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განათლების ინტერდისციპლინური უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს შექმნის
შესახებ

 
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი)
კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 25 მარტის №309430
სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით, ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 11 ივნისის
№476/ი ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლების
შემუშავების, განახლებისა და დამტკიცების, დარგობრივი საბჭოების, დარგობრივი სამუშაო
ჯგუფების შექმნისა და საქმიანობის წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 სექტემბრის №89/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულების“ მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „მ“ და „ნ“
ქვეპუნქტების საფუძველზე,
 

ვბრძანებ:
 
1. შეიქმნას განათლების ინტერდისციპლინური უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭო 
(შემდგომში - საბჭო) შემდეგი შემადგენლობით:
ა) რუსუდან სანაძე - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების
მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი,  საბჭოს თავმჯდომ

;არე
ბ)  ხათუნა ბარაბაძე - პედაგოგიკის დოქტორი, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების
მხარდაჭერის პროგრამის მენეჯერი, საბჭოს მდივანი;
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გ) ეკატერინე ფიფია - ჰუმანიტარული მეცნიერებების დოქტორი, შპს შავი ზღვის
საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, განათლების მეცნიერებების სადოქტორო
პროგრამის ხელმძღვანელი, განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი და
ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, საბჭოს წევრი;
დ) ვლადიმერ ადეიშვილი - პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის სწავლების მეთოდიკათა
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 
საბჭოს წევრი;
ე) მადონა მიქელაძე - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრის დირექტორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი, საბჭოს წევრი;
ვ) ნინო ბასილაშვილი - ფსიქოლოგიის დოქტორი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი, საბჭოს წევრი;
ზ) ზურაბ ბერია - ფიზიკის დოქტორი, ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, საბჭოს წევრი;
თ) ქეთევან ჭკუასელი - პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი, საბჭოს
წევრი;
ი) ზაქარია ქიტიაშვილი - განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი, მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საგნის
სწავლების მეთოდიკა“ ხელმძღვანელი, საბჭოს წევრი;
კ) ეკატერინე გიგაშვილი - განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ - გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის პროფესორი, საბჭოს წევრი;
ლ) სიმონ ჯანაშია - განათლების დოქტორი, შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი, გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის თბილისის ამერიკული აკადემიის
საზოგადოებრივი პროექტების კოორდინატორი, საბჭოს წევრი;
მ) ალუდა გოგლიჩიძე - შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის
განათლების სკოლის დეკანი, საბჭოს წევრი;
ნ) თამარ კაკუტია - განათლების მეცნიერებების დოქტორი, შპს საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ-ს პროფესორი, განათლების ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი;
UNESCO-IIEP-ის, პროექტის - ”საქართველოს პროფესიული და სკოლამდელი განათლების
სექტორის პილოტირების მთლიანობის შეფასება” პარიზის ოფისის ადგილობრივი ექსპერტი, სა
ბჭოს წევრი;
ო) ნათია ანდღულაძე - განათლების დოქტორი, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
განათლების სკოლის ასოცირებული პროფესორი, კონსულტანტი განათლების საკითხებში, საბ
ჭოს წევრი;
პ) თამარ ბრეგვაძე - განათლების დოქტორი, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
განათლების სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაცია /
Erasmus+ საქართველოს ოფისის უმაღლესი განათლების რეფორმების ექსპერტი, მკვლევარი, საბ
ჭოს წევრი;
ჟ) ელენე ჯიბლაძე - პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის განათლების სკოლის ასოცირებული პროფესორი, განათლების
ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი, განათლების კვლევითი ცენტრის
დამაარსებელი, საბჭოს წევრი;
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რ) სოფიკო ლობჟანიძე - მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი განათლების მეცნიერებების მიმართულებით, განათლების სკოლის
ხელმძღვანელი, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
ექსპერტ-კონსულტანტი, საბჭოს წევრი;
ს) ხათუნა დოლიძე - ფსიქოლოგიის დოქტორი, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი, ადრეული ინკლუზიური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი,
სერთიფიცირებული ჩაილდ ლაიფ სპეციალისტი, ჯოენის სამედიცინო ცენტრის
ფსიქო-სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი, საბჭოს წევრი;
ტ) მიხეილ გიორგაძე - სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, საბჭოს წევრი;
უ) ნინო ძოწენიძე - შედარებითი და საერთაშორისო განათლების დოქტორი, შპს ევროპის
უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, არაფორმალური განათლების ახალგზარდული
ცენტრის „მზიანი სახლი" დამფუძნებელი და ტრენერი, საბჭოს წევრი;
ფ) ირმა ქურდაძე - პედაგოგიკის დოქტორი, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი, საბჭოს წევრი;
ქ)  - ბიოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის საქართველოსეკატერინე მიქაუტაძე
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების პოპულარზაციის სამსახურის სპეციალისტი, საბ
ჭოს წევრი;
ღ) სოფიო უგრეხელიძე - სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბიზნესის
ანალიზისა და პროექტების მართვის სამუშაო ჯგუფის უმაღლესი განათლების მიმართულების
მენეჯერი, საბჭოს წევრი;
ყ) ნინო წერეთელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი
განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, საბჭოს წევრი;
შ)  - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესიმაია შუხოშვილი
განათლების სამმართველოს უფროსი, შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მკვლევარი, საბჭოს წევრი;
ჩ) რევაზ აფხაზავა - კოალიცია "განათლება ყველასათვის - საქართველო" (EFA Georgia) -
გამგეობის წევრი, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო
ინსტიტუტი (EPPM) გამგეობის თავმჯდომარე, პოლიტიკის ადვოკატირების ოფიცერი, სსიპ
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის კონსულტანტი
მასწავლებელთა პროფესიული სერვისების დეცენტრალიზაციის საკითხებში, საბჭოს წევრი;
ც)  - საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტისოთარ ბეჟიტაშვილი
მთავარი სპეციალისტი, საბჭოს წევრი;
ძ) მარიამ გოგინაშვილი - ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს
ბაგა-ბაღების განვითარების განყოფილების უფროსი, საბჭოს წევრი;
2. დაევალოს საბჭოს სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით გათვალისწინებულ განათლების
ფართო სფეროში შემავალი ვიწრო სფეროს „ინტერდისციპლინური“ დეტალური სფეროს (0188)
შესაბამისად ინიცირებული საკითხების განხილვა.
3. საბჭოს უფლებამოსილება განისაზღვროს 2 წლის ვადით.
4. საბჭომ საკუთარი ფუნქცია-მოვალეობები შეასრულოს ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 11
ივნისის №476/ი ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი განათლების დარგობრივი
მახასიათებლების შემუშავების, განახლებისა და დამტკიცების, დარგობრივი საბჭოების,
დარგობრივი სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და საქმიანობის წესის“ შესაბამისად.
5. დაევალოს ცენტრის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურს
ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობის
უზრუნველყოფა.
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი,
დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64) კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და წესით.
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სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
კახაბერ ერაძე
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