერო კვლევების ხარისხის ამაღლებას, სამეცნიერო კვლევების ინტეგრირებას სასწავლო 

პროცესში; სტუდენტების სამეცნიერო პოტენციალის გაზრდას  და ინტერდისციპლინური კვლევების ხელშეწყობას. 

დასახელებული სტრატეგიული ამოცანების განსახორციელებლად განსაზღვრულია შესაბამისი აქტივობები,  

დადგენილია ინდიკატორები და სამიზნე ნიშნულები. 

კვლევის ინტერნაციონალიზაცია 

უნივერსიტეტმა მნიშნელოვანი სამუშაოები გაატარა კვლევების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით 2015 -

2020 წლებში. ამ პერიოდის მანძილზე მან პარტნიორობა დაამყარა 30-ზე მეტ საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, 

ჩაატარა 15-ზე მეტი საერთაშორისო კონფერენცია და ვორკშოპი, გაწევრიანდა 10-ზე მეტ საერთაშორისო 

ორგანიზაციაში, მათ შორის, 2020 წლის ბოლოს გაწევრიანდა ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციაში (EUA), 

მოპოვებული აქვს ERASMUS+-ის 6 გრანტი,   აშშ საელჩოს საქართველოში ოთხი და ბრიტანეთის საბჭოს ერთი 

გრანტი, აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ფონდებთან, მათ შორის ებერტის ფონდთან, არის ევროპის 

საჯარო სამართლის ორგანიზაციის (EPLO), ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაციის (ELFA), მსოფლიო 

განათლების მომსახურების ორგანიზაციის (WES, USA), დიდი ბრიტანეთის მკვლევართა პოტენციალის 

განმახორციელებელი პროგრამის (Vitae), სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (AMEE), მსოფლიო 

ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO), გაეროს გლობალური შეთანხმების ქსელი (UN Global Contact); სამედიცინო 

სკოლების ასოციაცია ევროპაში (AMSE), ინდოეთის სამედიცინო საბჭოს (MSI), შავი ზღვის უნივერსიტეტების 

საერთაშორისო ქსელის წევრი (Univer-Sea). განხორციელებულ პროექტები ასევე განხორციელდა უცხოელ 

8,200.00 

138,954.00 

2015

2020
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მკვლევარებთან ერთად, უნივერსიტეტის სადოქტორო კვლევების ცენტრში მოწვეულია გრენობლის, ალიკანტეს, 

ნეაპოლის,  მიდლსექსის უნივერსიტეტების მკვლევარები.   

უნივერსიტეტის მიერ განხორციელდა 10-მდე საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი, მათ შორის ბრიტანეთის 

საბჭოს, აშშ საელჩოს, ფრიდრიხ ემბერტის ფონდის სამეცნიერო გრანტებით დაფინანსებული პროექტები. გამოიცა 

ქართულ ენაზე უახლესი ამერიკული სახელმძღვანელოები (გამომცემლობა Pearson Education, Inc): ,,მეწარმეობა, 

ახალი საწარმოს წარმატებული წამოწყებისთვის“; ,,ოპერაციათა მენეჯმენტი, პროცესები და მიწოდების ჯაჭვი“  

უნივერსიტეტი აქტიურად აგრძელებს მუშაობას ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. მათ შორის, მიმდინარე 

ერთობლივი პროექტი „Multifunctional Laboratory - Platform and Network for Business Innovation Solutions“ - 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU), პრაღის ფინანსებისა და ადმინისტრირების უნივერსიტეტი (University 

of Finance and Administration), ბუდაპეშტის  მეწარმეობის სააგენტო (Enterprise Agency), ლოძის უნივერსიტეტი 

(University of Lodz) და სლოვაკეთის ჟილინას უნივერსიტეტი  (University of Žilina) -  განაცხადი წარდგენილია 

ვიშეგრადის ქვეყნების სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსზე, სადაც პროექტმა პირველი ეტაპი გაიარა 

წარმატებით.  

ასევე, ავსტრიის საელჩოში, პროგრამა GRETA-ს მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე წარდგენილია პროექტი „მწვანე 

ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოს მთიან რეგიონებში“. პროგრამა დაფინანსებულია 

ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) მიერ. 

 

უნივერსიტეტის რიგი მკვლევარებისა, აქტიურად ახორციელებენ სამეცნიერო კვლევებს ეროვნული და 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მხარდაჭერით, ხოლო ნაწილისთვის კი მიმდინარე გეგმებში პრიორიტეტს 

წარმოადგენს.  

 

2015 წლიდან დღემდე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო ნაშრომების რაოდენობა 

გაზრდილია 3-ჯერ, უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართული უცხოელი პერსონალის 

რაოდენობა გაიზარდა 7-ჯერ, პარტნიორი საერთაშორისო უნივერსიტეტების რაოდენობა გაიზარდა 9-ჯერ,  

პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების  რაოდენობა გააზარდა 10-ჯერ: ERASMUS+ საგრანტო პროექტები 

გაიზარდა 6-ჯერ, საერთაშორისო კვლევითი პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 11-ჯერ. 

იხ. ქვემოთ მოცემული დიაგრამები: 

 

დიაგრამა 6.2.7. საერთაშორისო პარტნიორები/ორგანიზაციები 
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დიაგრამა 6.2.8. საერთაშორისო პერსონალის რაოდენობა 

 

 

 

დიაგრამა 6.2.9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენენცია, ვორკშოპი 

 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერისტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია  

ითვალისწინებს  ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება და 

კვლევების ინტერნაციონალიზაცია დასახელებული სტრატეგიული ამოცანების განსახორციელებლად 

განსაზღვრულია შესაბამისი აქტივობები,  დადგენილია ინდიკატორები და სამიზნე ნიშნულები. 

როგორც უკვე აღინიშნა კვლევითი საქმიანობის შეფასება შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მექანიზმია, 

რომლის იმპლემენტაციისათვის ხდება შიდა კვლევის ჩატარება, უნივერსიტეტში 2020 წელს ჩატარებული 
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სტუდენტებისა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევითი საქმიანობა და კვლევით 

პროექტებში/აქტივობებში მონაწილეობის შესაძლებლობები დადებითად არის შეფასებული.  

იხ.დიაგრამა 6.2.10. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის  მიერ კვლევითი საქმიანობის შეფასება 

 
 

იხ.დიაგრამა 6.2.11. სტუდენტების მიერ კვლევით პროექტებსა და აქტივობებში მონაწილეობის და 

ხელმისაწვდომობის შეფასება 

 
 

ზემოთ განხილულმა ცხადყო, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში წარმატებით არის იმპლემენტირებული 

კვლევის საქმიანობის მხარდაჭერის სისტემა, მათ შორის კვლევის ინტერნაციონალიზაცია. 

ამასთან  მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ  კვლევითი საქმიანობაში ახალი კადრების მოზიდვისა  ჩართვისათვის  

საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტებისა და მხარდაჭერის კვალდაკვალ   

უნივერისტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგიაში 

მხარადაჭერილია შესაბამისი აქტივობებით.   
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მხარდაჭერის მექანიზმები

უნივერსიტეტი ზრუნავს კვლევითი საქმიანობის 

ინტერნაციონალიზაციაზე (საბიბლიოთეკო რესურსი, 

საერთაშორისო კონფერენციებში ჩართულობა, საერთ. …

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საერთაშორისო ერთობლივი 

კვლევების განხორციელებას

არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი / ვერ შევაფასებ
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მხარდაჭერა (მივიღოთ ინდივიდუალური ან ჯგუფური 

კონსულტაცია ან სხვა სახის),  ჩავერთოთ …

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტურ ინიციატივებს

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტების კვლევით 

პროექტებში ჩართვას

არ ვეთანხმები ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი/ვერ შევაფასებ
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 6.2.1. კვლევების მხარდამჭერი მექანიზმები 

 სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის  ფინანსური მხარდაჭერის სპეციალური ,,ბონუს სისტემა; 

 სტუდენტური აქტივობების დაფინანსების წესი; 

 კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წესი 

► დანართი 6.1.3. უნივერისტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების 

სტრატეგია 

► დანართი 1.2.1. უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2025წწ. 

► დანართი 1.2.2. უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა 2019-2021წწ 

► დანართი 2.1.1. უნივერსიტეტის სტრუქტურა 

► დანართი 1.1.1.უნივერისტეტის დებულება 

 

 

6.3.  კვლევითი საქმიანობის შეფასება 

 უსდ-ს გააჩნია კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და 

აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასებისა და ანალიზის სისტემა. 

აღწერა  და შეფასება 

როგორც უკვე აღინიშნა, უნივერსიტეტმა განაახლა კვლევითი საქმიანობისა და აკადემიური პერსონალის 

კვლევითი პროდუქტიულობის შეფასების რეგულაციები (იხ.დანართი 2.2.1. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა დანართი 

4.1.6 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესი; დანართი 2.2.2  2019-2020 

წლების ანგარიშის  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გამოყენების  შედეგების შესახებ - შესაბამისი ინფორმაცია) 

 

კვლევის ხარისხის შეფასება აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში  ხორციელდება, როგორც აკადემიური 

პერსონალის, ასევე ფაკულტეტებისა  და უნივერსიტეტის დონეზე.  

 

უნივერისტეტში დანერგილი სამეცნიერო კვლევითი  საქმიანობის  შეფასების  მექანიზმები  ითვალისწინებს  

შედეგების  ანალიზსა  და შეფასებას,   ხოლო       მათ       საფუძველზე       გადაწყვეტილებების       მიღებას       შემდგომი 

გაუმჯობესებისათვის. 

 

კვლევითი  საქმიანობის  შეფასების  სისტემით  ფასდება,  როგორც  პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობა, 

ასევე   საქმიანობის ხარისხი.  

 

შეფასება ხორციელდება  ყოველი აკადემიური წლის ბოლოს და დაფუძნებულია რაოდენობრივ და თვისებრივ 

ინდიკატორებზე. 

 

ინდივიდუალურ დონეზე აკადემიური პერსონალის კვლევის ხარისხის შეფასება ხორციელდება EEU- ს 

პერსონალის სამეცნიერო - კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესის შესაბამისად. აკადემიური 

პერსონალის სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობის წლიური თვითშეფასების ანგარიშის გამოყენებით. (იხ.დანართი 

4.1.6.) 

 

პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასებისათვის გამოიყენება შემდეგი იდიკატორები: 

ა) სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების რაოდენობა; 

ბ) სამეცნიერო-კვლევითი შრომების პროდუქტიულობა. 
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სამეცნიერო-კვლევითი შრომების რაოდენობა  - აღნიშნული ინდიკატორი გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში 

გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობას და მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:  

 მონოგრაფიის მომზადება; 

 კოლექტიური მონოგრაფიის მომზადება/მონაწილეობა; 

 სახელმძღვანელოს მომზადება; 

 სამეცნიერო შრომათა კრებულის მომზადება/მონაწილეობა; 

 სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული რეფერირებად/რეცენზირებად  ჟურნალში; 

 სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში: 

 სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული საზღვარგარეთის ჟურნალში; 

 სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომათა კრებულში; 

 სამეცნიერო-პოპულარული ნაშრომების მომზადება; 

 სტატია ან თეზისები სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, სემინარების  მასალათა კრებულში; 

 სასწავლო-მეთოდური ნაშრომის მომზადება; 

 მოხსნება სამეცნიერო კონფერენციებზე და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებებში; 

 ეროვნულ ან საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციებში  (სიმპოზიუმში, სემინარში) მონაწილეობა; 

 სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება (სამეცნიერო სემინარი, მრგვალი მაგიდა, სამეცნიერო- მეთოდური 

სემინარი, საჯარო ლექცია, ვორქშოფი, გამოფენა და ა.შ.); 

 სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზება (კონფერენცია, პროექტი); 

 სარედაქტორო საქმიანობა (მონოგრაფიის, სახელმძღვანელოს, სამეცნიერო შრომათა კრებულის, სამეცნიერო 

ჟურნალის რედაქტორობა, სარედაქციო საბჭოს წევრობა, სარედაქციო კოლეგიის წევრობა) და სხვა;  

 სარეცენზიო  საქმიანობა  (სტატიის,  მონოგრაფიის,  სახელმძღვანელოს,  სამეცნიერო  შრომათა კრებულის, 

სამეცნიერო ჟურნალის,  სადოქტორო/სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება;  

 სამაგისტრო  ნაშრომის ხელმძღვანელობა; 

 სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელობა (სხვა უსდ-ში მიწვევის, ან ერთობლივი სადოქტორო ნაშრომის 

შემთხვევაში); 

 სამეცნიერო საზოგადოების წევრობა; 

 დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტში/პროექტებში მონაწილეობა; 

 საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა; 

 

სამეცნიერო-კვლევითი შრომების პროდუქტიულობა - გულისხმობს ციტირების და ჰირშის  (h) ინდექსებს, რომლის 

შესახებაც ინფორმაციას უნივერსიტეტი იღებს საბიბლიოთეკო კონსორციუმიდან, უნივერსიტეტის დაკვეთის 

საფუძველზე. აღნიშნული ინდიკატორი მოიცავს შემდეგ ინდიკატორებს: 

 ციტირების რაოდენობა; 

 ციტირება    (google  scholar)  (g); 

 ციტირება (web of science) (g); 

 ციტირება (Scopus) (g); 

 ციტირება  (google  scholar)  (h); 

 ციტირება (web of science) (h); 

 ციტირება (Scopus) (h); 

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ყოველწლიური შეფასება უზრუნველყოფილია   

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის წლიური ანგარიშის გამოყენებით. 
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სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის თვითშეფასების ანგარიში  აკადემიური პერსონალის მიერ აკადემიური წლის 

ბოლოს წარედგინება სამეცნიერო კვლევების განვითარების დეპარტამენტს. სავალდებულოა აკადემიური 

პერსონალის მიერ თვითშეფასების ანგარიშში მითითებული საქმიანობის დადასტურება. 

 

აკადემიური პერსონალი ვალდებულია განახორციელოს სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობის წლიური ანგარიშით 

განსაზღვრული სამეცნიერო აქტივობები  და ყოველწლიურად დააგროვოს მისთვის განსაზღვრული მინიმალურ 

ქულათა რაოდენობა. 

 

აკადემიური პერსონალის მიერ წლის ბოლოს წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშს განიხილავს სამეცნიერო 

კვლევების განვითარების დეპარტამენტი  და შედეგებს აწვდის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 

დადასტურებული შედეგების  კველევითი საქმიანობის წლიური შეფასების პროცესში გამოყენებისა და 

აკადემიური პერსონალის საბოლოო შეფასების შედეგებში გათვალისწინების მიზნით. 

 

აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო პოტენციალი განისაზღვრება სპეცილი ფორმულის მეშვებობით, 

აკადემიური  პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასება ხდება 5 ქულიანი შეფასების სისტემით, ხოლო 

საბოლოო მიზნებისთვის  შეფასების  დიაპაზონი შემდგეი სახით არის წარმოდეგენილი. 

დაბალი  მაღალი უმაღლესი 

0-2 2.01-4 4.01-5 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თანამშრომლობს სამეცნიერო კვლევების განვითარების დეპარტამენტთან 

გამოვლენილი საყურადღებო შედეგების გამომწვევი მიზეზების კვლევისა და მათი გამოსწორებისთვის საჭირო 

ნაბიჯების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.  

 

აღნიშნული საკითხის მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით, ფაკულტეტის დეკანს ევალება კვლევის შედეგებზე 

რეაგირების ანგარიშის მომზადება, სადაც უნდა დაფიქსირდეს გამოვლენილ საყურადღებო შედეგებზე რეაგირების 

მიზნით უკვე განხორციელებული აქტივობები, ასევე, სამომავლო რეაგირების გეგმა.  

 

რეაგირების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების შესრულებაზე მონიტორინგს ახორციელებს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური, ხოლო პერსონალის სამეცნიერო აქტივობების შესრულების მონიტორინგს 

უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევების განვითარების დეპარტამენტი. 

 

აკადემიური  პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის წლიური შეფასების შედეგების 

რანჟირების საფუძველზე უნივერისტეტი ახდენს საუკეთესო შედეგების მქონე პერსონალის  წახალისებას სხვა და 

სხვა მექანიზმების გამოყენებით.  

 

ფაკულტეტის კვლევითი საქმიანობის შეფასებისთვის გამოიყენება ფაკულტეტის წლიური ანგარიში, რომელიც 

მოიცავს ინფორმაციას ფაკულტეტზე განხორციელებული კვლევების შესახებ ასევე დაგეგმილი პროექტების 

შესახებ. ფაკულტეტის ანგარიში თავდაპირველად განიხილება ფაკულტეტის საბჭოზე და ფაკულტეტის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით წარედგინება  სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტს, რომელიც 

დამუშავებისა და ანალიზის შემდეგ უგზავნის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს კვლევითი საქმიანობის 

შეფასების  წლიური ანგარიშის სახით. ხოლო  2019-2020 წლების ანგარიშში  ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების გამოყენების  შედეგების შესახებ  (იხ.დანართი 2.2.2.) თავმოყრილია უნივერსიტეტის სახელით 

განხორციელებული კვლევის შეფასება, ასევე სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული (არსებობის 

შემთხვევაში) კვლევითი აქტივობების შესრულება. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შესრულების 
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მონიტორინგის ჯგუფი წლის განმავლობაში შესრულებული სამეცნიერო აქტივობების შესახებ ინფორმაციას 

აწვდის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი 

აწვდის ინფორმაციას ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს წლის განმავლობაში კვლევითი საქმიანობისთვის 

გამოყოფილი და ათვისებული თანხების შესახებ. 

 

ზემოთ აღწერილი კვლევითი საქმიანობის შეფასების მექანიზმები და პროცედურები წარმატებით იქნა დანერგილი 

2020 წლისთვის უნივერსიტეტში. (იხ.დანართი 2.2.2 ის შესაბამისი ინფორმაცია)  უნივერსიტეტის მიმდინარე ეტაპზე 

აქტიურად მუშაობს შეფასების სისტემის სრულად ელექტრონულ პორტალზე გადატანისთვის და შეფასების 

შედეგებზე რეაგირების მექანიზმების დახვეწაზე.  

 

განხორცილებულმა შეფასების შედეგებმა დადასტურა, რომ საანგარიშო პერიოდში მიღწეული  შედეგები როგორც 

ინდივიდუალურ, ასევე ინსტიტუციურ დონეზე მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. განვლილი პრაქტიკიდან 

ნათლად ჩანს, რომ რაც უფრო მეტად იზრდება და ვითარდება მხარდაჭერის დონე, შესაბამისად იზრდება 

უნივერსიტეტის პერსონალის კვლევითი პროდუქტიულობა.  პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი და აკადემიური 

საქმიანობის შეფასებამაც ცხადყო, რომ მექანიზმების ერთობლიობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კვლევითი 

პოტენციალის განვითარებაში. აქვე უდნა აღინიშნოს, რომ აკადემიური პერსონალის კვლევითი 

პოტენციალის/პროდუქტიულობის შეფასების მექანიზმების სრულყოფა წარმოადგენს უნივერისტეტის კვლევითი 

საქმიანობის  2019-2025 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთ ამოცანას, რომელის განსახორციელებლად განსაზღვრულია 

შესაბამისი აქტივობები, დადგენილია შესრულების ინდიკატორები და სამიზნე ნიშნულები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დანართი 2.1.1. უნივერსიტეტის ორგანიზაციული  სტრუქტურა; 

 დანართი 2.2.1.უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა 

 დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტის  დებულება; 

 დანართი 1.2.1.  უნივერსიტეტის  შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 

 დანართი 1.2.2. უნივერსიტეტის  სამწლიანი სამოქმედო გეგმა; 

 დანართი 4.1.6.  პერსონალის სამეცნიერო - კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესი; 

 დანართი 6.1.3. უნივერისტეტის 2019-2025 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების 

სტრატეგია 

 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის 

კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

 

ძლიერი მხარეები 

 საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზების გამოცდილება; 

 საერთაშორისო პარტნიორთა მზარდი მაჩვენებელი; 

 კვალიფიციური აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალი; 

 აფილირებული და აკადემიური პერსონალის  სტუდენტებთან ოპტიმალური თანაფარდობა;  

 საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ჟურნალი 

 უნივერსიტეტის მზაობა სამეცნიერო -კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმები 

 საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზებთან წვდომა 

 გამოცდილი ადმინისტრაციული პერსონალი 
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 კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა 

 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

 სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა 

 კვლევების ინტერნაციონალიზაციის მაჩვენებელი 

 კვლევების კომერციალიზაცია 

 მაღალ (რეიტინგულ) იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში პუბლიკაციათა რაოდენობა 

 

 

7. მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები 

უსდ-ს მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს დაწესებულების მდგრად, 

სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული 

მიზნების მიღწევას 

7.1. მატერიალური რესურსი 

 უსდ-ს საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური რესურსი (უძრავი და მოძრავი ქონება), რომელიც 

გამოიყენება დაწესებულების მისიით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, სათანადოდ პასუხობს 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევითი საქმიანობის მოთხოვნებს და შეესაბამება არსებულ და/ან 

დაგეგმილ სტუდენტთა რაოდენობას; 

 დაწესებულებაში არის საგანმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო გარემო: სანიტარული 

კვანძები, ბუნებრივი განათების შესაძლებლობა და გათბობის ცენტრალური სისტემა; 

 დაწესებულებაში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა; 

 დაწესებულებას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის. 

 

აღწერა  და შეფასება 

 

როგორც უკვე წინამდებარე თვითშეფასებაში აღინიშნა, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტმა საანგარიშო 

პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა, მათ შორის აღსანიშნავია ინფრასტრუქტურული განვითარების 

მიმართულებით მიღწეული შედეგები. კერძოდ, 2020 წლის მდგომარეობით, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

მართლზომიერ მფლობელობაშია 2 (ორი) კორპუსი. 1(ერთი) კორპუსი მდებარეობს მისამართზე:  ქ. თბილისი, 

შატილის ქ. N4, რომელიც უნივერსიტეტს აქვს დროებით მფლობელობაში საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე 

(საკადასტრო კოდი: 01.12.03.005.008), ხოლო 1 (ერთი) ახალი კამპუსი, რომელიც შედგება  1 (ერთი) ძირითადი 

კორპუსისაგან და სამი დამხმარე ნაგებობებით მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 

მე-12 კმ. ირინე ენუქიძის N6-ში (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.013.102. (იხ.დანართი.7.1.1. ამონაწერები საჯარო რეესტრიდან)   

 

უნივერსიტეტმა ფუნქციონირება დაიწყო და დღემდე აქტიურად სარგებლობს  შენობით შატილის ქ.4-ში, რომლის 

საერთო ფართია 4632 კვ.მ, მათ შორის სასწავლო ფართი 2664 კვ.მ, სადაც განთავსებულია აუდიტორიები, 

ადმინისტრაციული ოთახები, კომპიუტერული აუდიტორიები, მცირე და დიდი საკონფერენციო და ოთახები, 

სასერვერო, კაფეტერია, სპორტული დარბაზი, არქივი, ლაბორატორიები და სხვა დამხმარე ფართები. შენობის 

აზომვითი ნახაზის მიხედვით, გამიჯნულია სასწავლო და დამხმარე ფართი.  შენობაში დაცულია უსაფრთხოების 

ნორმები და ადაპტირებულია სსსმ პირებისათვის. დასახელებული სასწავლო კორპუსი 2019 წელს  გარე შეფასებისას 

უკვე შეფასდა ავტორიზაციის სტანდარტებთან თავსებადად, ამავდროულად  უნივერსიტეტის მიერ 

გათვალისწინებული იქნა გარე შეფასებისას განსაზღვრული რეკომენდაციები, ასევე შიდა კვლევების შედეგები და  
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მათზე დაფუძნებით განხორციელდა მთელი რიგი  ღონისძიებების  ინფრასტრუქტურის, სასწავლო და სამუშაო 

გარემოს გასაუმჯობესებლად.  

 

მეორე მისამართზე მდებარე უნივერსიტეტის  სასწავლო კამპუსი საანგარიშო პერიოდში აშენებული ახალი კამპუსია, 

რომელიც უნივერსიტეტის საკუთრებაშია. კერძოდ, 2018 წელს, უნივერსიტეტმა გამოცხადებული ტენდერის 

საფუძველზე, სსიპ სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოსაგან შეიძინა უძრავი ქონება ახალი 

კამპუსისთვის, რის შემდეგაც საკუთარი სახსრებითა და დამფუძნებელი პარტნიორების ხელშეწყობით 

განახორციელა მასშტაბური ინვესტიციები. ახალი კამპუსი მოიცავს შემდეგ შენობა-ნაგებობებს: 1.სასწავლო-

ადმინისტრაციულ კორპუსი, 2. კვლევითი ცენტრებისთვის/ლაბორატორიებისთვის განკუთვნილ შენობას, 3. 

კაფეტერიას, 4. სპორტულ მოედანს;  ასევე, საზოგადოებრივი ღონისძიებებისთვის განკუთვნილ სივრცეებს და 

რეკრეაციულ ზონებს.  

 

უნივერსიტეტის ახალი კამპუსის აშენებისა და მასში თანამედროვე  საუნივერსიტეტოს გარემოს უზრუნველყოფა 

ემსახურება უნივერისტეტის სტრატეგიული მიზნების, მიღწევას და ხელს უწყობს მიღწეული შედეგების 

განმტკიცებას, საუკეთესო ხარისხისკენ ისწრაფის პრინციპის რეალიზებასა და მომთხოვნ და კონკურენტულ 

გარემოში დაინტერესებული პირების: სტუდენტებისა და პერსონალის მოლოდინების გამართლებას.  

 

უნივერსიტეტის ახალ კამპუსში გამოყოფილია: ფოიე, სარეკრეაციო სივრცეები, სასწავლო აუდიტორიები, 

სანიტარული კვანძები, ბიბლიოთეკა, სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიები,  საკონფერენციო დარბაზები, 

კომპიუტერული კლასები, საპროფესოროებისა და ჯგუფური მუშაობის სივრცეები; მცირე და დიდი საკონფერენციო 

ფართები, აუდიტორიები და სამუშაო ოთხები, შენობაში ასევე გამოყოფილია  შესაბამისი ფართი არქივისათვის, 

სასერვეროსთვის და დამხმარე ფართები სათავსოებისათვის. ახალი კამპუსის შენობა განთავსებულია მშვიდ და 

მყუდრო ადგილას. ეზო გამწვანებულია ბუნებრივი საფარით, მრავალწლოვანი ხე-ნარგავებით და დეკორატიული 

მცენარეებით, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტებისა და პერსონალისათვის მშვიდ და ჯანსაღ სასწავლო-სამუშაო 

გარემოს. სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოების პროექტის თანახმად, კორპუსი და დამხმარე ნაგებობები, 

სადაც განთავსებულია კვლევითი ლაბორატორიები. სრულად არის აღჭურვილი უსაფრთხოების, გათბობა-

გაგრილების ცენტრალური სისტემით, მუდმივი ცივი და ცხელი წყლით, სავენტილაციო არხებითა და სახანძრო 

უსაფრთხოების სისტემებით. ყველა სართულზე განთავსებულია  სანიტარული კვანძები, რომლიც მარაგდება ცხელი 

და ცივი წყლით, აქვს ვენტილაცია და უზრუნველყოფილია განათებით, ადაპტირებულია სსსმ პირთათვის 

(სანიტარული კვანძები, ლიფტი და სხვა). ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების არის დაცული,  

 

ახალი კამპუსის შენობა-ნაგებობების საერთო ფართი შეადგენს 4749.3 კვ.მეტრს. მათ შორის: სასწავლო ფართი 2165.9 

კვ.მ, არასასწავლო ფართი 2583.4 კვ.მ სტადიონის ჩათვლით. ხოლო მთლიანი ეზოს ფართი შეადგენს 8287 კვ.მეტრს12. 

საერთო ჯამში, ორივე ლოკაციაზე უნივერსიტეტის მთლიანი სასარგებლო ფართი არის 9381 კვ.მ, მათ შორის 

სასწავლო ფართი 4830 კვ.მეტრი. 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, უნივერსიტეტმა სწრაფი და თვალსაჩინო ტემპებით მიაღწია ინფრასტრუქტურულ 

განვითარებას. აღნიშნულის საილუსტრაციოდ ქვემოთ, წარმოვადგენთ საანგარიშო პერიოდში 2015-2020 წწ  

დაწესებულების ფართის ზრდის დინამიკას. 

 

 

                                                           
12 ახალი კამპუსი გაიხსნება 2021 წლის მაისის თვეში. 
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დიაგრამაზე №7.1.1. ნაჩვენებია ფართების დინამიკა 2015-2020 წლებში. 

 

აღსანიშნავია, რომ ახალი კამპუსი წარმოადგენს თანამედროვე არქიტექტურით შექმნილ შენობა-ნაგებობათა და 

რეკრეაციული ზონების ერთობლიობას, აღიჭურვა სრულიად თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და უახლესი 

ტექნოლოგიებით, რაც ცხადია, უზრუნველყოფს საგანანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევითი საქმიანობის 

შეუფერხებელ და მაღალ დონეზე განხორციელებას. დამხმარე ნაგებობა (შენობა #2),  რომელიც გათვალისწინებულია 

კვლევითი ცენტრებისთვის და ლაბორატორიებისთვის, მოეწყო ბიომეტრიული აპარატურითა და კომპიუტერული 

ტექნიკით აღჭურვილი კვლევითი ლაბორატორიები, საგამოცდო ცენტრი და დიპლომირებული მედიკოსის  

პროგრამის გამოცდებისათვის განკუთვნილი OSCE-ის სადგურები, ასევე ცალკე მდგომი ნაგებობა არის კაფეტერია 

ღია ტერასით, სტადიონი და სტუდენტებისათვის განკუთვნილი სპორტულ/გასართობი სივრცე, რომელიც 

საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაც. თანამედროვე მოთხოვნების 

შესაბამისად მოწყობილ ეზოში, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ მაღალსიჩქარიანი უსადენო 

ინტერნეტით. 

 

შენობაში, 160 კვ.მეტრზე განთავსებულია თანამედროვე ინვენტარითა და ტექნოლოგიებით აღჭურვილი შუშის 

ორდონიანი (ანტრესორით) ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს წიგნთსაცავს, სამკითხველო დარბაზს, ბიბლიოთეკაში 

მომუშავე პერსონალის სამუშაო სივრცეს, კომპიუტერული და ჯგუფური მუშაობისათვის გამოყოფილი სივრცეებს. 

ამავე სართულზე განთავსებულია 2 (ორი) კომპიუტერული აუდიტორია  (50 სტუდენტზე), რომელიც აღჭურვილია 

ახალი Lenovo Thinkcenter პერსონალური კომპიუტერით. შენობის მთელ ტერიტორიაზე შეუზღუდავად 

ხელმისაწვდომია  მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი. აუდიტორიები აღჭურვილია სენსორული ციფრული დაფებით 

(მონიტორებით), ასევე ე.წ. Smart მონიტორებითა და  პროექტორებით. ადმინისტრაციული ოთახები და ბიბლიოთეკა 

აღჭურვილია პრინტერებით, ქსეროქსის აპარატით და სხვა დამხმარე ინვენტარით. საქმისწარმოების დეპარტამენტი 

აღჭურვილია ელექტრო კალმებით, რაც უზრუნველყოფს საქმისწარმოების ელექტრონული მოდულის 

(დოკუმენტბრუნვის) გამარტივებულ მოხმარებას. უნივერსიტეტი მუდმივად უზრუნველყოფს ტექნიკის 

განახლებასა და მოთხოვნის მიხედვით დამატებას (იხ. დანართი 7.1.2. მოძრავი ქონების ინვენტარიზაციის მასალები) 

2015 წლიდან დღემდე ფიქსირდება კომპიუტერული ტექნიკის  მნიშვნელოვანი ზრდა, რომლის დინამიკაც 

ნაჩვენებია დიაგრამაზე №7.1.2 
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ასევე მზარდია სხვა სასწავლო ტექნიკის (ნოუთბუქი, პრინტერი, პროექტორი, სმარტ მონიტორი და სხვა) რაოდენობა, 

რომლის დინამიკაც წარმოდგენილია დიაგრამაზე №7.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ორივე შენობა - ნაგებობის შიდა სივრცეები უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციული პროცესის ეფექტურ წარმართვას. ორივე შენობას გააჩნია როგორც 

ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური განათების შესაძლებლობა, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ეფექტურ 

წარმართვას. 
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მოცემულ ეტაპზე არსებული სააუდიტორიო ფონდი (რაოდენობა) საკმარისი მინიმუმია დაგეგმილ სტუდენტთა 

მომსახურების მიზნით. 

 

შენობაში განთავსებულია 2 (ორი), მცირე და დიდი ზომის საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია 

ცენტრალური აუდიო სისტემებით, მონიტორებით და მიკროფონებით. დიდი საკონფერენციო ოთახი გათვლილია 

100 ადამიანისათვის და მასში განთავსებულია სინქრონული თარგმანისთვის გამოყოფილი ოთახი.  

უნივერსიტეტის თითოეულ შენობაში ფუნქციონირებს: 2 კომპიუტერული კლასი (ჯამში 4), სადაც პერსონალური 

კომპიუტერები ინტერნეტის ქსელით დაკავშირებულია სასერვერო აპარატთან და შესაბამისად უზრუნველყოფილია 

მუდმივი ინტერნეტით. 

 

უნივერსიტეტს გააჩნია მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით შესაბამისი სპეციფიკაციის 

ლაბორატორიები. მათ შორის, მიკრო-ბიოლოგიის, ბიოქიმიის, ჰისტოლოგიისა და უჯრედული ბიოლოგიის, 

სიმულაციურ და ანატომიური ლაბორატორიები. აღსანიშნია, რომ ბიოქიმიის, მიკრო-ბიოლოგიის ლაბორატორიები 

და კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი არსებულ შენობაში ფუნქციონირებს 2018 წლიდან და მათი განახლება ხდება 

მუდმივად, ხოლო ჰისტოლოგიისა და უჯრედული ბიოლოგიის  ლაბორატორია გაიხსნება 2021 წლის მაისში. 

უნივერსიტეტში ასევე განთავსებულია არქიტექტურის კვლევითი-საპროექტო ბიურო, ფსიქოლოგიისა და ნეირო-

მეცნიერებების კვლევითი ცენტრი ,,ლაბორატორია Z’’, იმიტირებული სასამართლო დარბაზი და ა.შ. კვლევითი 

ცენტრებისა და ლაბორატორიებისთვის ახალ კამპუსში აშენდა შენობა (990 კვ.მ.), რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე 

და მაღალი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით.  უნივერსიტეტი ასევე სარგებლობს პარტნიორი ორგანიზაციების 

კლინიკური ლაბორატორია-ბაზებით, რომელთანაც გაფორმებულია სარგებლობის მიზნით შესაბამისი 

ხელშეკრულებები 

          

ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის აქტივობების სრულყოფილად და საფუძვლიანად 

განხორციელების მიზნით, ცალკე მდგომ შენობაში მოწყობილი მიკრობიოლოგიის, ბიოქიმიის, ჰისტოლოგიისა და 

უჯრედული ბიოლოგიის ლაბორატორიები აღჭურვილია შესაბამისი  ლაბორატორიული ჭურჭლით, მასალებით, 

რეაქტივებით, სხვადასხვა ტიპის დანადგარებით, გამწოვი კარადებით, მიკროსკოპებით და იმ აპარატურით, რაც 

საჭიროა ბიოქიმიური ანალიზების ჩასატარებლად, ჰისტომორფოლოგიური პრეპარატების სანახავად, კვლევების 

განსახორციელებლად. ძირითად შენობაში კი განთავსდება სიმულაციის ლაბორატორია, რომლიც აღიჭურვა 

სხვადასხვა ტიპის სასწავლო მულაჟებით.  

ხაზგასასმელია, რომ შეიქმნა ახალი ანატომიური ლაბორატორია - ,,ანატომიური კაბინეტი“, რომელიც უმაღლესი 

ხარისხის თანამედროვე აპარატურით აღიჭურვა. კერძოდ, კაბინეტში განთავსებულია ,,ინტერაქტიული ანატომიური 

მაგიდა“, რომელიც საშუალებას იძლევა ადამიანის სხეულის რეალურ ზომებში, 3D ფორმატით მოხდეს ორგანიზმის 

11 სისტემის სწავლება (ანატომიური, ჰისტოლოგიური, პათოლოგიური, რადიოლოგიური, ტრავმატოლოგიური,  

ენდოსკოპიური და სხვა მიმართულებებით). აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ინოვაციური აპარატის საშუალებით, 

დიდ ეკრანზე 3D ფორმატში მიმდინარეობს სწავლება და ამავე დროს შიდა უწყვეტი ინტერნეტ-კავშირით  ხდება 

დაკავშირება სხვა აუდიტორიებში არსებულ სენსორულ დაფებთან (სმარტ მონიტორებთან), რაც იძლევა იმის 

შესაძლებლობას, რომ ერთდროულად ყველა მიმართულებით ერთი და იმავე დროს ჩატარდეს სააუდიტორიო 

მეცადინეობები. ასევე, მაგიდას შეუძლია არა მხოლოდ სტატიკური, არამედ მოძრავი გამოსახულებების შექმნაც, 

მაგალითად იგი აღჭურვილია გულის ანიმაციური მოდელით, რაც ახდენს გულისცემის ბუნებრივ სიმულაციას და 

იძლევა „მფეთქავი“ გულის სხვადასხვა მხრიდან შემოტრიალებისა და მის სხვადასხვა ჭრილში ნახვის საშუალებას. 

ასევე, მაგიდას გააჩნია გვამების კვეთის სიმულაციის უნარი, ცოდნის შემოწმების საშუალება და ა.შ. ,,ანატომიური 

კაბინეტი“ ფუნქციონირებას იწყებს გაზაფხულის სემესტრიდან, რაც მნიშვნელოვნად განავითარებს 

საგანმანათლებლო პროცესს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პანდემიის პირობებში სწავლების ხარისხის 

განვითარებისთვის. 
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იმიტირებული სასამართლო დარბაზი გამოყოფილია იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტუდენტებისთვის. იმიტირებული სასამართლო პროცესის აუდიტორია აღჭურვილია საქართველოს საქალაქო 

სასამართლოს დარბაზის იდენტურად. 

 

2019 წელს, აღმოსვალეთ ევროპის უნივერსიტეტის შენობაში მოეწყო არქიტექტურის საპროექტო-კვლევითი ბიუროს 

ლაბორატორია, სადაც განთავსებულია შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით (არქიტექტურული 

პროგრამებით) აღჭურვილი კომპიუტერები და ნოუთბუქები, დიდი ზომის  ეკრანი, რომელიც გამოიყენება 

პრეზენტაციებისათვის და სხვა მსგავსი ტიპის საჭიროებებისათვის და  შესაბამისი ავეჯი და ინვენტარი. აღნიშნული 

ლაბორატორია ფუნქციონირებას განაგრძობს ახალ შენობაში და არის როგორც რეალური სასწავლო-მეთოდური და 

საწარმო ბაზა, ასევე, სამეცნიერო-კვლევითი მომზადების სივრცე. 

  

2018 წელს აღმოსვალეთ ევროპის უნივერსიტეტის შენობაში ასევე მოეწყო ფსიქოლოგიისა და ნეირო-მეცნიერებების 

კვლევითი ცენტრი ,,ლაბორატორია Z” და შექმნისთანავე აღიჭურვა მაღალ-ტექნოლოგიური ქცევისა და ნეირო-

მარკეტინგის შემსწავლელი აპარატურით. კერძოდ, ლაბორატორიაში განთავსებულია თვალის მოძრაობის 

დეტექტორი, თვალის მოძრაობის დეტექტორის სათვალე  და პოლიგრაფი. აღნიშნული ლაბორატორია 

ფუნქციონირებას განაგრძობს ახალ შენობაში და მისი ფუნქციონირების მიზანია, ფსიქოლოგიური და ბიომეტრული 

ინსტრუმენტების გამოყენებით, სხვადასხვა ტიპის ანალიტიკური და სამეცნიერო სამუშაოების ჩატარება, კვლევების 

გამოყენება ფსიქოლოგიური, კულტურული, ქცევითი, პოლიტიკური და საგანმანათლებლო პროცესების 

შესასწავლად, სამეცნიერო პრაქტიკის განათლებაში გამოყენება და ახალი თაობის მეცნიერების აღზრდა.  

 

2019 წელს შეიქმნა ,,მრავალფუნქციური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი’’, რომლის შექმნის აუცილებლობაც 

გამოწვეულია რეალურ ბიზნესის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სამეცნიერო ინსტიტუტების 

თანამშრომლობის და ერთობლივი კვლევების სინქრონიზაციის საჭიროებით. კერძოდ, პრაქტიკულ გამოყენებაზე 

ორიენტირებული გამოყენებითი მეცნიერებების მიმართულებებით კვლევების ინტეგრირებისათვის დამკვეთის, 

შემსრულებლის და შესაძლო სხვა მომხმარებლების სინქრონული თანამშრომლობისათვის. ცენტრი მოიცავს ბიზნეს 

აქსელერატორს, ბიზნესის პრობლემათა პლატფორმასა და მასთან ინტეგრირებულ საკომუნიკაციო -  საინფორმაციო 

ქსელს. ცენტრი ახალ სასწავლო კორპუსში განაგრძოს ფუნქციონირებას. 

           

უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსები და დამხმარე ნაგებობები, სადაც განთავსებულია კვლევითი 

ლაბორატორიები, სრულად არის  აღჭურვილი გათბობა-გაგრილების ცენტრალური სისტემებით, მუდმივი ცივი და 

ცხელი წყლით, სავინტილაციო არხებით, ყველა სართულზე განთავსებულია სანიტარული კვანძები.  

 

კერძოდ, უნივერსიტეტის ორივე მისამართზე განთავსებულ სასწავლო შენობაში მოწყობილ სანიტარულ კვანძებში 

დაცულია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები, რაც კონტროლდება შესაბამისი სამსახურის მიერ, უნივერსიტეტში 

არსებული წესის შესაბამისად. ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების დაცვა ხდება მუდმივად, შესაბამისი ჰიგიენური 

საშუალებების გამოყენებით. ამასთანავე, სანიტარული კვანძები მუდმივად მარაგდება ცხელი და ცივი წყლით, აქვს 

ვენტილაცია და უზრუნველყოფილია განათებით. ამასთანავე, სანიტარული კვანძები ადაპტირებულია სსსმ 

პირებისთვის. გამტარობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია სანიტარული კვანძების მუდმივი განახლება - 

რეაბილიტაცია, რისთვისაც მუდმივად ხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. 

 

უნივერსიტეტის ორივე კორპუსში და დამხმარე ნაგებობებში დამონტაჟებულია გათბობის ცენტრალური სისტემა და 

უზრუნველყოფილია ელექტრო ენერგიის  მიწოდების უწყვეტი და ალტერნატიული წყაროთი. 

 

ამდენად, უნივერსიტეტში ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში ინფრასტრუქტურის განვითარების  მიმართულებით 

გატარებული ღონისძიებები და ქმედებები, შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, სასწავლო და კვლევით მიზნებს და 
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სტუდენტთა დაგეგმილ რაოდენობას. ამავდროულად, ინფრასტრუქტურის განვითარება უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული გეგმის გამჭოლი პრიორიტეტია და  ინფრასტრუქტურაში მუდმივი ინვესტიციით უნივერსიტეტი 

ავითარებს სასწავლო, კვლევით, სამუშაო და რეკრეაციულ გარემოს, რომელიც ხელს შეუწყობს საუნივერსიტეტო 

საზოგადოების განვითარებას და ორგანიზაციის ეფექტურ ფუნქციონირებას. 

 

უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმები პრაქტიკის ობიექტებთან (იხ. დანართი 7.1.3 - მემორანდუმები 

პრაქტიკის ობიექტებთან). თუმცა, როგორც აღინიშნა, პრაქტიკული მეცადინეობებისთვის აუცილებელი სივრცეები, 

რომელიც საუნივერსიტეტო სივრცის ფარგლებში უზრუნველყოფს პრაქტიკული უნარების გამომუშავებს 

წარმოდგენილია უნივერსიტეტის მფლობელობაში. 

 

უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს სტუდენტებისა და პერსონალის უსაფრთხოებასა და მათ ჯანმრთელობაზე 

რისთვისაც შემუშავებულია უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის 

პროცედურები (იხ. დანართი 7.1.4. ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის 

დაცვის მექანიზმები.),  რომელიც ითვალისწინებს როგორც სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ასევე 

საევაკუაციო გეგმის შესაბამისად შენობაში მყოფი პირების უსაფრთხო ევაკუაციის ორგანიზებას, უნივერსიტეტის 

შენობაში სპეციალური შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების/პერსონალის დახმარებას გადაადგილების დროს 

(საჭიროების შემთხვევაში); ელექტროენერგიით უსაფრთხო მომარაგებას; სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. 

შენობას გააჩნია ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სისტემები. მთელ პერიმეტრზე, თვალსაჩინო ადგილას 

განთავსებულია ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი და მათი გამოყენების დეტალური ინსტრუქცია, საევაკუაციო 

გეგმები და მანიშნებლები, კვამლის გამწოვი სისტემა და დეტექტორები, საგანგაშო სიგნალიზაცია და სახანძრო 

სპრინკლერი, რომელიც ხანძრის შემთხვევაში უზრუნველყოფს შესაბამის ლოკაციაზე ავტომატურად წყლის 

გაფრქვევას. სახურავზე განთავსებულია ჭრილი, რომლის გახსნაც ძლიერი დაკვამლიანების შემთხვევაში 

უზრუნველყოფს შენობიდან კვამლის სწრაფად გაფანტვას. შენობის ყველა სართულზე განთავსებულია სახანძრო 

ჰიდრანტი, შესაბამისი სტანდარტების დაცვით და გათვალისწინებულია სახანძრო მანქანისათვის შენობამდე 

მისასვლელი გზა. ასევე მოწყობილია საევაკუაციო გასასვლელი კიბე, ყველა სართულიდან დამოუკიდებელი 

გასასვლელით, შუშის კარით. შენობისა და ეზოს სრული პერიმეტრი აღჭურვილია ჩაწერის შენახვის ფუნქციის მქონე 

სამეთვალყურეო კამერებით. ასევე, წესრიგის დაცვას ახორციელებენ უნივერსიტეტის მიერ ხელშეკრულებით 

აყვანილი დაცვის თანამშრომელები, რომლებიც ექვემდებარებიან უსაფრთხოების დეპარტამენტს. უნივერსიტეტის 

ყველა კორპუსისა და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა ხორციელდება 24 საათიანი რეჟიმით. ასევე უსაფრთხოებას და 

მატერიალური ფასეულობების დაცვას უზრუნველყოფს ,,ცოცხალი ძალა’’, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ 

შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე. უნივერსიტეტი თანამშრომლობს კომპანიასთან, რომელიც 

უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოებას. მათ მიერ იქნა გადამზადებული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ყველა 

თანამშრომელი და ჩაუტარდათ შესაბამისი ტრენინგები, იმ უნარ-ჩვევების შესაძენად, რომელიც შეამცირებს რისკებს 

სამუშაო პროცესში და უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების მაღალ დონეს, ასევე საფრთხის დადგომის 

შემთხვევაში ორგანიზებულად მოახდენენ რეაგირებას შესაძლო შედეგების თავიდან აცილების მიზნით. ასევე, 

აღსანიშნია, რომ შრომის ინსპექციის სამსახურის შესაბამისი პერსონალი პერიოდულად ახორციელებს პერსონალის 

ტრენინგს მიმდინარე სიახლეების შესაბამისად. 

 

პირველადი დახმარების აღმოჩენის მიზნით უნივერსიტეტს ჰყავს კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი, 

რომელთანაც გაფორმებულია შრომითი ხელშეკრულებები. უნივერსიტეტის ორივე მისამართზე ფუნქციონირებს 

სამედიცინო კაბინეტი, რომელიც აღჭურვილია პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევისათვის საჭირო ყველა  

ინვენტარით. ასევე,  სამედიცინო კაბინეტები უზრუნველყოფილია ბუნებრივი და ხელოვნური განათებით, 

მარაგდება ცივი და ცხელი წყლით. სამედიცინო კაბინეტის პერსონალის  - ექიმის მხრიდან ხორციელდება 
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პირველადი დახმარების აღმოჩენა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების გამოძახება. 

უნივერსიტეტის ყოველწლიური ბიუჯეტი ითვალისწინებს სამედიცინო მედიკამენტების შესყიდვასა და 

აღჭურვილობის ხარჯებს.   

 

სტუდენტებისა და პერსონალის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კონტექსტში მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, COVID-19-ით 

გამოწვეული ინფექციის თავიდან აცილების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები, კერძოდ, უნივერსიტეტში 

მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში  ინფექციის კონტროლსა და პრევენციას უზრუნველყოფს  ააიპ 

,,ექთანთა გაერთიანება”, რომელიც ახორციელებს : 

 პერსონალის მომზადებას; 

 მოქმედი რეგულაციებისა და სანიტარული ნორმების დაცვას უნივერსიტეტში; 

 ინფექციის კონტროლის კონსულტანტის მომსახურებას;    

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის 

შესაბამისი ადაპტირებული გარემოს შექმნას, იმისათვის რომ,  მათ სხვა სტუდენტებთან  თანაბარ პირობებში შეძლონ 

სრულფასოვანი განათლები მიღება. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების სწავლებისათვის ადაპტირებული გარემოს 

შექმნის მიზნით უნივერსიტეტში  უზრუნველყოფილია შემდეგი ინფრასტრუქტურის მოწყობითა და მხარდაჭერით: 

 უნივერსიტეტის კამპუსი აღჭურვილია  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების გადაადგილებისათვის 

საჭირო  სპეციალური ასასვლელით (პანდუსი); 

 უნივერსიტეტის აუდიტორიების და სველი წერტილების შესასვლელი კარები მოწყობილია ისე, რომ 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა შეძლონ  დახმარების გარეშე გადაადგილება; 

 უნივერსიტეტის კამპუსი უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პირებისათვის ადაპტირებული სველი წერტილებით; 

 უნივერსიტეტის კამპუსში  ფუნქციონირებს ლიფტი, რომელიც უზრუნველყოფს   შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების  სართულებს შორის გადაადგილებას, ხოლო არსებულ შენობაში 

სართულებზე გადაადგილება შესაძლებელია ამისათვის კიბის უჯრედებში მოწყობილი სპეციალური 

პანდუსებით. 

 უნივერსიტეტის უსაფრთხოების დეპარტამენტი ვალდებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

სტუდენტებს აღმოუჩინოს ყველა სახის დახმარება, რაც აუცილებელია მათი შეუფერხებელი და კომფორტული 

გადაადგილებისათვის  უნივერსიტეტის შენობაში. 

 უნივერსიტეტში სსსმ პირებისთვის შემუშავებულია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის წესი, 

რომლის შესაბამისადაც დგება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სადაც სასწავლო პროცესის 

განხორციელებისთვის საჭირო განსხვავებული მოთხოვნები მატერიალური რესურსის მიმართ 

ხელმისაწვდომობა სსსმ პირებისთვის უზრუნველყოფილია. 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების აღწერისას აღინიშნა, რომ უნივერსიტეტში რეგულარულად ტარდება 

სტუდენტებისა  პერსონალის კმაყოფილების კვლევა, მათ შორის მათი კმაყოფილების შეფასება უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურითა და აღჭურვილობით. გამოკითხული სტუდენტების და პერსონალის კმაყოფილების დონე 

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით მაღალია, ხოლო საკუთარ მოსაზრებებში აღნიშნავენ, რომ იცნობენ ახალი 

კამპუსის შესაძლებლობებს და აქვთ მოლოდინი რომ მათი სურვილებისა და მოლოდინების შესატყვის 
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საუნივერსიტეტო გარემო იქნება ახალ კამპუსში წარმოდგენილი. ქვემოთ წარმოვადგენთ მათი გამოკითხვის 

შედეგებს უნივერისტეტის ინფრასტრუქტურასთან და აღჭურვილობასთან  მიმართებით. 

 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 2020 წლის გამოკითხვების მიხედვით. პერსონალის მიერ  

საუნივერსიტეტო გარემოს და შესაბამისი აღჭურვილობის შეფასება  10 ქულიან სკალაზე  8.77-ია, რაც სტუდენტების 

მსგავსად მაღალი მაჩვენებელია.  

უნივერსიტეტის მატერიალური და ტექნიკური რესურსები  ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ იქნა 

შეფასებული. 2020 წლის გამოკითხვის შედეგები ასეთია: 

 

უპირველეს ყოვლის უნდა აღინიშნოს, რომ  გამოკითხვის შედეგებს უნივერსიტეტის  ითვალისწინებს შემდგომი 

გაუმჯობესებისთვის. მაგალითად, 2019 წლის გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინებით უნივერსიტეტმა 

უზრუნველყო კონსულტაციების/შეხვედრების სივრცეების დამატება, პირველი კამპუსის მისამართზე გაუმჯობესდა 

7.21

7.61

8.92

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

ძალიან უკმაყოფილო                                                           ძალიან კმაყოფილი

საშაუალო ქულა (mean)

34.69%

0.00%

2.04%

2.04%

2.04%

0.00%

0.00%

40.82%

38.78%
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უნივერსიტეტის კვების ობიექტით კმაყოფილი ვარ (ფასები, მენიუ, მომსახურება და ა.შ.)

სანიტარული 

კვანძების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (სისუფთავე, გამართულისანტექნიკა)

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი აღჭურვილია საჭირო რესურსით

უნივერსიტეტის შენობა უზურნველყოფილია ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით

უნივერსიტეტს ჰყავს დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წესრიგის 

დაცვას

უზრუნველყოფილი ვარ სათანადო 

ტექნიკური რესურსით (კომპიუტერი, პრინტერი,ავეჯი, ინტერნეტი და ა.შ.), რაც …

უნივერსიტეტი ითვალისწინებს პერსონალის მოთხოვნებს რესურსების გაუმჯობესებას

თან დაკავშირებით

არ ვეთანხმები ნაწილობრივ ვეთანხმები სრულიად ვეთანხმები არ ვიცი/ ვერ შევაფასებ

იხ. დიაგრამა: 7.1.4. სტუდენტების 2020 წ. გამოკითხვის შედეგები- ინფრასტრუქტურით და აღჭურვილობით 

კმაყოფილება (სწავლების საფეხურის მიხედვით) 

იხ.დიაგრამა 7.1.5. 
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კაფეტერიის, ბიბლიოთეკის, სანიტარული კვანძების ინფრასტრუქტურა, რაც დასტურდება ზემოთ მოცმული 

დიაგრამებით და წინა წლის შედეგებთან შედარებით კმაყოფილების ზრდის დინამიკა. 

 

ზემოთ წარმოდგენილი დიაგრამების ანალიზი ცხადყოფს, რომ სტუდენტები  და პერსონალი არსებულ 

ინფრასტრუქტურას და აღჭურვილობას  დადებითად აფასებენ. როგორც უკვე  რესპოდენტებს ეძლევათ 

შესაძლებლობა სტრუქტურიზებული კითხვებზე პასუხის გარდა, გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები/შენიშვნები. 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზმა ცხადყო რომ  იდენტიფიცირებული პრობლემა არ გამოკვეთილა  მატერიალურ 

და ტექნიკურ რესურსებთან მიმართებით, თუმცა მათი მაღალი მოლოდინი ახალი კამპუსის მიმართ,  მიუთითებს 

მათ მზაობას ისწავლონ და იმუშაონ გაუმჯობესებულ საუნივერსიტეტო გარემოში, რაც აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტის მუდმივი საზრუნავია, სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული გამჭოლი 

პრიორიტეტია, რომლის რეალიზების გარეშეც უნივერსიტეტი არ განიხილავს ინსტიტუციურ განვითარებასა და 

საუკეთესო შედეგის მიღწევას. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დანართი 7.1.1. უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ამონაწერი საჯარო 

რეესტრიდან; 

 დანართი 7.1.2. მოძრავი ქონების ინვენტარიზაციის მასალები; 

 დანართი 7.1.3. პრაქტიკის / კვლევით-სამეცნიერო ობიექტებთან დადებული ხელშეკრულება; 

 დანართი 2.2.3. გამოკითხვის შედეგები; 

 დანართი 1.2.1. სტრატეგიული განვითარების გეგემა (2019-2025); 

 დანართი 1.2.2. სამოქმედო გეგმა  (2019-2021) 

 დანართი 7.1.4. ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის დაცვის 

მექანიზმები 

7.2.  საბიბლიოთეკო რესურსები 

 ბიბლიოთეკაში არსებული გარემო, რესურსები და მომსახურება ხელს უწყობს სასწავლო და კვლევითი 

საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებას და უსდ მუდმივად ზრუნავს მის განვითარებაზე. 

 

 

აღწერა  და შეფასება 

 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის (EEU-LIB) საერთო ფართი - 260 კვ.მ. საუნივერსიტეტო 

ბიბლიოთეკა მოიცავს წიგნსაცავს, სამკითხველო დარბაზებს, ბიბლიოთეკაში მომუშავე პერსონალისთვის 

სამუშაო სივრცეებს, შეხვედრებისა და ჯგუფური მუშაობის სივრცეებს,  საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 

აღჭურვილობის სივრცეებს; კერძოდ, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკას აქვს ორი სამკითხველო დარბაზი, 100 

ადგილით:  

 სამკითხველო დარბაზი  (30 ადგილი) - კორპუსი 1, შატილის ქ. №4 

 სამკითხველო დარბაზი  (70 ადგილი, გახსნა დაგეგმილია 2021 წლის მაისში) - კორპუსი 2,  დავით 

აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, ენუქიძის ქ. 6 

 სამკითხველო დარბაზები აღჭურვილია სათანადო ინვენტარით. კერძოდ, მკითხველისთვის 

გათვალისწინებულია 2 ასლის გადამღები და სკანერის აპარატი, ინტერნეტში ჩართული 18 კომპიუტერი და 

ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია უკაბელო ინტერნეტი. ასევე, ბიბლიოთეკა აღჭურვილია სპეციალური 
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აპარატურის საშუალებით (სიგნალიზაცია), ცეცხლსაწინააღმდეგო სისტემით. გარდა იმისა, რომ 

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის (EEU-LIB) ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და განახლებაში 

მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდო, ასევე, ბიბლიოთეკის რესურსების განვითარების მნიშვნელოვან 

მიმართულებებს წარმოადგენს წიგნადი ფონდი (ციფრული და ბეჭდური) და საერთაშორისო ელექტრონული 

საბიბლიოთეკო ბაზები, რაზეც ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა დახარჯული თანხები და . 

შესაბამისად, 2015 წელთან მიმართებით საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზების რაოდენობა 

გაიზარდა თითქმის 5-ჯერ, წიგნადი ფონდი კი  - 3-ჯერ (იხ. დიაგრამა №7.2.1 და №7.2.2) 

 
 

 

 
 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია კვირაში 6 დღე, ორშაბათიდან შაბათის, 

ჩათვლით, 61 საათი. სამუშაო საათების გაზრდა მოხდა 2018 წელს ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის 

შედეგად. 

უნივერსიტეტის  საბიბლიოთეკო რესურსებით სარგებლობის   უფლება   აქვთ   სტუდენტებს, უნივერსიტეტის 

თანამშრომლებს, აკადემიურ პერსონალს, უნივერსიტეტის მიერ მოწვეულ პირებს. უნივერსიტეტის  

ბიბლიოთეკით რესურსებით სრულად სარგებლობისთვის ხდება  მომხმარებელთა ელექტრონულ სისტემაში 
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გაწევრიანება/რეგისტრირება, რაც მკითხველს საშუალებას აძლევს დაჯავშნოს, გაიტანოს დოკუმენტი, ასევე 

ხდება მოთხოვნილი დოკუმენტების სტატისტიკის მართვა. მკითხველთათვის შემუშავებულია ,,ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის ინსტრუქცია’’, რომლითაც განსაზღვრულია მკითხველთა და ბიბლიოთეკის უფლებები-

მოვალეობები, აბონემენტითა და სამკითხველო დარბაზით სარგებლობის წესები და ა.შ. ამასთანავე, COVID-19 

პანდემიის გამო დისტანციურ მომსახურებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით შემუშავდა სპეციალური 

ინსტრუქციები და ვიდეო-გზამკვლევები. უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ საიტზე 

მთავარ მენიუში გამოყოფილია ბიბლიოთეკის ვებგვერდი, სადაც ასევე განთავსებულია მკითხველისთვის 

საჭირო ინფორმაცია [იხ. ბმულზე: https://bit.ly/3qHdzph ] 

 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ელექტრონული საბიბლიოთეკო კატალოგის პროგრამა - OpenBiblio 

[https://eeu.edu.ge/lib/opac/], რომელიც წარმოადგენს ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემას (ILS-Integrated 

Library System) და მოიცავს შემდეგ ძირითად ფუნქციონალებს:  

 რესურსების კატალოგიზაცია/ინვენტარიზაცია 

 ვებ-კატალოგი (OPAC- Online Public Access Catalogue)  

 ცირკულაცია 

 ანგარიშგება (ბიბლიოთეკის სტატისტიკური მონაცემები) 

 სინქრონიზაცია სხვა ანალოგებთან. 

აღნიშნული ელექტრონული სისტემის მეშვეობით  საბიბლიოთეკო პროცესები ავტომატიზებულია: ხდება 

ლიტერატურის ნებისმიერი სახეობის (წიგნები, პერიოდული გამოცემები და ა.შ.) ბიბლიოგრაფიული დამუშავება, 

მკითხველთა აღრიცხვა და მათზე ლიტერატურის გაცემა, დაჯავშნა, სტატისტიკური მონაცემების დაანგარიშება, 

როგორიცაა ყველაზე პოპულარული/მოთხოვნადი წიგნების რეპორტი, გაცემული წიგნების რეპორტი და ა.შ.  

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, მოძებნონ 

მათთვის საინტერესო ლიტერატურა დისტანციურად. ამასთანავე, MS Teams-ში გახსნილია ბიბლიოთეკის 

ვირტუალური ოთახი, რომლის მეშვეობითაც ბიბლიოთეკარი დისტანციურად უწევს სტუდენტებს სრულ 

დახმარებას/კონსულტირებას სასწავლო მასალის მოძიებისა და მიწოდების საკითხებში. სტუდენტისთვის 

სასწავლო მასალა ასევე ხელმისაწვდომია MS TEAMS-ისა და EEU-EL სისტემებში. 

აღსანიშნია, რომ საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარების მიზნით, 2020 წელს უნივერსიტეტმა შეიძინა KOHA, 

რომელიც Openbiblio–ზე გაცილებით მძლავრი და მრავალფეროვანი სერვისის მომცველი პროგრამაა, შეუძლია 

დაამუშაოს 5 მილიონზე მეტი ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი; ამჟამად მიმდინარეობს KOHA-ს სისტემის დანერგვა 

[https://library.eeu.edu.ge/].  

 
ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი დღეისათვის მოიცავს 8103 ერთეულს და მისი განახლება ხდება პერმანენტულად, 

დარგში მიმდინარე განვითარებების კვალდაკვალ, რასაც ადასტურებს როგორც წიგნადი ფონდის, ასევე 

საერთაშორისო ელექტრონული ბაზების ზრდის დინამიკა და ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებული 

საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარებისთვის ფინანსური უზრუნველყოფა. წიგნადი ფონდი შედგება ბეჭდური 

და ელექტრონული როგორც ქართულენოვანი, ასევე უცხოენოვანი თანამედროვე ლიტერატურისგან. ამასთანავე, 

https://bit.ly/3qHdzph
https://eeu.edu.ge/lib/opac/
https://library.eeu.edu.ge/
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არსებული ლიტერატურის დამუშავება მიმდინარეობს საბიბლიოთეკო წესის შესაბამისად. ხდება საბიბლიოთეკო 

ფონდის ინვენტარიზაცია და რეინვენტარიზაცია, ფონდიდან გასარიცხი საბიბლიოთეკო დოკუმენტების 

გამოვლენა, მათი აღრიცხვა და ჩამოწერა;  ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო პროგრამების 

სილაბუსებით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურა, რასაც ადასტურებს 

უნივერსიტეტის აკრედიტებულ პროგრამებზე ექსპერტთა დასკვნებიც. ასევე, გარდა სავალდებულო 

ლიტერატურისა, ბიბლიოთეკაში არის სილაბუსით განსაზღვრული დამატებითი ლიტერატურის საკმაოდ დიდი 

ნაწილიც.  ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტსა და Middlesex უნივერსიტეტს 

(დიდი ბრიტანეთი) შორის დადებული სპეციალური მხარდაჭერის კონტრაქტის თანახმად, უნივერსიტეტის 

დოქტორატებისთვის და განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალისთვის  დაშვებულია მიდლსექსის უნივერისტეტის სამეცნიერო და სასწავლო მასალებზე  სრული 

წვდომა. ასევე, აღსანიშნია ,,ციფრული მენეჯმენტის’’ სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ფრესენიუსის 

უნივერსიტეტის (Hochschule Fresenius) პროგრამის ანალოგზეა აგებული და ამავე ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულებით პროგრამის სტუდენტებისა და განმახორციელებლებისთვის დაშვებულია წვდომა სასწავლო 

მასალებზე და ასევე,  გერმანულმა მხარემ EEU-ს ბიბლიოთეკას გადასცა პროგრამით განსაზღვრული საჭირო 

ლიტერატურაც. ხაზგასასმელია, რომ EEU არის დიდი ბრიტანეთის მკვლევართა პოტენციალის 

განმახორციელებელი პროგრამის (Vitae) წევრი, რაც ითვალისწინებს Vitae-ს ონლაინ რესურსებზე 

(სახელმძღვანელოები, სატრენინგო მასალები, კვლევით პროექტები, ანგარიშები და ა.შ.) სრულ წვდომას. გარდა 

ამისა, უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს ,,საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან’’ და მასთან გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს საჯარო ბიბლიოთეკის 

წიგნადი ფონდის გაზიარებასა და წიგნების გატანას. 

წიგნადი ფონდის განახლება ხდება ყოველწლიურად (ან საჭიროებისამებრ) და შესყიდვა/შესყიდვის ინიცირება 

მიმდინარეობს ,,ბიბლიოთეკის დებულებით’’ განსაზღვრული წესის შესაბამისად. ამასთანავე, სწავლებისა და 

კვლევის პროცესის ხელშეწყობისა და მკითხველთათვის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი    საბიბლიოთეკო  

რესურსების   განახლების საჭიროების განისაზღვრება/დგინდება სხვადასხვა მექანიზმით. კერძოდ, ტარდება 

საბიბლიოთეკო რესურსებისა და სერვისების კმაყოფილების შესახებ  კვლევები, ელექტრონულ სისტემაში 

აღირიცხება მკითხველთა მიერ ყველაზე მოთხოვნადი/პოპულარული ლიტერატურა. ასევე, ხაზგასასმელია, რომ 

ბიბლიოთეკის თანამშრომლები უნივერსიტეტში მოქმედი პროგრამების დარგის/სფეროების მიხედვით 

პერიოდულად ახორციელებენ  EEU-ს საბიბლიოთეკო ფონდების შესწავლას, ანალიზსა და შეფასებას. კერძოდ,  

ხდება სფეროების მიხედვით წიგნადი ფონდის (ციფრული და ბეჭდური) რაოდენობის იდენტიფიცირება და 

უდარდება პროგრამების მიხედვით სტუდენტთა რაოდენობრივ მაჩვენებლებს, რათა განისაზღვროს ბეჭდური 

წიგნების გონივრული რაოდენობა/დადგინდეს სამიზნე ნიშნულები. 

უნივერსიტეტს აქვს სხვადსხვა მიმართულებების არაერთ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზაზე 

წვდომა (ჩამონათვალი იხ. ბმულზე: http://eeu.edu.ge/ბიბლიოთეკა/საერთაშორისო-სამეცნიერო/) და მუდმივად 

მიმდინარებს  მისი განახლება-გამრავალფეროვნება (იხ. დიაგრამა №7.2.2). მათ შორის  აღსანიშნია, რომ 2018-2019 

http://eeu.edu.ge/%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%91%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%9d%e1%83%97%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%90/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%9d-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%aa%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%9d/
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წლიდან აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა შეუერთდა ,,საქართველოს ბიბლიოთეკების 

ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017’’-ს (EIFL), რომელიც უნივერსიტეტის სტუდენტებსა 

და პერსონალს აძლევს  შესაძლებლობას  ჰქონდეთ წვდომა შემდეგ საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებზე:  

 Cambridge University Press Journals 

 The New England Journal of Medicine (NEJM)  

 Edward Elgar Publishing’s journals and development studies eBooks   

 Sage Journals  

 IMechE Journals e-Duke Journals Scholarly Collection   

 Openedition Journals  

 Royal Society Journals Collection 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ჩართულია  ,,სსიპ-შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის კონსორციუმში - პროექტი „Elsevier“ -  ბაზები უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო კვლევით 

ცენტრებს“,  რაც ითვალისწინებს წვდომას  საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებზე:  

 Scopus 

 Science Direct 

 Scival Funding (Funding Institutional) 

ასევე მეტად მნიშვნელოვანია სამეცნიერო ბაზა LexisNexis Academic, რომელიც აერთიანებს სამართლის 

მიმართულებით ლიტერატურას, სასამართლო გადაწყვეტილებების სრულ ტექსტებს და EEU-ს 

სტუდენტებისთვის, პერსონალისთვის აღნიშნულ ბაზაზე წვდომა შესაძლებელია უნივერსიტეტის გარე 

სივრციდანაც. 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის პერსონალი უზრუნველყოფს პერსონალისა და სტუდენტებისთვის 

საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენებასთან დაკავშირებით შესაბამისი 

კონსულტაციის გაწევას, რაც დასტურდება გამოკითხვის შედეგებით (იხ. დიაგრამა №7.2.3). გარდა საერთაშორისო 

ელ-ბაზების გამოყენებისა, ბიბლიოთეკის პერსონალი აქტიურად ატარებს საბიბლიოთეკო რესურსების 

გამოყენების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრებსა და კონსულტაციებს, ასევე ახორციელებს  საბიბლიოთეკო 

ბაზების გამოყენების თაობაზე ტრენინგებს, რომელსაც ორგანიზებას უწევს უწყვეტი განათლების ცენტრი. 

განხორციელებული ტრენინგებისა და სხვა აქტივობების (კულტურულ-შემეცნებითი დონის ასამაღლებლად 

ტარდება შეხვედრები, ღონისძიებები) შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, 

ხოლო ქვემოთ საილუსტრაციოდ მოცემულია 2020 წელს განხორციელებული ტრენინგებიდან  რამდენიმე მათგანი, 

რომლებსაც ჯამში ესწრებოდა 216 მსმენელი: 

 ონლაინ-ტრენინგი: ,,EIFL-ის საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების შესახებ” 

(საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი, მსმენელთ2020) 

 ვებინარი: ,, Elsevier-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების შესახებ” (შოთა რუსთაველის 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2020) 
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 ტრენინგი: ,,საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზის Lexis-nexis გამოყენების პრინციპები’’ 

(Marat Almaganbetov,  

 ტრენინგების ციკლი: ,, ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის პრინციპები’’ (გიორგი თავაძე, 

ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი; 5, 6, 12, 19 ნოემბერი, 2020) 

 ტრენინგი: ,,საერთაშორისო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების ძებნის მექანიზმები’’ ( განათლების 

კვლევებისა და ადმინისტრირების სტუდენტებისთვის, 2020) 

საბიბლიოთეკო რესურსებით კმაყოფილების კვლევა ხორციელდება პროგრამების განმახორციელებელი 

პერსონალის კმაყოფილებისა და სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის ფარგლებში. შედეგების გაანალიზება კი 

ხდება პროგრამების მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ 2018-2019 სასწავლო წელს  კმაყოფილების კვლევის 

შედეგებით დადგინდა, რომ სტუდენტებიც და პერსონალიც დადებითად აფასებენ ბიბლიოთეკაში სილაბუსით 

განსაზღვრული ლიტერატურისა და საერთაშორისო ელექტრონული ბაზების ხელმისაწვდომობას და საშუალოდ 

სტუდენტების ბიბლიოთეკის რესურსებით კმაყოფილების ინდექსი 5-ქულიან სკალაზე მაღალი -   3,8 იყო, თუმცა 

ყველა სხვა კომპონენტთან შედარებით ნათლად ჩანდა, რომ საჭირო იყო ბიბლიოთეკის მუშაობის საათების კიდევ 

უფრო ზრდა, ასევე საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების თაობაზე მეტი ტრენინგის ჩატარება და 

პერსონალის ინფორმირებულობის გაზრდა განახლებული საბიბლიოთეკო რესურსების თაობაზე. აღნიშნული 

საკითხები გათვალისწინებულ იქნა შემდგომი საანგარიშო პერიოდში და განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. 

პერსონალისა და სტუდენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით EEU მუდმივად რომ ზრუნავს რესურსებისა და 

სერვისების განახლებასა და გაუმჯობესებაზე,  დასტურდება 2019-2020 წელს ჩატარებული კმაყოფილების 

კვლევით, რომლის შედეგადაც წინა წელთან შედარებით კმაყოფილება ყველა კრიტერიუმებთან მიმართებით 

საგრძნობლად გაზრდილია და პოზიტიურია (პერსონალის შემთხვევაში 3-ქულაინ შკალაზე ყველა კრიტერიუმი 

2,6-ზე მაღალია, ხოლო სტუდენტის შემთხვევაში 5-ქულიან შკალაზე 3,99-ზე მაღალი იხ. დიაგრამა №7.2.3; 

დიაგრამა№ 7.2.4 ) 

 
 

3.99

4.1

4.15

4.17

4.19

4.21

4.3

4.36

4.39

ტარდება საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრები …

ხელმისაწვდომია საერთაშორისო  ელექტრონული …

საბიბლიოთეკო სივრცე/გარემო კომფორტულია

ბიბლიოთეკაში არსებული გარემო შეესაბამება ჩემს …

ბიბლიოთეკას აქვს ლიტერატურის ელექტრონული …

ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი ხელსაყრელია

მოთხოვნის შემთხვევაში  უნივერსიტეტი ზრუნავს …

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია სილაბუსებში …

ბიბლიოთეკის პერსონალი  ეხმარება სტუდენტებს …

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

საერთოდ არ ვეთანხმები                     სრულიად ვეთანხმები

საშუალო ქულა (mean)

დიაგრამა 7.2.3. სტუდენტთა მიერ საბიბლიოთეკო რესურსების შეფასება
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი (იხ. http://eeu.edu.ge/lib/opac/ ); 

► დანართი 7.2.2. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება  

► უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკითა და სამკითხველო დარბაზით სარგებლობის წესი https://bit.ly/3qHdzph 

► ელექტრონული სასწავლო ბაზა (იხ. https://stud.eeu-el.ge ; https://edu.eeu-el.ge ); 

2.66

2.67

2.7

2.81

2.83

2.87

2.89

2.94

2.94

2.95

2.97

2.97

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

ბიბლიოთეკა აღჭურვილია საკმარისი რაოდენობის ტექნიკით

საბიბლიოთეკო სივრცე/გარემო კომფორტულია

ბიბლიოთეკაში არსებული გარემო შეესაბამება ჩემს მოთხოვნებს

ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფილია კარგი ხარისხის ინტერნეტით

ბიბლიოთეკას აქვს ლიტერატურის ელექტრონული ძებნის 

მოსახერხებელი სისტემა

ბიბლიოთეკის თანამშრომელი პროგრამის განმახორციელებელ 

პერსონალს აწვდის ინფორმაციას ბიბლიოთეკის რესურსების 

განახლებების შესახებ

ტარდება საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრები 

ბიბლიოთეკით სარგებლობასთან დაკავშირებით

ხელმისაწვდომია საერთაშორისო  ელექტრონული საბიბლიოთეკო 

ბაზები

ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგი ხელსაყრელია

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია სილაბუსებში მითითებული 

ძირითადი ლიტერატურა (ნაბეჭდი ან ელექტრონული)

ბიბლიოთეკის პერსონალი  ეხმარება პერსონალს ბიბლიოთეკის 

რესურსების გამოყენებაში

მოთხოვნის შემთხვევაში  უნივერსიტეტი ზრუნავს ბიბლიოთეკის 

რესურსების განახლებაზე

არ ვეთანხმები                                                            სრულიად ვეთანხმები

საშუალო ქულა

დიაგრამა 7.2.4. საბიბლიოთეკო რესურსების პერსონალის მიერ შეფასება

http://eeu.edu.ge/lib/opac/
https://bit.ly/3qHdzph
https://stud.eeu-el.ge/
https://edu.eeu-el.ge/
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► MS TEAMS 

► დანართი 7.2.1. წიგნადი ფონდის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტაცია ან ინვენტარიზაციის მასალები 

► დანართი 2.2.3. სტუდენტთა და პერსონალის  გამოკითხვის შედეგების ანალიზი-ანგარიშები 

► განხორციელებული ტრენინგები და აქტივობები 

► უნივერსიტეტის ვებგვერდი: https://eeu.edu.ge  

 

 

7.3.  საინფორმაციო რესურსი 

 

 უსდ-ში შექმნილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მისი 

ადმინისტრირება და ხელმისაწვდომობა; 

 ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული სისტემები დანერგილია და არსებობს მისი მუდმივი 

განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები; 

 უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილია ვებგვერდის ფუნქციონირება ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

 

აღწერა  და შეფასება  

 

ინფორმაციული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მართვის სისტემა 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერისტეტი საგანმანათლებლო და მმართველობით პროცესებში ფართედ იყენებს 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და პროგრამულ პლატფორმებს/სისტემებს, რომელთა ეფექტიანი 

და უსაფრთხო ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს თანამდროვე და მაღალტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის 

გამოყენებით. მათ შორის: 

 უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის და პერსონალისათვის ინტერნეტთან და უნივერსიტეტის შიდა 

რესურსებთან (პროგრამულ პლატფორმებთან და სისტემებთან, კორპორატიულ ფოსტასთან) შეუფერხებელ 

და დაცული წვდომას, როგორც სადენიანი, ასევე უსადენო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

 იყენებს მონაცემთა დაცულობაზე და ეფექტიან მართვისთვის დაცულ მონაცემთა და აპლიკაციების 

სერვერების, რომლებიც განთავსებულია როგორც უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალურად მოწყობილ 

ფართში, ასევე ხელშეკრულების საფუძველზე კონტრაქტორ კომპანიასთან, ღრუბლოვანი (Cloud) 

ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

 პროგრამულ პლატფორმებისა და სისტემების განვითარება წარმოადგენს უნივერსიტეტის პრიორიტეტულ 

მიმართულებას, ისინი მაქსიმალურად არიან გამოყენებული უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და 

მმართველობით პროცესებში, რომელებიც საჭიროებს მონაცემების მოქნილ მართვას, დაცულობას და 

პერსონალურ ინფორმაციასთან წვდომის შეზღუდვას. პროგრამულ პლატფორმებისა და სისტემების 

გამოყენება სავალდებულოა სასწავლო პროცესების, პერსონალისა და ფინანსების მართვაში; 

 განსაკუთრებით ყურადღება ექცევა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სიტემაში ნებისმერი პროგრამულ თუ 

აპარატულ რესურსთან წვდომა დაცულობას რაც უზრუნველყოფილია პერსონალური იდენტიფიკაციის 

სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროს სანდო, სტანდარტების, მეთოდებისა და 

პროტოკოლების გამოყენებით. 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვას და მის გამართულ ფუნქციონირებას 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი (იხ. დანართი 1.1.1. 

უნივერსიტეტის დებულება) რომელიც შედგება ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამულ პლატფორმებისა 

და სისტემების  მართვისა საკითხებში პოლიტიკისა  და პროცედურებისაგან. 

https://eeu.edu.ge/
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უნივერსიტეტი ზრუნავს საკომუნიკაციო ქსელების, ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული 

რესურსებთან შეუფერხებელ წვდომაზე და დაცულობაზე. ყველა პროცედურა გაწერილია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებისა და პროგრამულ პლატფორმებისა და სისტემების  მართვისა პოლიტიკის დოკუმენტში (დანართი 

7.3.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვისა და განვითარების პოლიტიკა)  

პოლიტიკა განსაზღვრავს უნივერსიტეტის მმართველობით, საგანმანათლებლო და კვლევით პროცესებში 

კომპიუტერული და საინფორმაციო რესურსების გამოყენების საკითხში ზოგად მიდგომებს და წესებს, რომლის 

საფუძველზეც უნდა მოხდეს ინფორმაციული ტექნოლოგიის მართვის პროცედურების ფორმირება.  

მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში ინფორმაციის ძირითადი მახასიათებლების დაცვას 

(კონფიდენციალურობა, ხელმისაწვდომობა, მთლიანობა), რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ინფორმაციული 

რისკების მართვის ეფექტიანობას და ბიზნეს უწყვეტობის. რის შედეგაც შედეგად უნდა უზრუნველყოფილი იქნეს: 

ფიზიკურ დონეზე და ინფორმაციული უსაფრთხოება; ინციდენტების მართვა; ზიანის მომტანი პროგრამულ 

კოდებზე კონტროლი; სისტემების, აპლიკაციების და მონაცემთა რეზერვირება; კომპიუტერული ქსელის მართვა; 

ახალი სისტემის დაგეგმვა-შემუშავება.  

პოლიტიკა ეყრდნობა საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

სფეროსი სტანდარტებს, ინტელექტუალური საკუთრებისა და პერსონალური მონაცემთა დაცვის საკითხებში 

შესაბამის კანონმდებლობის აქტებსა და უნივერსიტეტის შინაგანაწეს. 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მართვის პროცედურებით განსაზღვრულია ქსელებისა და 

პროგრამული პლატფორმების მართვის ტექნიკური და უსაფრთხოების, მათ შორის მომხმარებლის ანგარიშისა და 

უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქსელების მართვის საკითხები.  

 

უნივერისტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ზოგადი აღწერა  

უნივერსიტეტის ორთავე კამპუსში აუდიტორიები ტექნიკურად აღჭურვილია ქსელში  ჩართული კომპიუტერები და 

საპრეზენტაციო აპარატურით (ნოუთბუქები, პროექტორები). ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია 

ინტერნეტის ქსელში ჩართული პერსონალური კომპიუტერებით, გააჩნიათ თავისუფალი წვდომა პრინტერებთან და 

სხვა სახის ტექნიკურ მოწყობილობებთან. ყველა კომპიუტერი დაკავშირებულია სერვერებთან და უნივერსიტეტის 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა აღჭურვილია თანამედროვე სისტემებით, რომელთა 

უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია სპეციალიზებული ქსელური მოწყობილობებითა და ანტივირუსული 

პროგრამული ელემენტებით. 

უნივერსიტეტის მუდმივად ზრუნავს კომპიუტერების ტექნიკურ მახასიათებლებისა და რაოდენობა განვითარებაზე 

ასე მაგალითად სტუდენტებისათვის  ამჟამად ხელმისაწვდომია 99 პერსონალური კომპიუტერი (იხ. დანართი 7.1.2. 

მოძრავი ქონების ინვენტარიზაციის მასალები),  სტუდენტთა კონტიგენტის ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიით  

( იხ. დანართი 2.2.4. სტუდენტთა კონტინგენტის ოდენობის განსაზღვრის და საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი  

პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია -შესაბამისი ინფორმაცია)   განსაზღვრულია საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებისა და საბიბლიოთეკო რესურსებთან სტუდენტთა ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი: ერთი 

კომპიუტერი ან/და ბიბლიოთეკაში სამუშაო ადგილი 20 სტუდენტზე. არსებული მდგომარეობის აღნიშნული 

თანაფარდობა წარმოადგენს 716/99 რაც გაცილებით ნაკლებია სამიზნე ნიშნულთან შედარებით.  

ახალი კამპუსისათვის სასწავლო, კველევითი და ადმინისტრაციისათვის მოხდა დამატებით 79 კომპიუტერის 

შესყიდვა (დანართი 7.1.2. მოძრავი ქონების ინვენტარიზაციის მასალები) და კონტინგენტის 2100 სტუდენტამდე ზრდის 

შემთხვევაში სტუდენტთა კონტიგენტის ოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიით თანაფარდობა გახდება 2100/178, 

რომელიც სტუდენტთა კონტიგენტის ზრდის მიუხედავად მაინც თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია სამიზნე ნიშნულზე 1/20. 
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თანაც ისიც გასათვალისწინებელია, რომ სტუდენტური კონტინგენტის ზრდა არ მოხდება მყისიერად და 

უნივერსიტეტს მოახდენს დამატებით კომპიუტერების შეძენას კონტინგენტის ზრდასთან ერთად, რაც შესაბამისად 

არის ასახული საპროგნოზო ბიუჯეტში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის მიერ შეძენილია 10 სმარტ-მონიტორი (დაფა), რომელიც წარმოადგენს 

მეოთხე თაობის ტექნიკას. 

უნივერსიტეტში, როგორც აუდიტორებში, ლაბორატორიებში და ბიბლიოთეკაში, ასევე კამპუსის მთელ 

ტერიტორიაზე ვრცელდება უსადენო (WiFi) ინტერნეტი, რომელიც სტუდენტებსა და პერსონალს საშუალებას 

აძლევს ისარგებლოს უწყვეტი ინტერნეტ კავშირით, რაც საშუალება იძლევა დაცულად შეძლონ დისტანციურად 

ჩართვა და საჭირო ინფორმაციასთან შეუფერხებელი წვდომა უნივერსიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

სისტემებთან, მათ შორის სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემასთან, ელექტრონული სწავლების 

სისტემასთან და კორპორატიული ელექტრონული ფოსტასთან.  

სტუდენტებსა და პერსონალისათვის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემასთან წვდომა შესაძლებელია 24 საათის 

განმავლობაში და სისტემისა და მომხმარებლის დაცულობისათვის - მხოლოდ დაცული ქსელური პროტოკოლების 

და პაროლების გამოყენებით. 

სერვერები, რომელზეც განკუთვნილია საინფორმაციო-საკომუნიკაციო რესურსების მართვისთვის განთავსებული 

არის ახალი კამპუსის უნივერსიტეტის დაცულ სივრცეში, რომლებთანაც წვდომა აქვს მხლოდ ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს. პერიოდულად ხორციელდება სერვერებზე 

განთავსებული ინფორმაციისა და მონაცემების რეზერვირება (სისტემური Back Up).  

უნივერსიტეტის ყველა საინფორმაციო რესურსებში გამოყენებულია SSL უსაფრთხოების სერთიფიკატი, რომლის 

მეშვეობით დაცულია სისტემაში ავტორიზებულ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები. მათ შორის: ელ-

ფოსტა, პაროლი, საკონტაქტო მონაცემი და ა.შ.  

გარდა ამისა რიგი ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული  რესურსები, ხელშეკრულებების 

საფუძველზე განთავსებულია სხვა კომპანიების რესურსებზე, რომლებიც პასუხს აგებენ ინფორმაციის დაცულობაზე 

და პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე, ხოლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მართვის დეპარტამენტი კი მონიტორინგზე  და კონფიდენციალურობის დაცვაზე. სერვერებზე განთავსებული 

ინფორმაციისა და მონაცემების რეზერვირება (სისტემური Back Up) პერიოდულად ხორციელდება როგორც 

კონტრაქტორ კომპანიის, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი მიერ. 

კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია ,,Grena” აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების 

საფუძველზე ახორციელებს ინტერნეტ კავშირისა და დაცულ VPS ჰოსტინგის (რომელზედაც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის საიტი eeu.edu.ge და ელ-ფოსტის info@eeu.edu.ge) მომსახურებას.  

2020 წლის გაზაფხულიდან, COVID 19-ის მსოფლიო პანდემიის გამოწვევებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ 

დაწესებული შეზღუდვების გადასალახად საუნივერსიტეტო ქსელი იმგვარად არის კონფიგურირებული, რომ 

სტუდენტებისთვის, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის შესაძლებელი იქნეს როგორც შიდა, 

ასევე გარე ქსელიდან თავისუფალი და უსაფრთხო  წვდომა უნივერსიტეტის სასწავლო ელექტრონული სერვისებთან 

და მართვის ელექტრონული რესურსებთან, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო სტუდენტებსა და თანამშრომლებს 

შორის შეუფერხებელი კომუნიკაცია და ეფექტიანი დისტანციური სწავლების განხორცილება. აღნიშნულმა 

მიდგომამ საუკეთესო შედეგები გამოიღო რაც აისახა სტუდენტთა და პერსონალის კმაყოფილების კვლევაში  

უნივერსიტეტში ამოქმედდა ელექტრონული სატელეფონო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოს თანამშრომელთა 

კომუნიკაციის გამარტივებას, ახორციელებს უსაფრთოხების მიზნით ჩანაწერების შექმნას.  
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სასწავლო კორპუსში დაცულია უსაფრთხოების ნორმები, სპეციალური აპარატურის საშუალებით (სიგნალიზაცია) 

აღჭურვილია ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული კლასები და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცვის 

პოლიცია. ასევე, ფუნქციონირებს შიდა უსაფრთხოების სამსახური, შენობა აღჭურვილია სათვალთვალო კამერებით. 

 

უნივერსიტეტის ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული  რესურსები 

საუნივერსიტეტო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ხარისხის გაზრდის მიზნით უნივერსიტეტში დანერგილია 

ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული შემდეგი სისტემები: 

1. სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა - EEU-EL [https://admin.eeu-el.ge. https://stud.eeu-el.ge, 

https://edu.eeu-el.ge] 

2. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა - ELMA  

3. ადამიანური რესურსების მართვის (შემდგომში - HR პლატფორმა) სისტემა  

4. ელექტრონული სწავლების სისტემა MS Teams (MS Office 365 პლატფორმაზე) 

5. კორპორატიული ელექტრონული ფოსტა (MS Office 365 პლატფორმაზე)  

6. უნივერსიტეტის საიტი www.eeu.edu.ge 

7. ელექტრონული საბიბლიოთეკო კატალოგი (OPAC) 

8. მოკლე ტექსტური შეტყობინების დაგზავნის სისტემა SMS MSG PANEL (http://sms3.msg.ge/) 

9. ონლაინ გამოკითხვის პლატფორმა - SurveyMonkey 

 

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (EEU-EL)  

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (შემდგომში - EEU-EL) შექმნილია სასწავლო პროცესის 

ეფექტიანად დაგეგმვისა და სტუდენტთა ინფორმირების ხელშეწყობის მიზნით. ბაზა საშუალებას იძლება 

ეფექტიანად განხორციელდეს და უზრუნველყოფილი იყოს სტუდენტზე ინფორმაციის მოძიება თუ შექმნა, 

სხვადასხვა რაპორტის (სტუდენტის სტატუსი, ფინანსური მდოგმარეობა, აკადემიური მოსწრება და ა.შ.) ამოღება, 

კომუნიკაცია და ა.შ. სისტემა შექმნილია უნივერსიტეტის სამუშაო პროცედურების გათვალისწინებით. 

EEU-EL-ს ძირითადი მომხმარებლებია: უნივერსიტეტის ადმინისტრატორი, ლექტორი/პედაგოგი, სტუდენტი და 

შესდგება რამდენიმე მოდულისაგან მათ შორის: 

1. სტუდენტისა და აკადემიური პერსონალის სასწავლო პროცესის მართვის მოდული, რომელიც მოიცავს 

აკადემიური რეგისტრაციას (სასწავლო კურსები), შეფასებებს, სასწავლო ცხრილებს და კალენდარებს, 

სილაბუსებს, სასწავლო გეგმებს, სემესტრული ანგარიშებს (შესრულებული კრედიტები, სემესტრული GPA, 

სტუდენტთა სტატუსები, პედაგოგის სემესტრული დატვირთვის მაჩვენებლები, აკადემიური მოსწრება და 

ა.შ.); პერსონალისა და სტუდენტების პირადი საქმეებს, საინფორმაციო დაფას (გზამკვლევები, სიახლეები, 

ანონსები, ტრენინგები/კონფერენციები) 

2. საფინანსო სერვისი - სწავლის საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკის დისტანციურად 

გაფორმება, გრანტები, ტრანზაქციები, ანგარიშ-ფაქტურის ბეჭდვა და ა.შ.  

3. გამოკითხვები - გამოკითხვის კითხვარების ელექტრონულად შევსება და მართვა, შედეგების დამუშავება; 

4. საგამოცდო სერვისი - საგამოცდო ცენტრი, ინფორმაცია საგამოცდო განრიგზე, საგამოცდო ფორმატი; 

5. ბიბლიოთეკის სერვისი - ელექტრონული სასწავლო მასალების ბაზაში ატვირთვა და წიგნების გამოწერა;  

6. საკომუნიკაციო სერვისი ელექტრონულად (სხვადასხვა სახის პირადი შეტყობინებების, დოკუმენტების 

მიღება და გაგზავნა სამივე პროფილიდან და შესაბამისი);  

7. პერსონალის რეესტრი (პედაგოგი, ადმინისტრაცია) 

http://sms3.msg.ge/
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EEU-EL-ში შესაბამის ინფორმაციასთან წვდომა ხორციელდება როლური დაშვებების სისტემით, დაფუძნებულია 

თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების აღწერილობაზე, რათა არ მოხდეს არაავტორიზებული პიროვნებების მიერ 

კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან წვდომა და ცვლილება. 

EEU-EL წარმოადგენს უნივერსიტეტის მიერ შექმნი პროგრამულ პროდუქტს, განთავსებულია უნივერსიტეტის 

სერვერზე და მისი პროგრამულ განვითარებასა და ტექნიკურ ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი. ახალი ფუნქციებისა და მოდულების დამატების პროცესში კოდი იწერება 

სპეციალურად გამოყოფილ ლოკალურ სერვერზე, სადაც ხდება სისტემაში დამატებული ახალი მოდულის 

ტესტირება შემდეგ კი შემოწმებული კოდის ატვირთვა ძირითად სერვერზე. სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის 

ქსელურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია GRENA 

 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა - ELMA 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა - ELMA უზრუნველყოფს საუნივერსიტეტო დოკუმენტაციის 

მიმოსვლის, აღრიცხვისა და მართვას; კომპანიის შიდა და გარე დოკუმენტებთან მუშაობის სრული ციკლის 

ავტომატიზაციას; უნივერსიტეტის პროცედურებთან შესაბამისობას. მისი მეშვეობით უზრუნველყოფილია 

უნივერსიტეტში შემოსულ, გასულ და შიდა დოკუმენტებთან, რექტორის ბრძანებებთან მუშაობის სრული ციკლის 

ავტომატიზაცია. კერძოდ, პროგრამაში შესაძლებელია შემომავალი და გამავალი კორესპონდენციების აღრიცხვა, 

მათთვის სარეგისტრაციო ნომრების მინიჭება, შემდგომი მოძრაობა და რეაგირება უნივერსიტეტის საქმისწარმოების 

წესის შესაბამისად.  აღსანიშნავია, რომ ELMA-თი სარგებლობა პერსონალს შეუძლია, როგორც უნივერსიტეტში, ასევე 

ნებისმიერი ლოკაციიდან, რითაც გარანტირებულია საქმისწარმოების უწყვეტობა. 

ELMA-ს გააჩნია როგორც ადმინისტრატორის, ასევე ინდივიდუალური მომხმარებლის მართვის სისტემა, აგებულია 

მოდულური პრინციპზე და შესაბამის ინფორმაციასთან წვდომა ხორციელდება როლური დაშვებების სისტემით, 

დაფუძნებულია თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების აღწერილობაზე, რათა არ მოხდეს არაავტორიზებული 

პიროვნებების მიერ კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან წვდომა და ცვლილება.  

ELMA წარმოადგენს უნივერსიტეტის დაკვეთით შექმნილ პროგრამულ პროდუქტს, განთავსებულია უნივერსიტეტის 

სერვერზე და მის პროგრამულ განვითარებასა და ტექნიკურ ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი. ახალი ფუნქციებისა და მოდულების დამატების პროცესში კოდი იწერება 

სპეციალურად გამოყოფილ ლოკალურ სერვერზე, სადაც ხდება სისტემაში დამატებული ახალი მოდულის 

ტესტირება შემდეგ კი შემოწმებული კოდის ატვირთვა ძირითად სერვერზე. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული 

სისტემის ქსელურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია GRENA. 

 

ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა 

ადამიანური რესურსების მართვის (შემდგომში - HR პლატფორმა) სისტემა გამოიყენება უნივერსიტეტში ადამიანური 

რესურსების აღრიცხვის, და მართვისათვის. იგი სრულად შეესაბამება საქართველოს შრომის კოდექსისა და 

პერსონალური ინფორმაციის დაცვის საქართველოს კანონის მოთხოვნებს,  

HR პლატფორმა გააჩნია როგორც ადმინისტრატორის, ასევე ინდივიდუალური მომხმარებლის მართვის სისტემა, 

აგებულია მოდულური პრინციპზე და შეიცავს ადამიანური რესურსების ადმინისტრირებისა და ხელფასების და 

ფინანსური გადაცემების მართვის მოდულებს. 

HR პლატფორმის შიგნით შესაბამის ინფორმაციასთან წვდომა ხორციელდება როლური დაშვებების სისტემით, 

დაფუძნებულია თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების აღწერილობაზე, რათა არ მოხდეს არაავტორიზებული 

პიროვნებების მიერ კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან წვდომა და ცვლილება. 
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ადამიანური რესურსების ადმინისტრირების მოდულის საშუალებით ინახება და იმართება შემდეგი სახის 

ინფორმაცია: 

• სტრუქტურული ერთეულებისა და მათი შესაბამისი პოზიციები აღწერილობების აღრიცხვისა და მართვის 

სისტემა; 

• უნივერსიტეტში დასაქმებულთა რეზიუმეების აღრიცხვისა და მართვის სისტემა; 

• როგორც მოქმედი, ასევე განთავისუფლებულ თანამშრომელთა პირადი საქმეთა აღრიცხვისა და მართვის 

სისტემა. 

• HR პროცედურებისა და ბრძანებების აღრიცხვისა და მართვის სისტემა. 

• სახელფასო უწყისების აღრიცხვისა და მართვის სისტემა. 

• ხელშეკრულებების აღრიცხვისა და მართვის სისტემა. 

• თანამშრომელთა დაზღვევის აღრიცხვისა და მართვის სისტემა  

მომხმარებლის პირადი კაბინეტის მეშვეობით ყოველ თანამშრომელს, მისი პირადი პაროლის და მომხმარებლის 

გამოყენებით, შეუძლია გაეცნოს და მართოს მის შესახებ HR პლატფორმაში განთავსებულ ყველა ინფორმაციას. 

აგრეთვე მათზე არსებული ყველა დოკუმენტაცია როგორიცაა: ხელშეკრულება, ბრძანება, განცხადება და ა.შ.; გაეცნოს 

სტრუქტურული ერთეულის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგს, მოითხოვოს სამსახურის ცნობა, შვებულება, 

მივლინება და სხვა 

HR პლატფორმის პროგრამულ განვითარებას უზრუნველყოფს კომპანია ,,Best Business Solution”, პლათფორმა 

განთავსებულია უნივერსიტეტის სერვერზე და მისი ტექნიკურ ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი. სისტემის ქსელურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია GRENA. 

 

ელექტრონული სწავლების სისტემა MS Teams (MS Office 365 პლატფორმაზე)  

უნივერსიტეტი დისტანციური სწავლება განახორციელა კორპორაცია Microsoft-ის Office 365 A1 ლიცენზირების 

ფარგლებში. დისტანციური სწავლების პროგრამის Microsoft Teams ელექტრონულ პლატფორმა აერთიანებს 

მიმოწერის, შეხვედრების, ფაილების გაცვლის სერვისებსა, ინტეგრირებულია Class Notebook, თითოეულ 

მომხმარებელს გაჩნია სივრცე ფაილების ატვირთვის (OneDrive).  

დისტანციური სწავლების პროცესის ეფექტიანად განხორციელებისა და ტექნიკური მხარდაჭერისათვის შექმნილია 

ელექტრონული სწავლების განვითარებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის 6-წევრიანი მუდმივმოქმედი ჯგუფი, 

რომელიც შედგება განათლების დეპარტამენტის, ფაკულტეტების IT სამსახურისა და პარტნიორი კომპანია UGT-ის 

წარმომადგენლებისგან.  

Microsoft Teams-ის პროგრამა ინტეგრირებულია უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ 

პლატფორმასთან (EEU-EL).  

აგრეთვე TEAMS-ის დანერგვის ეტაპზე გამოვლინდა პლატფორმისთვის სხვადასხვა ფუნქციონალის 

დამატების/დანერგვის საჭიროება (კალენდრის კონფიგურაციის მოდიფიცირება, ვიდეო-ჩაწერის ფუნქციონალის 

გააქტიურება და ა.შ.), რაც წარმატებით განხორციელდა Microsoft-ისა და UGT-ისთან თანამშრომლობით.  

 

კორპორატიული ელექტრონული ფოსტა (MS Office 365 პლატფორმაზე)  
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უნივერსიტეტის ყველა თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის გააჩნია კორპორატიული ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი, რომელის მეშვეობითაც ხდება კომუნიკაცია და წვდომა უნივერსიტეტის სხვადსხვა სერვისებთან. ყველა 

ელ-ფოსტას გამოეყო 50 გბ-იანი სივრცე და ასევე შეუზღუდავი პერსონალური „cloud’’ ვირტუალური სივრცე 

ფაილების დასატვირთად. 

კორპორატიული ელექტრონული ფოსტა განთავსებულია MS Office 365 პლატფორმაზე  და მის პროგრამული და 

ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს კორპორაცია Microsoft-თან თანამშრომლობით კომპანია UGT, ხოლო 

სისტემის ქსელურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია GRENA 

 

უნივერსიტეტის საიტი www.eeu.edu.ge 

EEU-ს საიტი ასრულებს საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ფუნქციას. იგი დაკავშირებულია უნივერსიტეტის 

ელექტრონულ-სერვისთან, რომელიც განკუთვნილია აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. 

მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ყველა მნიშვნელოვანი საუნივერსიტეტო ინფორმაცია. უნივერსიტეტის 

საიტზე განთავსებულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე სხვადასხვა სახის ინფორმაცია: მათ შორის ინფორმაცია EEU-

ს შესახებ, საგანმანათლებლო პროგრამებსა და პროცედურების შესახებ, ნორმატიული აქტები და მარეგულირებელი 

დოკუმენტები, აკადემიური კალენდარის, უწყვეტი განათლების, ბიბლიოთეკის, კვლევები, საერთაშორისო 

პარტნიორები, საერთაშორისო სტუდენტები, გაცვლით პროგრამები, სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. 

მომხმარებელთა კომფორტისთვის შექმნილია საიტის მობილური ვერსიაც.  

საიტი საშუალებას იძლევა google analytics-დან დეტალური ინფორმაციების ამოღების. განსაკუთრებით უნდა 

აღინიშნოს, რომ ახალ საიტს აქვს მიმოწერის ფუნქცია ,,chat with us’’, რომელიც საშუალებას იძლევა ონლაინ რეჟიმში 

ინფორმაციის მიღების, ან შეტყობინების ოპერატორზე გადაცემას. უნივერისტეტის ვებგვერდი მუდმივად 

განახლებადია და მუდმივად მიმდინარეობს მისი ვიზუალური დახვეწა. 

უნივერსიტეტის ვებგვერდი განთავსებულია უნივერსიტეტის სერვერებზე, მისი კონტენტის მართვის ორგანიზებას 

ზედამხედველობს  ახდენს  მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, ხოლო უშუალოდ 

მართვას აწარმოებს შპს ,,MOSES’’ მომსახურების ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ამავე დროს აღნიშნული 

დეპარტამენტის ფარგლებში აუთსორსინგის გზით აწარმეობს სოციალურ მედია-მენეჯმენტს. (დანართი 1.1.1. - 

უნივერისტეტის დებულება). ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის 

დეპარტამენტი, ხოლო სისტემის ქსელურ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია GRENA. 

 

ელექტრონული კატალოგი (OPAC) 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი (OPAC - Online public access catalog) მომხმარებლებს 

საშუალებას აძლევს მოძებნონ მათთვის საინტერესო ლიტერატურა დისტანციურად. ძიების შედეგებზე 

დაყრდნობით, მკითხველს შეუძლია ჩაინიშნოს მისთვის საჭირო დოკუმენტის „შტრიხკოდი“ და მოითხოვოს იგი 

ბიბლიოთეკაში. ბაზას აქვს სტუდენტისა და ადმინისტრატორის ინტერფეისები. ადმინისტრატორის პროფილიდან 

შესაძლებელია წიგნის ელექტრონული აღრიცხვა, წიგნის დაჯავშნა, ბიბლიოთეკის წევრებზე ინფორმაციის 

მოპოვება, მოხმარების და სხვა სტატისტიკების მართვა და ა.შ. 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

მისამართით https://eeu.edu.ge/lib/opac/ 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი OPAC წარმოადგენს ღია კოდის მქონე პროგრამულ 

უზრუნველყოფას (Open-Source Software Projects), პროგრამულ მხარდაჭერას ხელშეკრულების საფუძველზე 

ახორციელებს ააიპ ,,საქართველოს ბიბლიოთეკათა ასოციაცია“,   ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს 
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ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტი, ხოლო სისტემის ქსელურ უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელია GRENA. 

 

მოკლე ტექსტური შეტყობინების დაგზავნის სისტემა SMS PANEL  

უნივერსიტეტი თანამშრომლებთან და სტუდენტებთან კომუნიკაციის მიზნით იყენებს მოკლე ტექსტური 

შეტყობინების დაგზავნის სისტემა SMS PANEL, რომელშიც ბმული http://sms3.msg.ge/ საშუალებით ხდება სმს-ების 

გაგგზავნია (ჯგუფური დაგზავნის შექმნა შაბლონების, ტელეფონების წიგნის და ა.შ. გამოყენებით), საშუალებას 

იძლევა დაიგეგმოს შეტყობინებების დაგზავნა და გააჩნია მიმდინარე არქივის ნახვისა და ექსპორტის ფუნქციები.  

მოკლე ტექსტური შეტყობინების დაგზავნის სისტემა SMS PANEL-ის პროგრამულ და ტექნიკურ მხარდაჭერასა 

ხელშეკრულების საფუძველზე ახორცილებს კომპანია MS - ჯგუფი  

 

ონლაინ გამოკითხვის პლატფორმა - SurveyMonkey 

ონლაინ გამოკითხვის ხელსაწყოებიდან უნივერსიტეტი იყენებს SurveyMonkey-ის, რომელსაც აქვს მოქნილი 

დიზაინის შესაძლებლობები, გაზიარების სხვადასხვა პარამეტრები (ვებგვერდიდან ჩასმა, URL-ის განთავსება და 

ა.შ.),  შაბლონები და კითხვები,  მონაცემების ანალიზის მძლავრი ინტეგრირებული ინსტრუმენტები და ა.შ. 

 

 

უნივერსიტეტის ინფორმაციული სერვისების განვითარება  

უნივერსიტეტი, ინფორმაციული რესურსის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, გეგმავს სხვადასხვა 

ელექტრონული სერვისების პერიოდულ დანერგვა/განახლებას. მათ შორის: უნივერსიტეტის წიგნადი ფონდის 

ციფრულ ფორმატში გადაყვანასა და ელექტრონული საბიბლიოთეკო კატალოგი (OPAC)-ში განთავსებას; 

ელექტრონული სწავლების სისტემა MS Teams შემდგომ განვითარებას, ადამიანური რესურსების მართვის HR 

პლატფორმის, სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა - EEU-EL-ისა, დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა - ELMA-სთვის ახალი პროგრამული ელემენტების და ფუნქციების დამატებასა და 

არსებულის კი განვითარებას, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის ინტერფეისისა და პროგრამული ელემენტების 

განვითარებას და ა. შ.  

7

7.5

8

8.5

9

9.5
Microsoft Teams

EEU-EL

ELMAვებსაიტი

SMS PANEL

დიაგრამა №7.3.1. ელექტრონული პლატფორმებით ზოგადი კმაყოფილების 

ხარისხი
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აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების პროცედურები განხორციელდება უნივერსიტეტის ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკასა და პროცედურების გათვალისწინებით. 

 

როგორც უკვე 2.1. სტანდარტის აღწერისას იქნა აღნიშნული უნივერსიტეტს შემუშავებული და დანერგილი  აქვს  

ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის მექანიზმები  (დანართი 7.3.2. ბიზნეს უწყვეტობის უზრუნველყოფის  პოლიტიკა და 

მართვის  მექანიზმები) რომლის  უმთავრესი მიზანია, მაქსიმალურად შეამციროს ის რისკები და საფრთხეები, 

რომლებმაც შესაძლებელია უნივერსიტეტის ძირითად საქმიანობაზე მოახდინოს გავლენა და შემუშავებული 

მექანიზმების საშუალებით, ეფექტიანად და სწრაფად აღკვეთოს/გამოასწოროს თითოეული ხელისშემშლელი 

ფაქტორი.  

 

აღსანიშნავია, რომ ბიზნესუწყვეტობის პოლიტიკა წარმოადგენს უნივერსიტეტის მართვის მნიშვნელოვან 

კომპონენტს. იგი უზრუნველყოფს რისკის ხდომილების გათვალისწინებით საჭირო რისკების კონტროლის 

ღონისძიებების გატარების პროცესს, რომელიც გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის მიზნებისა და დასახული 

ამოცანების მიღწევაზე. 

უნივერსიტეტში ბიზნესუწყვეტობის მექანიზმებით უზრუნველყოფილია შემდეგი ამოცანების შესრულება:  

 სწავლების, მეცნიერებისა საქმიანობის და უნივერსიტეტის მართვის პროცესში რისკების მართვის 

მდგრადი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც საშუალებას იძლევა ნებისმიერი საქმიანობა 

კონტროლირებად გარემოში წარიმართოს;  

 ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვასა და უსაფრთხო ტერიტორიაზე განრიდებას; 

 ქონებისა და რესურსების ყაირათიანად მართვისა და გამოყენების ხელშეწყობას;  

 უნივერსიტეტის რეპუტაციის გაძლიერებას;  

 ადამიანური რესურსების, აქტივებისა და ინსტიტუციონალური ცოდნის ბაზის განვითარებას და 

გაძლიერებას;  

 ფინანსურ ოპერაციების ოპტიმიზაციას და სხვ.  

 

უნივერსიტეტში სტუდენტების, თანამშრომლებისა და სტუმრების ნებისმიერ დროს, მათ შორის პროცესების 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელო შეფერხების შემთხვევაში უწყვეტი მომსახურებით უზრუნველყოფის მიზნით 

შემუშავდა ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა. 

ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის მიზანია, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის სრულფასოვანი ფუნქციონირება სხვადასხვა 

სახის რისკების წარმოქმნის შემთხვევაში, მოიცავს ყველა სტრუქტურული ერთეულის უწყვეტ რეჟიმში 

ფუნქციონირებაზე მიმართულ საქმიანობებს, რათა დამდგარი რისკის შემთხვევაში, მინიმუმამდე შემცირდეს 

წარმოქმნილი დანაკარგები, სწრაფად აღდგეს ბიზნეს პროცესები და უნივერსიტეტმა ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელოს 

ფუნქციონირება.  

 

ბიზნეს უწყვეტობის გეგმა აღწერს რისკების პრევენციაზე მიმართულ საქმიანობებს, აგრეთვე დამდგარი რისკის 

შემთხვევაში, უნივერისიტეტის ბიზნეს პროცესის აღსადგენად მიმართულ საქმიანობას და მასზედ პასუხისმგებელ 

სტრუქტურულ ერთეულებს/თანამდებობის პირებს   

 

უნივერსიტეტის ბიზნესუწყვეტობის გეგმის განვითარებაში მონაწილეობს  ყველა სტრუქტურული ერთეული, რათა 

გამოვლინდეს სხვა, ახალი რისკები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მასში. ყველა სტრუქტურული 

ერთეული ვალდებულია მოახდინოს რისკის იდენტიფიცირება თავის ბიზნეს პროცესებზე დაკვირვებით ან/და 

შესაძლო ან უკვე მომხდარ გაუთვალისწინებელ გარემოებებზე დაყრდნობით.  
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დოკუმენტი ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტთან დაკავშირებული ყველა პირისთვის, რათა საკუთარი აზრი 

დააფიქსიროს რისკებსა და მექანიზმებზე და გამოიყენოს ინსტრუქცია კრიზისული სიტუაციის დროს. 

 

დეტალური ინფორმაცია კონკრეტული რისკების შეფასებისა და მასზე რეაგირების მეთოდებისა და პროცედურების 

შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმაში (იხ. დანართი 7.3.2. ) 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 2.1.1.უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 

► დანართი 1.1.1. უნივერსიტეტის  დებულება; 

► დანართი 7.3.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვისა და განვითარების პოლიტიკა.  

► დანართი 7.3.2. ბიზნესუწყვეტობის უზრუნველყოფის  პოლიტიკა და მართვის  მექანიზმები 

7.4.  ფინანსური რესურსი 

 უსდ-ის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია; 

 უსდ-ის ფინანსური მდგომარეობა უზრუნველყოფს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებში 

გაწერილი აქტივობების შესრულებას; 

 უსდ-ის ფინანსური რესურსები ორიენტირებულია დაწესებულების ძირითადი საქმიანობის ეფექტურ 

განხორციელებაზე; 

 უსდ-ის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევებისა და ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-

განვითარების დაფინანსება; 

 უსდ-ში არსებობს ანგარიშვალდებულების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემა. 

 

აღწერა  და შეფასება 

        

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი არის ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირი, 

რომელიც შექმნილია კონკრეტული მიზნით და მოქმედებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის სრული 

დაცვით. მიზნის განსახორციელებლად, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია -  

ფინანსური რესურსი და მისი მდგრადობა.  

 

ფინანსური რესურსების მდგრადობა და ეკონომიკურად მიღწევადობა,  განპირობებულია უნივერსიტეტის 

შემოსავლებით სხვა გარემო ფაქტორებთან ერთად, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად ზეგავლენას ახდენს 

ეკონომიკურ გარემოზე. იმისათვის, რომ  უნივერსიტეტი მზად იყოს გაუთვალისწინებელი რისკების 

დაძლევისათვის და თამამად უპასუხოს ბაზრის მოთხოვნებს და გამოწვევებს, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ 

უნივერსიტეტი არ ეწევა არაპროფილურ საქმიანობას და მთლიანად ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების 

მაღალ ხარისხზე, მისი მიერ გენერირებული შემოსავლების პორთფოლიოც შესაბამისად არის 

დივერსიფიცირებული. 

           

უნივერსიტეტის დაფინანსების ძირითად წყაროებს წარმოადგენს: 

► საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით მიღებული შემოსავალი; 

► ადგილობრივი და საერთაშორისო გრანტებიდან მიღებული შემოსავალი; 

► მოსამზადებელი ტრენინგ კურსები/პროგრამები; 

► ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გამოყოფილი დაფინანსებები და ფულადი ფონდები; 

► რეზიდენტი და არარეზიდენტი დამფუძნებლების მიერ განხორციელებული შენატანები; 

► კომპანიის წესდებით, უნივერსიტეტის დებულებით და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავალი 

ზემოთ ჩამოთვლილი კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან, უნივერსიტეტის ძირითად შემოსავალს წარმოადგენს, 

მისი საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტში სწავლების სამივე 
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საფეხურზე განხორციელებული საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებსა, ასევე  

სხვა შემოსავლებს. 

 

თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წლიდან უნივერისიტეტის შემოსავლები იზრდებოდა დინამიურად, რაც 

განპირობებულია იმით, რომ უნივერსიტეტი არის სწრაფად მზარდი, რომელიც თავისთავად აისახა უნივერსიტეტის 

შემოსავლებზე. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფინანსური მხარდაჭერის 

გარანტორია დამფუძნებელი-პარტნიორები, რომელთა მიერ პერიოდულად ხდება უნივერსიტეტის კაპიტალის 

ზრდა ფინანსური შენატანების გზით. პარტნიორების მიერ მზარდი მხარდაჭერა და შესაბამისად, კაპიტალის ზრდა 

2018 წლიდან გააქტიურდა, რაც პირველ რიგში განპირობებული იყო უნივერსიტეტის მიერ უძრავი ქონების შეძენით 

ახალი კამპუსისთვის.  ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნათლად ჩანს 2015-2020 წლებში შემოსავლების დინამიკა 

წლების მიხედვით.(იხ. დიაგრამა 7.4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

           

2020 წლისათვის ფინანსური ანგარიშგებების და ფინანსური შედეგების ანალიზის ჩატარებით დათვლილი იქნა 

ფინანსური პარამეტრები, რომელიც იძლევა ინფორმაციას უნივერსიტეტის მომგებიანობის, ლიკვიდურობისა და 

ფინანსური სტაბილურობის შესახებ. შედეგების რამდენიმე ძირითადი ფინანსური კოეფიციენტი  წარმოდგენილია 

ცხრილის სახით: 
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წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებებისა და ფინანსური შედეგების ანალიზის შედეგად დათვლილი 

კოეფიციენტები, რომლებიც იძლევა ინფორმაციას კომპანიის მომგებიანობის, ლიკვიდურობისა და ფინანსური 

სტაბილურობის შესახებ, აჩვენებს, რომ უნივერსიტეტის წლიური საქმიანობა 2020 წლის მდგომარეობით არის 

ფინანსურად სტაბილური და მისი ფინანსური მდგრადობა არის სრულად უზრუნველყოფილი.  

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის ფინანსური რესურსი ადეკვატური და საკმარისია, რომ ეფექტიანად 

სრულდებოდეს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებით დასახული მიზნები და  ამოცანები, რაც 

დასტურდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტით.  

ამდენად, უნივერსიტეტის ბიუჯეტი იგეგმება სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული 

აქტივობების შესრულების მიღწევადობის გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია ყველა საჭირო 

მუხლი, როგორც შემოსავლების ისე ხარჯვით ნაწილში. მათ შორის, ბიუჯეტი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან მუხლებს 

როგორიცაა: კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა, მიმზიდველობის გაზრდის 

მიზნით მარკეტინგული და სარეკლამო ხარჯები, სტუდენტური სერვისები, ინფრასტუქტურის განვითარება და სხვა. 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია და ხარჯვითი ნაწილი: 

 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტის პროექტი მუშავდება საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტში და აღნიშნულ პროცესს ზედამხედველობს ვიცე-რექტორი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და 

ფინანსების დარგში. ცენტრალიზებული საპროგნოზო ბიუჯეტის ფორმირებამდე, ხდება ფაკულტეტების 

ბიუჯეტების ფორმირება, რომელიც იქმნება ფაკულტეტებთან კონსულტაციების, მათ მიერ წარმოდგენილი 

ანგარიშებისა და დაგეგმილი აქტივობების გათვალისწინებით, ხოლო ფაკულტეტების ბიუჯეტი მტკიცდება 

ფაკულტეტის საბჭოებზე. ცენტრალიზებული საპროგნოზო ბიუჯეტის ფორმირებამდე ფაკულტეტების ბიუჯეტების 

დასრულების შემდეგ მუშავდება ინფორმაცია ადმინისტრაციულ და კვლევით სტრუქტურულ ერთეულებთან 

კონსულტაციების, მათ მიერ წარმოდგენილი ანგარიშებისა და დაგეგმილი აქტივობების გათვალისწინებით, ასევე 

გაითვალისწინება განვლილი პერიოდის გამოცდილება და ამავე დროს ხდება  მიღებული ინფორმაციის შედარება 

უნივერსიტეტის სტრატეგიულ განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებთან; აღნიშნული ყველა ეტაპის გავლისა და 

მიღებული ინფორმაციების  კონსოლიდაციის გზით დგება უნივერსიტეტის საბოლოო ცენტრალიზებული ბიუჯეტი, 

რომელსაც ვიცე-რექტორი ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ფინანსების დარგში, საფინანსო და მატერიალური 

რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად წარადგენს წარმომადგენლობით საბჭოზე. ბიუჯეტის 

გადახედვა ხდება წელიწადში მინიმუმ ერთხელ, ასევე შესაძლებელია საჭიროებების მიხედვით. 

 

დანართის (7.4.1.) სახით წარმოდგენილ დოკუმენტში ნაჩვენებია 2019, 2020 და 2021 წლის უნივერსიტეტის ბიუჯეტის 

დაგეგმარების დინამიკა, სადაც ნათლად ჩანს უნივერსიტეტის, როგორც ეკონომიკური სუბიექტის ზრდა. 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტში შემოსავლების ზრდასთან ერთად, რასაკვირველია, იზრდება ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული  ხარჯვითი  ნაწილიც. 

 

2015 წელთან შედარებით ადმინისტრაციული პერსონალის სახელფასო ბიუჯეტი გაზრდილია 3-ჯერ, თითქმის 

იგივე ოდენობითაა გაზრდილი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სახელფასო ანაზღაურებაც. აღსანიშნავია ის 

გარემოება, რომ პერსონალის რაოდენობა გაზრდილია 2-ჯერ, თუმცა პერსონალის სახელფასო ფონდი 2020 

წლისთვის გაზრდილია თითქმის 3,5-ჯერ, რაც იმას მიუთითებს, რომ პერსონალის საშუალო ხელფასი გაზრდილია 

50%-ზე მეტით. (იხ. დიაგრამა 7.4.2.) 
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უნივერსიტეტს, სტრატეგიული განვითარების გეგმის თანახმად გამოყოფილი აქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი: 

მიმზიდველობის გაზრდა, ინტერნაციონალიზაცია და კვლევების განავითარება, რისთვისაც მნიშვნელოვანია 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ძლიერი მენეჯმენტი. ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს 

და გათვალისწინებულია მარკეტინგული ხარჯების, ინფრასტრუქტურული პროექტების, სამეცნიერო-კვლევებისა 

და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიმართულებით საბიუჯეტო მუხლები. 

 

მიმზიდველობის და ცნობადობის გაზრდის მიზნით ბიუჯეტიდან საკმაოდ მაღალი მოცულობის თანხებია 

გამოყოფილი სარეკლამო და მარკეტინგული ხარჯებისთვის, რაც იძლევა ეფექტიანად დაგეგმილი სხვადასხვა ტიპის  

პიარკამპანიების ჩატარების საშუალებას და ასევე, უნივერსიტეტის მიღწევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 

განხორციელების შესაძლებლობას შესაბამის  მიზნობრივ ჯგუფებთან.  

სარეკლამო და მარკეტინგული აქტივობებში 2015 წლისა და 2020 წლის ბიუჯეტების შედარება აჩვენებს, რომ 

ბიუჯეტებით განსაზღვრულ და დაფინანსებულ რაოდენობრივ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გაზრდილია თითქმის 

12-ჯერ. (იხ. დიაგრამა 7.4.3.) 

 
 

ინტერნაციონალიზმის მიზნით უნივერსიტეტის აქტივობების  რაოდენობა, მათ შორის, სხვადასხვა პროექტების 

ორგანიზება და უნივერსიტეტის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა, მნიშვნელოვნად არის 

438,760.00 457,965.00 

1,214,775.00 
1,296,751.00 

ადმინისტრაციული 

ხელფასი

აკადემიური და მოწვეული

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00
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 1,200,000.00

 1,400,000.00

2015

2020

დიაგრამა N 7.4.2. პერსონალის  სახელფასო ბიუჯეტი

18,678.00 

236,403.00 

2015

2020

დიაგრამა N 7.4.3. სარეკლამო და მარკეტინგული ხარჯი
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გაზრდილი 2015 წელთან შედარებით, შესაბამისად, შეიცვალა ამ მხრივ ბიუჯეტში ხარჯვითი რაოდენობრივი 

მაჩვენებლებიც. 2015 წლისთვის EEU იყო რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, რომლებიც არ 

ითვალისწინებდნენ საწევრო გადასახადს. 2020 წლისთვის გაზრდილია ისეთი ორგანიზაციების რაოდენობაც, სადაც 

აუცილებელია საწევრო გადასახადების გადახდა. შესაბამისად, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წლიური 

საწევროების გადახდილმა თანხამ 2020 წლისთვის შეადგინა 44 043 ლარი.  

 

უნივერსიტეტში ყოველწლიურად იზრდება საერთაშორისო და ადილობრივი ღონისძიებების რაოდენობა და 

შესაბამისად, მათი დაფინანსების მაჩვენებლებიც. ამიტომ, გასაკვირი არ არის, რომ მზარდია წარმომადგენლობით 

ხარჯებიც. უნივერისტეტში სამივლინებო, საერთაშორისო გამოფენებზე და ფორუმებზე მონაწილეობის, სხვადასხვა  

ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები გაზრდილია 8-ჯერ; 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როგორც უკვე აღნიშნულია, უნივერსიტეტის სტრატეგიულ პრიორიტეტს წარმოადგენს სამეცნიერო-კვლევების 

განვითარება. უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით შექმნილია და 

დანერგილია კვლევითი საქმიანობის სხვადასხვა მხარდამჭერი მექანიზმები, რომელიც წლიდან წლამდე ვითარდება. 

უნივერისტეტი სტაბილურად და სისტემატურად ახდენს პერსონალის  კვლევითი საქმიანობის განვითარების 

მხარდაჭერას,  სხვადასხვა რეგულაციების საფუძველზე, როგორიცაა: 

 ,,კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წესი“ 

 სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის  ფინანსური მხარდაჭერის სპეციალური ,,ბონუს სისტემა’’ 

 ,,სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესი“ 

 

აღსანიშნავია, რომ ბონუსური სისტემა 2015 წლისთვის არ არსებობდა, დაფინანსების არსებული მოდელი დაინერგა 

2018 წლიდან და აღნიშნული სისტემით დღემდე არაერთმა აკადემიურმა პერსონალმა ისარგებლა. 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაფინანსება არის დივერსიფიცირებული. კვლევების ფინანსური 

უზრუნველყოფა ხდება სხვადასხვა წყაროდან:  

► უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების ბიუჯეტი;  

► საგრანტო პროექტებისთვის სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებიდან მოზიდული თანხები;  

► არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფონდები;  

► კვლევების კომერციალიზაციით მიღებული შემოსავლები.  

მაღალია სხვაობა 2015 წლამდე და 2020 წლამდე ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციების, ვორკშოპებისა და 

სემინარების რაოდენობებს შორის, ასევე, უნივერსიტეტის მოპოვებული  საგრანტო პროექტებისა და სხვადასხვა 

19,014 

155,497 2020

2015

დიაგრამა N 7.4.4.  მივლინებები, წარმომადგენლობითი ხარჯი და სხვა ღონისძიება
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ფონდების დაფინანსებების რაოდენობებს შორის. შესაბამისად, გაზრდილია კვლევითი აქტივობების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული დაფინანსება, კერძოდ, აღნიშნული მაჩვენებელი გაზრდილია თითქმის 10-

ჯერ; ხოლო, სამეცნიერო გრანტებიდან და ფონდებიდან მიღებული შემოსავლები გაზრდილია 4-ჯერ; ამავე დროს,  

2015 წელთან შედარებით მკვეთრად არის გაზრდილი შიდა სამეცნიერო საგრანტო პროექტების დაფინანსებისათვის 

გამოყოფილი და გახარჯული თანხების ოდენობა; ხოლო 10-ჯერ არის გაზრდილი უნივერსიტეტის მიერ მოპოვებულ 

საგრანტო პროექტებში EEU-ს თანადაფინანსების მაჩვენებლები; ასევე, 4-ჯერ არის გაზრდილი საუნივერსიტეტო 

გამოცემების დაფინანსების მაჩვენებლებიც. (იხ. დიაგრამა 7.4.5./6. ) აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს, როცა დაინერგა 

ბონუს სისტემა, ბონუსური სისტემის ფარგლებში პერსონალმა მიიღო დაახლოებით 10500 ლარი, ხოლო 2020 წლის 

ბოლოსთვის კი საერთო ჯამში - 108,300.00  ლარი. პერსონალის ინფორმირების საკითხი მხარდამჭერი მექანიზმების 

შესახებ კვლავ აქტუალურია და აღნიშნულთან დაკავშირებით დისემინაციის პროცესი ამჟამადაც გრძელდება. 

 

 

 
 

 
უნივერსიტეტში მმართველობითი პროცესების გაუმჯობესებისა და საქმის წარმოების უწყვეტობის მიზნით, 

თანამედროვე ელექტრონული პლატფორმები დაინერგა. ამ ეტაპისთვის მოქმედებს 8 ლიცენზირებული პლატფორმა 

(ფლობის ან სარგებლობის უფლებით), რითაც უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სტრუქტურული 

8200

5460

3900

6900

78954

108500

45624

29540

სამეცნიერო კონფერენციები, ვორკშოპები, 

სემინარები

შიდა საგრანტო პროექტების დაფინანსება

საგრანტო პროექტებში EEU-ს 

თანამონაწილეობა-დაფინანსება

EEU-ს ბიუჯეტით დაფინანსებული 

პერსონალის გამოცემები

40,045 

165,064 2020

2015

დიაგრამა N 7.4.6. შემოსავლები, სამეცნიერო გრანტები /ფონდები

დიაგრამა 7.4.5. დაფინანსებული სამეცნიერო აქტივობები, 2015წ, 2020წ 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

ერთეულების ეფექტიანი ადმინისტრირება (EEU-EL; ELMA; MicroSoft Teams; OPENBIBLIO; EEU-HR, FMG SOFT, 

SURVEY MONKEY). აღნიშნული მიმართულებით 2015 წელთან შედარებით უნივერსიტეტის ხარჯები გაზრდილია 

11-ჯერ; (იხ. დიაგრამა 7.4.7.) 

 

 
 

ცალკე აღებულად რომ შევადაროთ, 2015 და 2020 წლების ბიუჯეტებით კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერისთვის 

გამოყოფილი ფინანსურ მაჩვენებლებში ძალიან მაღალია სხვაობა, კერძოდ, გაზრდილია თითქმის 10-ჯერ; (იხ. 

დიაგრამა 7.4.8.) ხოლო, 2020 წლის ბიუჯეტში ცალკეა გამოყოფილი დაფინანსება ლაბორატორიების 

ინფრასტრუქტურისთვის.  

 

 
 

2018 წლიდან უძრავი ქონების შეძენის, ახალი კამპუსის რეკონსტრუქციისა და განახლებული 

ინფრასტუქტურისათვის დაფინანსებამ შეადგინა 2020 წლის ბოლოსთვის შეადგინა 6,641765.00 ლარი, ხოლო კამპუსი 

დასრულება 2021 წლის მაისში არის დაგეგმილი. 

 

ფინანსური კონტროლისა და მართვის მექანიზმები 

8,275 

92,830 2020

2015

დიაგრამა N 7.4.7. შესყიდვები, ლიცენზირებული პლატფორმები

30,000 

336,000 2020

2015

დიაგრამა N 7.4.8 ბიუჯეტში გათვალისწინებული კვლევითი საქმიანობა
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 
უნივერსიტეტში შემუშავებული  და  დანერგილი ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა (იხ. დანართი 7.4.3 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის პოლიტიკა)  დაფუძნებულია  შემდეგ მეთოდოლოგიას: 

 

► უნივერსიტეტის ბიუჯეტის მომზადება დაფუძნებულია სტრუქტურული ერთეულების მიერ შემუშავებული 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე შედგენილ ბიუჯეტს. საფინანსო  

და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი ახდენს სტრუქტურული ერთეულებიდან 

მოწოდებული ბიუჯეტის კონსოლიდირებული პროექტის სახით ჩამოყალიბებას უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად და წარუდგენს კურატორ ვიცე-რექტორს.  

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო  ვიცე რექტორის  წარდგინებით განიხილავს და დასამტკიცებლად 

წარუდგენს უნივერისიტეტის რექტორს   მომზადებული ბიუჯეტის პროექტს; 

► EEU-ს ბიუჯეტს მართავს რექტორი, წარმომადგენლობითი საბჭოს, ვიცე-რექტორის ფინანსებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში და საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარატმენტის დახმარებით. 

► უნივერსიტეტის საქმიანობის შედეგიანობის და ბიუჯეტის მაჩვენებლების კონტროლის განხორციელებაზე 

თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელნი არიან საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარატმენტი და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები.  

► ბიუჯეტის მაჩვენებლებისა და უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების შესაძლო შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში მყისიერად ხდება მიზეზების დადგენა და მათი ანალიზი.   

 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს  ინსტიტუციის  შემოსავლებისა და ხარჯების ერთიანობას, რომელიც 

უზრუნველყოფს  უნივერსიტეტის საქმიანობის მიღწევადობას და არის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული 

აქტივობების განხორციელების ინსტრუმენტი (ბიუჯეტი არის სასწავლო შემოსულობების, აგრეთვე ფუნქციებისა და 

ვალდებულებების შესრულების მიზნით გასაწევი გადასახდელების ნუსხა). 

 

უნივერსიტეტი საკუთარი საქმიანობის  შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, ბიუჯეტში თავიდანვე 

ითვალისწინებს ყველა იმ აქტივობას და საჭიროებას, რომელიც შესაძლოა დაუდგეთ სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში აქტიურად არის ჩართული ყველა 

სტრუქტურული ერთეული. ბიუჯეტის პროექტი ცნობილია ყველა მათგანისთვის, რომლის დამუშავებისა და 

გაანალიზების შემდეგ ხდება ცენტრალური ბიუჯეტის ფორმირების პროცესის დასრულება.  

 

EEU-ში არსებობს ანგარიშვალდებულების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა, რაც იძლევა საშუალებას, 

რომ  ზემოთხსენებული პროცესები წარიმართოს სწორად, იყოს გამჭვირვალე და იყოს ჩართული შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულები.   

 

EEU-ში დანერგილი ფინანსური კონტროლის სისტემა არის შიდა კონტროლის სისტემის ნაწილი. მის დანერგვაზე 

პასუხისმგებელია რექტორი, ხოლო უშუალოდ ახორციელებს საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი ვიცე-რექტორის საფინანსო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში 

ზედამხედველობით, რითაც უზრუნველყოფილია დაწესებულების მიზნების მიღწევისათვის რესურსების 

კანონიერი, გამჭირვალე, ეკონომიური, ეფექტიანი და პროდუქტიული გამოყენება. ფინანსური კონტროლის 

მექანიზმებია: 

 

► დაცულ სერვერებზე და დისტანციურ საბანკო პროდუქტებზე ავტორიზებული წვდომის და ორბიჯიანი 

ავტორიზაციის სისტემა. 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

► დებიტორ-კრედიტორების კონტროლი - მოიცავს მუდმივ მონიტორინგს ფინანსური ვალდებულებების და 

მოთხოვნების, ფინანსური ზარალის/ზიანის თავიდან აცილების მიზნით. 

► მატერიალური პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა - EEU-ში განსაზღვრულია მატერიალური 

პასუხისმგებელი პირები, რომელების პასუხს აგებენ უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებრივ 

სიკეთეებზე, დაკარგვის, დაზიანების ან არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში. 

► ანგარიშგების სისტემა - ყოველწლიურად მზადდება ფინანსური ანგარიშგებები, რომლებიც გვაძლევს 

ინფორმაციას გავაანალიზოთ წინა წლის შედეგები და გავითვალისწინოთ მომავალი წლის ბიუჯეტის 

ფორმირებისას. 

► ბიუჯეტის შედეგების მონიტორინგი - 6 თვეში ერთხელ ხდება ბიუჯეტის შედეგების მონიტორინგი და 

გადახრების ანალიზი, რის საფუძველზეც ხორციელდება ბიუჯეტის კორექტირება საჭიროების შემთხვევაში. 

► გარე აუდიტი - რომელიც უნივერსიტეტში ტარდება 3 წელიწადში ერთხელ, მოწვეული აუდიტორული 

კომპანიის მიერ.  

 

 

უნივერსიტეტში ყოველწლიურად  დგება  წლიურ ფინანსური ანგარიშებს (იხ. დანართი 7.4.2. წინასაანგარიშო 

პერიოდის ფინანსური ანგარიშები). აღნიშნული  ანგარიშები ექვემდებარება უნივერსიტეტის შიდა აუდიტისა და 

გარე დამოუკიდებელი აუდიტის შემოწმებას, რომლის შედეგად შედგენილი დასკვნები და შესაბამისი ფინანსური 

ანგარიშგებები განიხილება წარმომადგენლობით საბჭოზე. 

 

ზემოთ აღწერილი ფაქტები, რაოდენობრივი მაჩვენებლები და გარემოებები ადასტურებს,  რომ  უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყფილი  ფინანსური რესურსების ეკონომიკურად მიღწევადია. ამასთანავე უნივერსიტეტი 

ფინანსური მაჩვენებლები სრულად  მოიცავს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებში გაწერილი 

აქტივობების შესრულება. უნივერსიტეტში ფინანსური რესურსები გამოყენება ეფექტიანია და ფოკუსირებულია 

უნივერსიტეტის  ძირითადი საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებაზე. უნივერსიტეტის ბიუჯეტში 

გათვალისწინებულია  სამეცნიერო კვლევებისა და ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარების რელევანტური 

დაფინანსება. ამდენად, უნივერსიტეტში არსებობს ანგარიშვალდებულების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

ეფექტური სისტემა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

► დანართი 7.4.1. უნივერსიტეტის ბიუჯეტი; 

►  დანართი 7.4.2. წინასაანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშები; 

► დანართი 7.4.3. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის პოლიტიკა. 

 

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები 

გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის 

კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად 

 

ძლიერი მხარეები 

 

ძლიერი მხარეები (მატერიალური რესურსი): 

 საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციფიკის გათვალისწინებით სათანადო ინვენტარით და უახლესი 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილი კამპუსი; 

 უსაფრთხო გარემო და წესრიგის დაცვა; 

 სსსმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო; 
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 თანამედროვე ინფრასტრუქტურა; 

 ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, სარეკრეაციო სივრცეები 

 თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ვიტრაჟული ბიბლიოთეკა, 

 კვლევითი და სასწავლო ლაბორატორიები; 

 

ძლიერი მხარეები (ფინანსური რესურსი): 

 დაფინანსების დივერსიფიცირებული წყაროები  

 ბიუჯეტით გამოყოფილი რესურსები ეკონომიკურად მიღწევადია; 

 კვლევითი, საგანმანათლებლო და საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურის  დაფინანსება; 

 ბიუჯეტით გათვალისიწინებული სახსრები ადეკვატურია სტუდენტების მხარდაჭერის და აქტივობების 

დასაფინანსებლად  

 კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის მექანიზმები და ბიუჯეტით გამოყოფილი ადეკვატური სახსრები 

 ფინანსური რესურსი ადეკვატურია სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმებით გაწერილი აქტივობების 

ეფექტურად განსახორციელებლად 

 

 

ძლიერი მხარეები (ინფორმაციული ტექნოლოგიების  ): 

 თანამდროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა;; 

 მრავალფეროვანი ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული სისტემები 

   

ძლიერი მხარეები (ინფორმაციული საბიბლიოთეკო რესურსები ): 

 საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომა და მათ გამოყენებაზე ტრენინგები 

 ბიბლიოთეკის სარგებლობის ინსტრუქციები  და მკითხველთა კონსულტირება/მომსახურება 

 სილაბუსში მითითებული ყველა სავალდებულო ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა 

 თანამედროვე საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა 

 ბიბლიოთეკის მუშაობის ხელსაყრელი განრიგი 

 საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარებაზე ზრუნვა 

 

 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები (მატერიალური რესურსი): 

 ინვენტარიზაციის პროცესის პროგრამული უზრუნველყოფა; 

 სასაწყობო მეურნეობის ავტომატიზაცია; 

 მატერიალური ფასეულობების როტაციის კონტროლი; 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები (ფინანსური რესურსი): 

 მეტი საგრანტო პროექტების მოზიდვა; 

 უსდ-ს მიერ ნათარგმნი და გამოცემული წიგნების, სამეცნიერო ჟურნალებისა და სხვა გამოცემების 

რეალიზაციის ხელშეწყობა; 

 პროგრამული მოდულების სრულყოფა; 

 დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა; 

 სასაწყობე და ფინანსური ბაზების ინტეგრირება; 
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გასაუმჯობესებელი მხარეები (საინფორმაციო  რესურსი): 

 უნივერსიტეტში ახლად დანერგილი მართვის ელექტრონული პროგრამების სრულყოფა 

 

გასაუმჯობესებელი მხარეები (საბიბლიოთეკო  რესურსი): 

 ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების სტატისტიკა 

 ბიბლიოთეკაში დაცულ წიგნად ფონდში ეგზემპლარების რაოდენობების გაზრდა 

ნაწილი III: წარმოსადგენი ინფორმაციის/დოკუმენტების ჩამონათვალი 

ინფორმაცია, რომელსაც უნდა შეიცავდეს თვითშეფასების ფორმა ჩანაწერის, გრაფიკული ჩანართების 

და/ან ფორმაზე თანდართული დოკუმენტაციის სახით13 

უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება დაკავშირებული დანართები 

☒ უსდ-ის მისია; 

☒ სტრატეგიული განვითარების გეგმა (შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა (სამწლიანი); 

☒ სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია; 

☐ საზოგადოებრივ განვითარებაში კონტრიბუციის მიზნით დაგეგმილი და განხორციელებული 

აქტივობები 

უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა  

☒ უსდ-ის სტრუქტურა;  

☒ უსდ-ის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები;  

☐ მართვის ორგანოებში არჩევის/ დანიშვნის წესი და პროცედურები; 

☒ ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა; 

☒ მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა; 

☒ ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მექანიზმები; 

☒ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების აღწერა და მათი ეფექტიანობის შეფასება; 

☐ გამოკითხვების (მაგ. სტუდენტთა, პერსონალის და ა.შ) შედეგების ანალიზი და შესაბამისი 

ანგარიშები; 

☒ ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა და შესაბამისი ანგარიშები (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში); 

☒ სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია; 

☐ ეთიკისა და ქცევის წესები და მათ დარღვევებზე რეაგირების პროცედურები; 

☐ პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების 

პროცედურები და მექანიზმები; 

☐ უსდ-ის შინაგანაწესი. 

საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებული დანართები 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია, 

პროგრამის დამტკიცების, მასში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები; 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები14 

☐ პროგრამების განვითარების მიზნით, სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შედეგების გამოყენების ანგარიში (წინა ავტორიზაციის 

პერიოდის); 

                                                           
13 შენიშვნა: თვითშეფასების შევსებულ ფორმასთან ერთად სავალდებულოა ☒ - ნიშნით მონიშნული დოკუმენტების ინგლისურ 

ენაზე არსებობა  
14 სავალდებულოა მხოლოდ საგანმანათლებლო პროგრამების მოკლე აღწერის, სტრუქტურის, მიზნებისა, სწავლის შედეგების 

და სასწავლო გეგმის ინგლისურ ენაზე არსებობა 
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☒ სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი; 

☐ აკადემიური კალენდარი; 

☐ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 

უსდ-ის პერსონალის მართვა 

☒ პერსონალის მართვის პოლიტიკა, შესაბამისი რეგულაციები (მათ შორის, პერსონალის 

მოზიდვის, შერჩევის, დასაქმების, შეფასების და პროფესიული განვითარების მექანიზმები); 

☒ პერსონალის CV-ები (სასურველია წარმოდგენილი იყოს ინგლისურ ენაზე); 

☒ პერსონალის საქმიანობის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის შედეგები და მათი 

გამოყენების ანგარიში პერსონალის მართვასა და განვითარებაში; 

☐ სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

☐ პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ნიმუშები; 

☒ აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები; 

☐ პროგრამების მიხედვით, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია; 

სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის მექანიზმები  

☐ უსდ-სა და სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუშები; 

☐ სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმი; 

☒კარიერული მხარდაჭერის სერვისები; 

☐ კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგები მათ კარიერულ (მათ, შორის, დასაქმების 

მაჩვენებელი მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად) და აკადემიურ განვითარებასთან 

დაკავშირებით; 

☐ სოციალურად მოწყვლადი და სსსმ პირების მხარდაჭერის ინსტრუმენტები და შედეგები; 

კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა  

☒ანგარიში უსდ-ის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 

სამეცნიერო/შემოქმედებითი/საშემრსულებლო საქმიანობის შესახებ, მიმდინარე და/ან 

დაგეგმილი პროექტების მოკლე აღწერების გათვალისწინებით 

დეპარტამენტების/ფაკულტეტების მიხედვით (თითოეული პროექტის აღწერა არ უნდა 

აღემატებოდეს 300 სიტყვას); 

☐ ინფორმაცია ეკონომიკურ აგენტებთან თანამშრომლობის შესახებ (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში); 

☒ კვლევის განვითარების ინსტიტუციური სტრატეგია;  

☐ ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაცული სადოქტორო და ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული 

სამაგისტრო ნაშრომების ჩამონათვალი ფაკულტეტების მიხედვით; 

☒ უნივერსიტეტის შემთხვევაში ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული სადოქტორო ნაშრომების 

აბსტრაქტები, სასწავლო უნივერსიტეტის შემთხვევაში ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული 

სამაგისტრო ნაშრომების აბსტრაქტები; 

☒ სადოქტორო ნაშრომების შეფასებისა და დაცვის მარეგულირებელი წესი; 

☐ კვლევების დაფინანსების საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები; 

☐ კვლევებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმები; 

☐ერთობლივი კვლევითი/სახელოვნებო/შემოქმედებითი აქტივობები და თანამშრომლობა 

საერთაშორისო პარტნიორებთან; 

☒ კვლევის/სახელოვნებო/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის შეფასების მექანიზმი და 

შეფასების შედეგები; 

☒ პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა; 

მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსურ რესურსები 
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☐ უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ამონაწერი საჯარო 

რეესტრიდან; 

☐ მოძრავი ქონების ინვენტარიზაციის მასალები; 

☐ პრაქტიკის / კვლევით-სამეცნიერო ობიექტებთან დადებული ხელშეკრულება; 

☐ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის 

დაცვის მექანიზმები;  

☐ წიგნადი ფონდის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტაცია ან ინვენტარიზაციის მასალები; 

☐ ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების სტატისტიკა; 

☐ ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები;  

☒ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა; ინფორმაცია ელექტრონული სერვისებისა და მართვის 

ელექტრონული სისტემების შესახებ და მათი განვითარების მექანიზმები; 

☒ უსდ-ის ბიუჯეტი; 

☒ დაფინანსების ბოლო 5 წლის დინამიკა; მიმდინარე ან/და წინასაანგარიშო პერიოდის 

ფინანსური ანგარიშები; 

☐ ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის დოკუმენტი. 
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დანართი 1. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების მიხედვით წარმოადგინეთ შემდეგი 

ცხრილის სახით 

 

# პროგრამის 

დასახელება 

სწავლების 

ენა 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

(კვალიფიკაციი

ს კოდით) 

ECTS პროგრამის 

სტატუსი 

(ავტორიზებულ

ი/  

აკრედიტებული) 

 

შესაბამისი 

გადაწყვეტილები

ს თარიღი და 

ნომერი15 

პროგრამის 

განხორციელები

ს ადგილი 

*სტუდენტ

თა 

დასაქმების 

მაჩვენებელ

ი 

*კურსდამთავრებუ

ლთა დასაქმების 

მაჩვენებელი 

კვალიფიკაციის 

შესაბამისად  

*კურსდამთავრებ

ულთა 

დასაქმების 

მაჩვენებელი 

ფაკულტეტის დასახელება: იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1 სამართალი ქართული სამართლის 

ბაკალავრი 

0421 

240 

(4 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

11.12.2012; N767 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო  

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

32% 29% 62% 

2 საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

ქართული საერთაშორი

სო 

ურთიერთობ

ების 

ბაკალავრი 

0312 

240 

(4 

წელი) 

ავტორიზებუ

ლი 

  

03.06.2015;  N13  

 

შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო ; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

34.2% 6% 43% 

                                                           
15 იმ შემთხვევაში, თუ აკრედიტაცია მინიჭებულია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გარდა სხვა აკრედიტაციის მიმნიჭებელი ორგანიზაციის მიერ, მიუთითეთ მისი 

დასახელება 

*შენიშვნა: უსდ-ს შეუძლია დასაქმების მაჩვენებლები პროგრამების ნაცვლად წარმოადგინოს მიმართულებების მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, სქოლიოში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი მითითება 

**შენიშვნა: მონაცემების ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების ჭრილში წარმოსადგენად საჭიროებისამებრ გააკეთეთ ცხრილების კოპირება 
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3 საჯარო მმართველობა ქართული საჯარო 

მმართველობ

ის მაგისტრი 

0413 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

25.08.2016; N112 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო;  

 

68% 55% 82% 

4 სამართალი ქართული სამართლის 

მაგისტრი 

0421 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

11.06.2019; N124 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო;  

 

62.1% 61% 80% 

5 სამართალი ქართული სამართლის 

დოქტორი 

0421 

60 

(სასწა

ვლო 

კომპო

ნენტი

), 3 

წელი 

აკრედიტებუ

ლი 

16.08.2016; N100 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

97% 100% 100% 

6 ფსიქოლოგია ქართული  ფსიქოლოგი

ის 

ბაკალავრი 

0313  

240 

(4 

წელი) 

არ აქვს 

(ახალი) 

  არ აქვს (ახალი) შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

- - - 

ფაკულტეტის დასახელება: ბიზნესისა და ინჟინერიის ფაკულტეტი 
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1 ბიზნესის ადმინისტრირება ქართული ბიზნესის 

ადმინისტრი

რების 

ბაკალავრი 

0413 

240 

(4 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

 17.08.2020; 

N698240   

შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო ; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

52.3% 42% 65% 

2 არქიტექტურა ქართული არქიტექტურ

ის 

ბაკალავრი 

0731 

240 

(4 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

3.07.2017; N36 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო  

 

23.2%   

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(ინგლისურენოვანი)  

ინგლისურ

ი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რების 

ბაკალავრი 

0413 

240 

(4 

წელი) 

ავტორიზებუ

ლი 

03.06.2015;  N13  

 

შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

 ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

33% - - 

4 ბიზნესის ადმინისტრირება 

ფინანსებში 

ქართული ბიზნესის 

ადმინისტრი

რების 

მაგისტრი 

ფინანსებში 

0413 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

28.11.2019; N221 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

78% 81% 92% 

5 ადამიანური რესურსების 

მართვა 

ქართული ადამიანური 

რესურსების 

მართვის 

მაგისტრი 

0413  

120 აკრედიტებუ

ლი 

26.03.2020; N56 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო;  

68% 50% 75% 
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  ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

6 აგრობიზნესის მენეჯმენტი ქართული აგრობზნესი

ს 

მენეჯმენტის 

მაგისტრი 

0811 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

 29.07.2016; N79 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

62% - - 

7 განათლების კვლევები და 

ადმინისტრირება 

ქართული განათლების 

მეცნიერებებ

ის მაგისტრი 

0111 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

 26.03.2020; N55 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

75% 69% 86% 

8 ურბანული დაგეგმარება ქართული არქიტექტურ

ის მაგისტრი 

0731 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

 3.07.2017; N35 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

 ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

62% - - 

9 ციფრული მენეჯმენტი ინგლისურ

ი 

მენეჯმენტის 

მაგისტრი 

0413 

120 

(2 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

 13.10.2020;    

N985747   

შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

- - - 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

10 მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

ქართული საბაზო-

საშუალო 

სკოლის 

მასწავლებე

ლი ქართულ 

ენასა და 

ლიტერატურ

აში; 

დაწყებითი, 

საბაზო და 

საშუალო 

სკოლის 

მასწავლებე

ლი 

ინგლისურ 

ენაში 

0114 

60  

(1 

წელი) 

 

აკრედიტებუ

ლი 

 17.03.2016;  N10 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო;  

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

64.2% 86% 93% 

11 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(მენეჯმენტი) 

ქართული ბიზნესის 

ადმინისტრი

რების 

დოქტორი 

0413 

60 

(სასწა

ვლო 

კომპო

ნენტი

), 3 

წელი 

აკრედიტებუ

ლი 

29.07.2016; N80 შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

92% - - 

12 ბიზნესის ადმინისტრირება 

ფინანსებში 

ინგლისურ

ი 

ბიზნესის 

ადმინისტრი

რების 

მაგისტრი 

ფინანსებში 

120 

(2 

წელი) 

არ აქვს 

(ახალი) 

არ აქვს (ახალი) შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

- - - 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

0413 ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

ფაკულტეტის დასახელება: ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1 დიპლომირებული 

მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი 

ინგლისურენოვანი 

საგანანმანათლებლო 

პროგრამა 

ინგლისურ

ი 

დიპლომირე

ბული 

მედიკოსი 

0912 

360 

(6 

წელი) 

აკრედიტებუ

ლი 

3.07.2017; N37   შატილის ქ. №4; 

ქ.თბილისი, 

0178, 

საქართველო; 

ირინა ენუქიძის 

ქ.N6; ქ.თბილისი 

0159, 

საქართველო; 

 

6.2% 66% 66% 

 

 

 

 

 

 

ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი 

# პროგრამის დასახელება სწავლებ

ის ენა 

მისანიჭებელ

ი 

კვალიფიკაცი

ა 

(კვალიფიკაცი

ის კოდით) 

ECT

S 

პროგრამის 

სტატუსი 

(ავტორიზებულ

ი/  

აკრედიტებული

) 

 

შესაბამისი 

გადაწყვეტილე

ბის თარიღი და 

ნომერი 

პროგრამის 

განხორციელე

ბის ადგილი 

*სტუდენტ

თა 

დასაქმების 

მაჩვენებე

ლი 

*კურსდამთავრებუ

ლთა დასაქმების 

მაჩვენებელი 

კვალიფიკაციის 

შესაბამისად  

*კურსდამ

თავრებულ

თა 

დასაქმების 

მაჩვენებე

ლი 

1           

2           

 



 
 

194 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

დანართი 2. მონაცემები სტუდენტების შესახებ ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების და პროგრამების მიხედვით წარმოადგინეთ შემდეგი ცხრილის 

სახით 

ფაკულტეტის დასახელება: იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა 
 პროგრამების დასახელება საფეხური სტუდენტების რაოდენობა  უცხოელი სტუდენტების 

რაოდენობა  

პროგრამის დასრულების 

მაჩვენებელი აქტიური შეჩერებული 
1 სამართალი ბაკალავრიატი 107 125 0 168 

2 საერთაშორისო ურთიერთობები ბაკალავრიატი 28 27 1 19 

3 სამართალი მაგისტრატურა 159 90 0 169 

4 საჯარო მმართველობა მაგისტრატურა 41 34 0 22 

5 სამართალი დოქტორანტურა 29 53 0 2 

ფაკულტეტის დასახელება: ბიზნესისა და ინჟინერია 
1 ინგლისური ფილოლოგია ბაკალავრიატი 7 19 0 23 

2 ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი 59 76 0 112 
3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

(ინგლისურენოვანი) 

ბაკალავრიატი 4 12 16 0 

4 არქიტექტურა ბაკალავრიატი 66 11 0 0 
5 ადამიანური რესურსების მართვა მაგისტრატურა 48 26 0 16 
6 აგრობიზნესის მენეჯმენტი მაგისტრატურა 13 6 0 0 
7 განათლების კვლევები და ადმინისტრირება მაგისტრატურა 109 44 0 41 
8 ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსებში მაგისტრატურა 41 32 0 26 
9 ურბანული დაგეგმარება მაგისტრატურა 0 0 0 0 
10 ციფრული მენეჯმენტი მაგისტრატურა 2 0 2 0 
11 ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი) დოქტორანტურა 9 12 0 0 
12 მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამა (60-კრედიტიანი) 

 20 3 0 14 

ფაკულტეტის დასახელება: ჯანდაცვის 
1 დიპლომირებული მედიკოსი 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 275 56 331 3 

 

დანართი 3. მონაცემები აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შესახებ ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების მიხედვით წარმოადგინეთ 

შემდეგი ცხრილის სახით:  

ფაკულტეტის დასახელება: ბიზნესი და ინჟინერია 
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პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული) 111 

სულ აკადემიური პერსონალი 55 

- პროფესორი 12 

- ასოცირებული პროფესორი 32 

- ასისტენტ პროფესორი 9 

- ასისტენტი 2 

სამეცნიერო პერსონალი  - 

- მეცნიერი - 

- პოსტდოქტორანტი - 

სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 36 

- აფილირებული პროფესორი 8 

- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 20 

- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 6 

- აფილირებული ასისტენტი 2 

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 10 

კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 10 

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 56 

 

ფაკულტეტის დასახელება: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა  

პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული) 125 

სულ აკადემიური პერსონალი 64 

- პროფესორი 13 

- ასოცირებული პროფესორი 26 

- ასისტენტ პროფესორი 19 

- ასისტენტი 6 

სამეცნიერო პერსონალი   

- მეცნიერი  

- პოსტდოქტორანტი  



 
 

196 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 38 

- აფილირებული პროფესორი 6 

- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 10 

- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 16 

- აფილირებული ასისტენტი 6 

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 2 

კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 2 

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 61 

 

ფაკულტეტის დასახელება: ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული) 73 

სულ აკადემიური პერსონალი 39 

- პროფესორი 6 

- ასოცირებული პროფესორი 21 

- ასისტენტ პროფესორი 11 

- ასისტენტი 1 

სამეცნიერო პერსონალი   

- მეცნიერი  

- პოსტდოქტორანტი  

სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 22 

- აფილირებული პროფესორი 3 

- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 10 

- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 9 

- აფილირებული ასისტენტი 0 

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 3 

კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 3 

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 34 
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აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

 

 

დანართი 4. სამიზნე ნიშნულები ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების მიხედვით 

 

 

 

ფაკულტეტის დასახელება: ბიზნესი და ინჟინერია  

 

ფაქტობრივი 

მაჩვენებელი 

 

სამიზნე 

ნიშნული 

სამიზნე ნიშნულის 

მიღწევის 

მოსალოდნელი 

თარიღი16 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 

თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობასთან 

 

55/5 

 

65/55 

 

2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

 

110/378 

 

122/750 

 

2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა  უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან 

 

110/11 

 

122/14 

 

2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან 

 

36/110 

 

61/122 

 

2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

 

36/378 

 

61/750 

 

2025 

ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების 

რაოდენობის თანაფარდობა 

7/9 15/15 2025 
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198 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების 

მაჩვენებელი 

81% 82% 2025 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 

მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო 

ავტორიზაციის პერიოდში) 

52% 68% 2025 

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო 

ნაშრომების დაცვის მაჩვენებელი 

0 5 2025 

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

 

 

 

ფაკულტეტის დასახელება: იურიდიული და 

სოციალური მეცნიერებების  

 

ფაქტობრივი 

მაჩვენებელი 

 

სამიზნე 

ნიშნული 

სამიზნე ნიშნულის 

მიღწევის 

მოსალოდნელი 

თარიღი17 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 

თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობასთან 

 

64/59 

 

70/59 

 

2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

 

123/364 

129/700 

 

 

2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა  უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან 

 

123/6 

129/8 

 

 

2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან 

 

38/123 

65/129 

 

 

2025 
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199 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

 

38/364 

 

65/700 

 

2025 

ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების 

რაოდენობის თანაფარდობა 

21/28 30/34 2025 

აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების 

მაჩვენებელი 

75% 82% 2025 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 

მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო 

ავტორიზაციის პერიოდში) 

44% 68% 2025 

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო 

ნაშრომების დაცვის მაჩვენებელი 

3 15 2025 

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

 

 

 

ფაკულტეტის დასახელება: ჯანდაცვის 

მეცნიერებათა 

 

ფაქტობრივი 

მაჩვენებელი 

 

სამიზნე 

ნიშნული 

სამიზნე ნიშნულის 

მიღწევის 

მოსალოდნელი 

თარიღი18 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 

თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობასთან 

 

39/34 45/34 

 

2025 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

 

73/275 77/550 

 

2025 

                                                           
18 სამიზნე ნიშნულების მიღწევის მოსალოდნელი თარიღი არ უნდა სცდებოდეს 6 წელს 



 
 

200 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა  უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან 

 

73/1 

 

77/3 

 

2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან 

 

22/73 

 

39/77 

 

2025 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან 

22/275 

 

 

39/550 

 

2025 

ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების 

რაოდენობის თანაფარდობა 

- - - 

აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების 

მაჩვენებელი 

81% 82% 2025 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 

მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო 

ავტორიზაციის პერიოდში) 

66% 78% 2025 

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო 

ნაშრომების დაცვის მაჩვენებელი 

- - - 

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

(უსდ-ს მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები    

 

 

დანართი 5. დაწესებულების ფართი მისამართების მიხედვით 

დაწესებულების სასწავლო ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით 

ფაქტობრივი მისამართი (1) შატილის ქ.4, თბილისი, 0178  

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 01.12.03.005.008 



 
 

201 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის  რექტორის  ხელმოწერა:                                                                      /დავით ჩერქეზიშვილი/ 

ფართობი კვ.მ-ში 2664 

ფაქტობრივი მისამართი (2) ირინა ენუქიძის 6. თბილისი, 0159 

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 01.72.14.013.102 

ფართობი კვ.მ-ში 2165.9 (შენობა-ნაგებობები) 

  

  

 

დაწესებულების დამხმარე ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით 

ფაქტობრივი მისამართი (1) შატილის ქ.4, თბილისი, 0178 

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 01.12.03.005.008 

ფართობი კვ.მ-ში 1968 

ფაქტობრივი მისამართი (2) ირინა ენუქიძის 6. თბილისი, 0159 

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 01.72.14.013.102 

ფართობი კვ.მ-ში 2583.4 

  

  

  

 

 


