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შესავალი
კავკასიის უნივერსიტეტი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით ჩამოყალიბებული კერძო სამართლის
იურიდიული პირია, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, კავკასიის უნივერსიტეტის წესდების
და შინაგანაწესის საფუძველზე. უნივერსიტეტს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, მრგვალი ბეჭედი, საკუთარი დროშა, ჰიმნი და სხვა
სიმბოლოები, ანგარიშსწორების ანგარიში ბანკებში და კერძო იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები.
კავკასიის უნივერსიტეტის მისიაა კვლევებზე ორიენტირებული სწავლების და სწავლის დანერგვით ადგილობრივ და
საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური, ზნეობრივად სრულყოფილი, დემოკრატიის იდეალების
ერთგული სპეციალისტების მომზადება და საზოგადოების საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
უნივერსიტეტის დევიზია ,,შტუდიუმ pრეტიუმ ლიბერტატეს” - ,,ცოდნა თავისუფლების საწინდარია”.
უნივერსიტეტი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პროგრამების შესაბამისად, კურსდამთავრებულებს ანიჭებს ბაკალავრის,
მაგისტრის და დოქტორის აკადემიური ხარისხებს.
2014 წელს უნივერსიტეტმა გაიარა ავტორიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
მაქსიმალური რაოდენობის კვოტა - 4000 სტუდენტით.

განსაზღვრულ იქნა უნივერსიტეტის სტუდენტთა

2009-2014 წლებში უნივერსიტეტმა სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისა და სტუდენტთა

და პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო მობილობის გაუმჯობესების მიზნით თანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა საქართველოს
სამთავრობო სტრუქტურებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებთან,
საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებთან, კოლეჯებთან, მნიშვნელოვანწილად გააფართოვა საერთაშორისო თანამშრომლობის
პარტნიორი

უნივერსიტეტების

წრე.

ურთიერთთანამშრომლობის

მემორანდუმების

რაოდენობა

საზღვარგარეთ

არსებულ

პარტნიორ

უნივერსიტეტებთან 80-ს აღემატება.
2009-2014 წლებში კავკასიის უნივერსიტეტმა ჩამოაყალიბა, სტრუქტურულად და პროგრამულად განავითარა და სტუდენტთა მიღება
განახორციელა რვა სკოლაში: კავკასიის ბიზნესის სკოლა, კავკასიის სამართლის სკოლა, კავკასიის მედიის სკოლა, კავკასიის ტექნოლოგიების
სკოლა, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა, კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, კავკასიის ტურიზმის სკოლა,
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა.
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ქვეყნისა

და

საერთაშორისო

დონეზე

უმაღლესი

განათლების

სისტემის

განვითარების

შესაბამისად,

ასევე

პერიოდული

თვითშეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით, კავკასიის უნივერსიტეტი ახდენს სტრატეგიული განვითარების გეგმის განახლებას, რათა
უზრუნველყოს უნივერსიტეტის მისიისა და ამოცანების შესაბამისობა მუდმივად ცვალებად გარემოსთან და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან.
კავკასიის უნივერსიტეტის მიზანია უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა შრომის
ბაზრის მოთხოვნებთან. უნივერსიტეტი ამ მიზნის მისაღწევად ნერგავს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, ანახლებს სასწავლო მასალებს,
კომპიუტერულ

ტექნიკას,

ხელს უწყობს ინოვაციების დანერგვას სწავლა-სწავლების

პროცესში.

სასწავლო პროცესის

ეფექტურად

წარმართვისათვის აძლიერებს ადამიანურ რესურსებს და ოპტიმალურად იყენებს მათ სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებისათვის.
2014-2020 წლების კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა ასახავს დაგეგმილი აქტივობებისა და მათი
განხორციელების გზებს, ასევე მოსალოდნელ შედეგებს თითოეული სკოლის მიხედვით.
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კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის 2014-2020 წლების განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მისია
კავკასიის ბიზნესის სკოლის მისიაა, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით, მოამზადოს მსოფლიოში აღიარებული
დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, გლობალურ ასპარეზზე კონკურენტუნარიანი, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის
გამზიარებელი ბიზნესის სფეროს პროფესიონალები, რომელთაც ექნებათ სფეროს თეორიული ცოდნა და კვლევითი თუ პრაქტიკული
საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.
ძირითადი ღირებულებები
ლოკალურ და საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებასთან სიახლოვე - ჩვენ გვსურს პარტნიორობა, როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო
ბიზნესის საზოგადოებასთან, რათა შევქმნათ და გავავრცელოთ რელევანტური ცოდნა ბიზნესის მართვის სხვადასხვა მიმართულებით.
ინოვატორული სულისკვეთება - ჩვენ გვსურს მუდმივად შევთავაზოთ საზოგადოებას, მის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე მორგებული, ახალი
აკადემიური პროგრამები და, შესაბამისად, მოდიფიკაცია გაუკეთოთ არსებულს.
ქვეყნის განვითარებაზე ზრუნვა - ჩვენ გვსურს ისეთი ცოდნა მივცეთ საზოგადოებას, რომ მათი საქმიანობით განვითარდეს ქვეყნის სხვადასხვა
ბიზნეს-სექტორი და გაიზარდოს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა.
მიზნები
მიზანი 1 - კავკასიის ბიზნესის სკოლამ მიაწოდოს საზოგადოებას მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამები ლოკალური და
საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების გზით.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების მიღწევის შედეგად:
1ა. - საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამული აკრედიტაციის მიღება ბიზნესის სკოლის
ყველა პროგრამაზე.

ამოცანის შესრულების საზომი: აკრედიტაციის მიღება 2014 წელს.
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1ბ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლის ინსტიტუციონალური ბიზნეს ინსტიტუტების განვითარების ასოციაციის (AACSB) აკრედიტაციის
მიღება.

ამოცანის შესრულების საზომი: ბიზნესის ინსტიტუტების განვითარების ასოციაციის (AACSB) აკრედიტაციის პროცესის დაწყება 2018 წლის
გაზაფხულის სემესტრში.
1გ. - კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის საბუღალტრო აღრიცხვის სპეციალობისთვის სერტიფიცირებული
ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) აკრედიტაციის მიღება.

ამოცანის შესრულების საზომი: სერტიფიცირებული ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) აკრედიტაციის პროცესის დაწყება 2014 წლის
შემოდგომის სემესტრში და მიღება 2018 წლის 30 დეკემბრამდე.
მიზანი 2 - საქართველოში შექმნას გლობალური ბიზნესის განათლების სტანდარტი მსოფლიოში წამყვან უნივერსიტეტებთან სწავლებისა და
კვლევის გამოცდილების გაზიარების გზით.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების მიღწევის შედეგად:
2ა. - აკადემიური პერსონალის მობილობა საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც მოიცავს გარკვეული პერიოდით
პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის ბიზნესის სკოლის ერთი აკადემიური პერსონალი ორი კვირიდან ერთი
სემესტრის ვადით მივლინებული უნდა იყოს პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2ბ. - საზღვარგარეთის პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან აკადემიური პერსონალის მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში, რაც მოიცავს
გარკვეული პერიოდით პარტნიორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით
საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის ბიზნესის სკოლის პარტნიორი უნივერსიტეტის ერთი აკადემიური პერსონალი
ორი კვირიდან ერთი სემესტრის ვადით მოწვეული უნდა იყოს კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2გ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან სტუდენტების მობილობის უზრუნველყოფა.
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ამოცანის შესრულების საზომი: ყოველ სემესტრში კავკასიის ბიზნესის სკოლის 15 სტუდენტის მივლინება პარტნიორ უნივერსიტეტებში
გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ყოველ სემესტრში პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან 5 სტუდენტის მიღება კავკასიის ბიზნესის სკოლაში
გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
2დ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობა.

ამოცანის შესრულების საზომი: კავკასიის ბიზნესის სკოლაში სამი ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი პროგრამის ფუნქციონირება.
2ე. - კავკასიის ბიზნესის სკოლის საზღვარგარეთის კამპუსის (ფილიალის) გახსნა, სადაც კავკასიის ბიზნესის სკოლის პროგრამები
ისწავლება.

ამოცანის შესრულების საზომი: პირველი ასეთი კამპუსის (ფილიალის) გახსნა 2020 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის.
მიზანი 3 - აკადემიური პროგრამების მეშვეობით შესძინოს სტუდენტებს შესაბამისი პროგრამებით გაწერილი ცოდნა, კომპეტენციები და
ღირებულებები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება მათი კეთილსინდისიერ მოქალაქეებად და პროფესიონალებად ჩამოყალიბება.
მიზანი 3-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების მიღწევის შედეგად:
3ა. - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.

ამოცანის შესრულების საზომი: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი უნდა იყოს 85%-ზე მეტი.
3ბ. - სახელმწიფოსათვის და ბიზნესის გარემოსთვის აქტუალური, საჭირო ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება.

ამოცანის შესრულების საზომი:
- აგრობიზნესის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება 2015 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის.
- სპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება 2020 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის.
- ღვინის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის.
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კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მისია
კავკასიის სამართლის სკოლის მისიაა დროის გამოწვევების შესაბამისი, კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით ღრმა
სამართლებრივი ცოდნის მქონე, საველე პირობებზე ორიენტირებული, ტრანსფერული უნარების მქონე, ჰუმანიზმისა და დემოკრატიული
ფასეულობების მატარებელი, კონკურენტუნარიანი სამართალმცოდნეების ახალი თაობის აღზრდა და იურისპრუდენციის სფეროში
საზოგადოების საგანმანათლებლო დაკვეთის მაქსიმალური დაკმაყოფილება.
სკოლის საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტებია:


ინსტიტუციონალურ დონეზე აკადემიური პროგრამების რელევანტურობის უზრუნველყოფა;



სასწავლო რესურსების მობილიზაციის, საგანმანათლებლო პროგრამების მოქნილობის ხარისხის ამაღლების, არჩევითობის პრინციპის
გამოყენების, სტუდენტთა შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენისა და ინტერდისციპლინური მიდგომის გზით სასწავლო
პროცესის დინამიური სრულყოფა;



წამყვან უნივერსიტეტებთან ერთად ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამების განხორციელება;



სტუდენტთა და ლექტორთა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წახალისება;



სადოქტორო პროგრამის საფუძველზე მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებლების მომზადება და საკუთარი



სამეცნიერო-პედაგოგიური რესურსის სწავლების პროცესში გამოყენება;
შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულთა დასაქმების და შემდგომში მათი კარიერული წინსვლის ხელშეწყობა;



მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ექსპერტიზა უცხოელი და ადგილობრივი სპეციალისტების მიერ;



ფორმალური და არაფორმალური კომუნიკაციის გაუმჯობესება ინსტიტუციურ და ეროვნულ დონეზე;



იურიდიული პროფილის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში გაწევრიანება და შესაბამისად სკოლის ცნობადობის
ხარისხის ამაღლება.

სკოლის სლოგანია: "Dura Lex, Sed Lex” - "კანონი მკაცრია, მაგრამ კანონია”.
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ძირითადი ღირებულებები


სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სათანადო კვალიფიკაციის მქონე, თანამედროვე შრომის ბაზრის
მოთხოვნების შესატყვისი კადრის მომზადება, რომელიც აღჭურვილი იქნება სამართლის სფეროს თეორიული, ნორმატიული და
პრაქტიკული ცოდნით, გამომუშავებული აქვს ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული სამართლებრივი ღირებულებების, სამართლიანობის,
ადამიანის უფლებების დაცვის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების, პროფესიული ეთიკის ნორმების დასამკვიდრებლად
სწრაფვის უნარი.



სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება

დარგის სიღრმისეული, სისტემური ცოდნა და

სათანადო უნარ-ჩვევები. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეიძენს ზოგად და დარგობრივ
კომპეტენციებს.
სტუდენტი გამოიმუშავებს: საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული
სიახლეეებისადმი ყურადღების მიდევნების, აგრეთვე ცოდნის მუდმივი განახლების უნარს; სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის
პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარს და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარებს; სამართლის
სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის,
დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარებს; დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის უნარს; სამართლებრივ

ეთიკური ღირებულებების კონტექსტუალური ანალიზის უნარს, თანამედროვე სამართლებრივი აზროვნების უნარი.
სამართლის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება სამართლის მიმართულებით ეროვნული სამართლისა და უცხოური
სამართლის სისტემების სპეციფიკის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, პროდუქტიული კვლევის კომპეტენცია. სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეიძენს ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს. სადოქტორო
პროგრამის მიზანია სამართალმცოდნეობაში ახალი თაობის მკვლევრებისა და აკადემიური პერსონალის მომზადება, რომლებიც
შეძლებენ ხელი შეუწყონ დარგის განვითარებას თეორიული და პრაქტიკული, მტკიცებითი ან ემპირიული კვლევების მეშვეობით;
დოქტორანტებში კვლევისა და სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენციათა განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
შესაბამისად. პროგრამა ორიენტირებულია იურიდიული ანალიზის, ინტერდისციპლინური, სოციალური და კრიტიკული მიდგომის
განვითარებასა და გაღრმავებაზე.
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მიზნები
მიზანი 1 - კავკასიის სამართლის

სკოლამ მიაწოდოს საზოგადოებას მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამები ლოკალური და

საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების გზით.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
1ა. - საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამული აკრედიტაციის მიღება სამართლის სკოლის სამივე
საფეხურზე.
ამოცანის შესრულების საზომი: აკრედიტაციის მიღება 2020 წელს.
მიზანი 2 - საქართველოში შექმნას სამართლის სფეროებში განათლების მსოფლიო დონის სტანდარტი მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან
სწავლებისა და კვლევის გამოცდილების გაზიარების გზით.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
2ა. - აკადემიური პერსონალის მობილობა საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც მოიცავს გარკვეული პერიოდით პარტნიორ
უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით საქმიანობას.
ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის სამართლის

სკოლის ერთი აკადემიური პერსონალი ორი კვირიდან ერთი

სემესტრის ვადით მივლინებული უნდა იყოს პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2ბ. - საზღვარგარეთის პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან აკადემიური პერსონალის მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში, რაც მოიცავს
გარკვეული პერიოდით პარტნიორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით
საქმიანობას.
ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის სამართლის სკოლის პარტნიორი უნივერსიტეტის ერთი აკადემიური პერსონალი
ორი კვირიდან ერთი სემესტრის ვადით მოწვეული უნდა იყოს კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
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2გ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან სტუდენტების მობილობის უზრუნველყოფა.
ამოცანის შესრულების საზომი: ყოველ სემესტრში კავკასიის სამართლის სკოლის 10 სტუდენტის მივლინება პარტნიორ უნივერსიტეტებში
გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ყოველ სემესტრში პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან მინიმუმ 2 სტუდენტის მიღება კავკასიის სამართლის
სკოლაში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
2დ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობრივი
ზრდა.
ამოცანის შესრულების საზომი: კავკასიის სამართლის სკოლაში ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი პროგრამის რაოდენობრივი ზრდა.
მიზანი 3 - აკადემიური პროგრამების მეშვეობით შესძინოს სტუდენტებს შესაბამისი პროგრამებით გაწერილი ცოდნა, კომპეტენციები და
ღირებულებები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება მათი კეთილსინდისიერ მოქალაქეებად და პროფესიონალებად ჩამოყალიბება.
მიზანი 3-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
3ა. - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.
ამოცანის შესრულების საზომი: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლი უნდა იყოს 85%-ზე მეტი.
მიზანი 4 –

საქართველოში დაამკვიდროს სამართალმცოდენეობის

სფეროში სწავლებისა და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტები.
მიზანი 4-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
4ა. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონტაქტების და პარტნიორ უნივერსიტეტთა ქსელის გაფართოება 2014–2018 წლებში.
ამოცანის შესრულების საზომი:
–

პარტნიორობის დაწყება ემორის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის შესახებ (2014 წლის შემოდგომა);

–

პარტნიორობის შესახებ მემორანდუმის გაფორმება ემორის სამართლის სკოლასთან 2019 წლის გაზაფხულისთვის;
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მიზანი 5 – სკოლაში მოქმედი პროგრამების განვითარება და ახალი, ინოვაციური და შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროგრამების დანერგვა.
მიზანი 5-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
5ა. - ამოცანის შესრულების საზომი: ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება საერთაშორისო ბიზნესის სამართალში 2015 წლის
შემოდგომის სემესტრისათვის;
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კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის მისია
კავკასიის მედიის სკოლის მისიაა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით მოამზადოს მსოფლიოში აღიარებული
დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, გლობალურ ასპარეზზე კონკურენტუნარიანი, მოქალაქეობრივი და კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის გამზიარებელი მედიაპროფესიონალები, რომელთაც მაღალი სტანდარტის ზოგადი განათლების გარდა, ექნებათ სფეროს
თეორიული ცოდნა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.
ძირითადი ღირებულებები
მედიის სკოლის ღირებულებები ეფუძნება მაღალი პროფესიონალური და მორალური თვისებების მქონე ჟურნალისტი/კომუნიკაციების სფეროს
წარმომადგენლის ჩამოყალიბებას. სკოლის მიზანია, მისი კურსდამთავრებულები იყვნენ არა მხოლოდ ვიწრო პროფესიული, თუნდაც ძალიან
მაღალი დონის მომზადების მქონენი, არამედ ის, რომ მათ ერთობლიობაში ჰქონდეთ გაცნობიერებული საკუთარი მოქალაქეობრივი და
პროფესიული პასუხისმგებლობა - საკუთარი პროფესიული ანგარიშვალდებულების საკითხი საზოგადოების წინაშე: იყვნენ მორალური
პრინციპების ერთგულები, ლიბერალურ ღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოების პასუხისმგებლიანი წევრები, კეთილსინდისიერი
მოქალაქეები.
კავკასიის მედიის სკოლის კურსდამთავრებულს აქვს უნარი გააანალიზოს მედიის/კომუნიკაციების როლი და ფუნქცია დემოკრატიულ
საზოგადოებაში; აქვს გაცნობიერებული თუ რა გავლენა აქვს მედიას და ასევე, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სფეროს საზოგადოებრივი
აზრის

ფორმირების

პროცესში

და

აანალიზებს

მისი,

როგორც

ჟურნალისტის/კომუნიკაციის

სფეროს

სხვადასხვა

მიმართულების

წარმომადგენლის პროფესიონალიზმის და კეთილსინდისიერების მნიშვნელობას. აქვს უნარი, რომ საკუთარ ცოდნაზე დაყრდნობით, წვლილი
შეიტანოს თანამედროვე, დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების დანერგვაში.
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მიზნები
კავკასიის მედიის სკოლაში ამ მომენტისთვის მოქმედ პროგრამებს აქვთ ჩამოყალიბებული მიზნები. ზოგადად აღვწერთ ამ მიზნებს:
ჟურნალისტიკა/მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, ასევე მედიისა და ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა
მიზნად ისახავს მაღალი პროფესიული სტანდარტების ჟურნალისტებისა და მედიაპროფესიონალების მომზადება, რომელთაც სიღრმისეულად
ესმით ჟურნალისტიკის ნორმები, ღირებულებები, ინსტრუმენტები და სტანდარტები, რომლებიც საფუძვლიანად ერკვევიან ჟურნალისტური
პრაქტიკის სოციალურ, კულტურულ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამართლებლივ და ეთიკურ ასპექტებში და ფლობენ საკმარის ცოდნას იმ
ინტელექტუალური გამოწვევების შესახებ, რომელთა წინაშეც მედიას აყენებს თანამედროვე გლობალური რეალობა.
სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ისეთი პროფესიონალების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სპეციალისტებისა და მენეჯერებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები. ამ ცოდნისა და უნარების სპეციალისტები ხელს
უწყობენ ორგანიზაციებსა და მათ მრავალფეროვან აუდიტორიებს შორის ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.
კონკრეტულად კი 2014-2020 წლების პერიოდში კავკასიის მედიის სკოლას სურს რეალობად აქციოს ქვემოთჩამოთვლილი მიზნები:


მიაწოდოს საზოგადოებას მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამები ლოკალური და საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების
გზით;



მედიის სკოლაში მოქმედი პროგრამების ბაზაზე შექმნას ინგლისურენოვანი პროგრამები, რომელიც CSM-ს შესაძლებლობას მისცემს
გასცდეს ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარს და გახდეს რეგიონული მნიშვნელობის სკოლა;



შექმნას თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის მქონე სტუდია, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ შექმნან მრავალფეროვანი
მედიაპროდუქტი;
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შექმნას სტუდენტური მედია: ინტერნეტმულტიმედიური გამოცემები, რადიო და საკაბელო ტელემაუწყებლობები, რომელიც
ორიენტირებული იქნება ახალგაზრულ სეგმენტზე და რომლისთვის მუშაობაც სტუდენტებს სწავლის პროცესშივე მისცემს დიდ
პრაქტიკულ გამოცდილებას;



გააფართოვოს საერთაშორისო პარტნიორთა წრე, გაამრავალფეროვნოს გაცვლითი პროგრამები და ევროპულ და ამერიკულ
უნივერსიტეტებთან ერთად შექმნას რეგიონში კონკურენტუნარიანი ორენოვანი ორმაგი ხარისხის პროგრამები;



ხელი შეუწყოს პროფესორ-მასწავლებელთა გადამზადებას და მათი საერთაშორისო გამოცდილების გაღრმავებას; მოიზიდოს უმაღლესი
კვალიფიკაციის მქონე ადგილობრივი და უცხოელი აკადემიური პერსონალი;



გაზარდოს დამსაქმებელთა წრე და ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას.

დასახული მიზნების მისაღწევად არსებელი გზებია: აკრედიტაციის პროცესი, ევროპის საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა (ტემპუსი,
ერასმუს

მუნდუსი),

საქართველოში

მოქმედი

საერთაშორისო

ორგანიზაციების

საგრანტო

პროექტებში

მონაწილეობა;

პროფესორ-

მასწავლებელთა მობილობის ზრდა. ასევე, მედიის სკოლის გარანტია არის კავკასიის უნივერსიტეტის პრიორიტეტები და სკოლის მზარდი
ბიუჯეტი; არსებული მემორანდუმები და კონტაქტები.

15

კავკასიის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების სკოლის მისია
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის მისიაა სტუდენტთა მომზადება დარგის უახლესი მოთხოვნების გათვალისწინებით, მაღალი დონის
სპეციალისტების ჩამოყალიბება, რომელთაც ექნებათ სფეროს თეორიული ცოდნა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისათვის
აუცილებელი უნარ-ჩვევები; კონკურენტუნარიანი სასწავლო გარემოს შექმნა, დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში აპრობირებული სასწავლო
მეთოდოლოგიების დანერგვა, დარგის შესაბამისი პროგრამების განვითარება მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალის მონაწილეობით.
ძირითადი ღირებულებები
ტექნოლოგიების, ინჟინერიის, არქიტექტურის სფეროს ადგილობრივ და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ინტეგრაცია - სკოლა მზად არის
ითანამშრომლოს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ინჟინერიის, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, არქიტექტურის
სფეროს წარმომადგენლებთან, რათა შექმნას და გაავრცელოს რელევანტური ცოდნა შესაბამისი დარგების განვითარების და მართვის
მიმართულებით.
ინოვატორული სულისკვეთება - სკოლა მოტივირებულია მუდმივად შესთავაზოს საზოგადოებას, მის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე
მორგებული და ასევე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი აკადემიური თუ პროფესიული პროგრამები და, შესაბამისად მოახდინოს
არსებულის განვითრება.
ქვეყნის განვითარებაზე ზრუნვა - სკოლა მიმართულია ისეთი ცოდნა მისცეს საქართველოს საზოგადოების წევრებს, რომ მათი საქმიანობით
განვითარდეს ქვეყნის საინჟინრო, არქიტექტურის, საინფორმაციო საკომუნიკაციო სექტორი და გაიზარდოს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა.
მიზნები
მიზანი 1 - კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლამ მიაწოდოს საზოგადოებას მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამები ლოკალური და
საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების გზით.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
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1ა. - საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამული აკრედიტაციის მიღება ტექნოლოგიების
სკოლის ყველა პროგრამაზე.

ამოცანის შესრულების საზომი: აკრედიტაციის მიღება 2016 წელს.
მიზანი 2 - შექმნას საქართველოში საინჟინრო, არქიტექტურის და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განათლების სტანდარტი
მსოფლიოში წამყვან უნივერსიტეტებთან სწავლებისა და კვლევის გამოცდილების გაზიარების გზით.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
2ა. - აკადემიური პერსონალის მობილობა საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც მოიცავს გარკვეული პერიოდით
პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის ერთი აკადემიური პერსონალი მივლინებულ უნდა
იყოს პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2ბ. - საზღვარგარეთის პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან აკადემიური პერსონალის მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში, რაც მოიცავს
გარკვეული პერიოდით პარტნიორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით
საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის პარტნიორი უნივერსიტეტის ერთი აკადემიური
პერსონალი მოწვეული უნდა იყოს კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2გ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან სტუდენტების მობილობის უზრუნველყოფა.

ამოცანის შესრულების საზომი: ყოველ სასწავლო წელს კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის 2-4 სტუდენტის მივლინება პარტნიორ
უნივერსიტეტებში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ყოველ სასწავლო წელს პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან 1-3 სტუდენტის მიღება
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
მიზანი 3 - აკადემიური პროგრამების მეშვეობით შესძინოს სტუდენტებს შესაბამისი პროგრამებით გაწერილი ცოდნა, კომპეტენციები და
ღირებულებები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება მათი კეთილსინდისიერ მოქალაქეებად და პროფესიონალებად ჩამოყალიბება.
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მიზანი 3-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
3ა. - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.

ამოცანის შესრულების საზომი: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი უნდა იყოს 85%-ზე მეტი.
3ბ. - საინჟინრო, არქიტექტურისა და საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორისთვის აქტუალური და საჭირო ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება.

ამოცანის შესრულების საზომი:
o

არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამის შეთავაზება 2016-2017 სასწავლო წლის ათვის;

o
o

გრაფიკული დიზაინის საბაკალავრო პროგრამის შეთავაზება 2018 -2019 სასწავლო წლისათვის;
ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის შეთავაზება 2017 -2018 სასწავლო წლისათვის;
მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამის შეთავაზება შეთავაზება 2018 -2019 სასწავლო წლისათვის.

o
o
o

საინჟინრო-ტექნოლოგიების სადოქტორო პროგრამის შეთავაზება 2018-2019 სასწავლო წლისათვის;
არქიტექტურის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება 2019-2020 სასწავლო წლის ათვის.
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კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის მისია
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის მისიაა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით მოამზადოს მსოფლიოში
აღიარებული დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, გლობალურ ასპარეზზე კონკურენტუნარიანი, კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის გამზიარებელი საჯარო მმართველობის და საერთაშორისო ურთიერთოებების სფეროს პროფესიონალები, რომელთაც
ექნებათ სფეროს თეორიული ცოდნა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.
ძირითადი ღირებულებები
მაღალი პროფესიონალური და მორალური თვისებების მქონე საჯარო მოსამსახურეების მომზადება. სკოლის მიზანია, რომ მისი
კურსდამთავრებულები იყვნენ არა მხოლოდ მაღალი პროფესიული მომზადების მქონე, არამედ გააჩნდეთ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და
მორალური პრინციპების ერთგულების მაღალი დონე.
ადგილობრივ მოსახლეობასთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან სიახლოვე. საჯარო მოხელეებს და დიპლომატებს, რომელთაც ჩვენ
ვზრდით, უნდა შეეძლოთ კარგი ურთიერთობების დამყარება და ცოდნის გაზიარება არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, არამედ
ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორებთან.
ინოვატორული სულისკვეთება - ჩვენ გვსურს მუდმივად შევთავაზოთ საზოგადოებას, მის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე მორგებული, ახალი
აკადემიური თუ პროფესიული პროგრამები და, შესაბამისად, მოდიფიკაცია გაუკეთოთ არსებულს.
ქვეყნის განვითარებაზე ზრუნვა - ჩვენ გვსურს ისეთი ცოდნა მივცეთ სტუდენტებს, რომ მათი შემდგომი საქმიანობით განვითარდეს ქვეყნის
საჯარო სამსახური და საერთაშორისო ურთიერთობები
ტოლერანტობა და გონებაგახსნილობა. ჩვენი პროგრამების კურსდამთავრებულები უნდა იყვნენ შემწყნარებლობის მაღალი ხარისხის მქონე
ინდივიდები, რომელთაც შეუძლიათ მოისმინონ და პატივი სცენ განსხვავებულ აზრს.
მიზნები
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მიზანი 1 - კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლამ მიაწოდოს საზოგადოებას მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამები ლოკალური და
საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების გზით.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
1ა. - საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამული აკრედიტაციის მიღება სახელმწიფო მართვის
სკოლის ყველა პროგრამაზე.

ამოცანის შესრულების საზომი: აკრედიტაციის მიღება 2014 წელს.
1ბ. - კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის სახელმწიფო მართვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მომზადება საერთაშორისო
აკრედიტაციის მისაღებად ევროპელი ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე.

ამოცანის შესრულების საზომი: ევროპელი ექსპერტების (აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპიდან) და NISPAcee-ს (სახელმწიფო მართვის
სკოლების და ინსტიტუტების ქსელი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში) დასკვნების მიღება პროგრამების ხარისხთან დაკავშირებით 2015
წელს
1გ. - კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის სახელმწიფო მართვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიერ საერთაშორისო
აკრედიტაციის მიღება.

ამოცანის შესრულების საზომი: EAPAA-ს (European Association for Public Administration Accreditation) აკრედიტაციის მიღება 2016 წელს.
მიმდინარეობს მუშაობა.
მიზანი 2 - საქართველოში შექმნას საჯარო მმართველობის და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროებში განათლების მსოფლიო დონის
სტანდარტი მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან სწავლებისა და კვლევის გამოცდილების გაზიარების გზით.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
2ა. - აკადემიური პერსონალის მობილობა საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც მოიცავს გარკვეული პერიოდით პარტნიორ
უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით საქმიანობას.
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ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის ერთი აკადემიური პერსონალი ორი კვირიდან
ერთი სემესტრის ვადით მივლინებული უნდა იყოს პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2ბ. - საზღვარგარეთის პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან აკადემიური პერსონალის მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში, რაც მოიცავს
გარკვეული პერიოდით პარტნიორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით
საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის პარტნიორი უნივერსიტეტის ერთი აკადემიური
პერსონალი ორი კვირიდან ერთი სემესტრის ვადით მოწვეული უნდა იყოს კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი
საქმიანობისათვის.
2გ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან სტუდენტების მობილობის უზრუნველყოფა.

ამოცანის შესრულების საზომი: ყოველ სემესტრში კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის 10 სტუდენტის მივლინება პარტნიორ
უნივერსიტეტებში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ყოველ სემესტრში პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან მინიმუმ 2 სტუდენტის მიღება
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
2დ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობა.

ამოცანის შესრულების საზომი: კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში ორი ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი პროგრამის ფუნქციონირება.
მიზანი 3 - აკადემიური პროგრამების მეშვეობით შესძინოს სტუდენტებს შესაბამისი პროგრამებით გაწერილი ცოდნა, კომპეტენციები და
ღირებულებები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება მათი კეთილსინდისიერ მოქალაქეებად და პროფესიონალებად ჩამოყალიბება.
მიზანი 3-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
3ა. - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.

ამოცანის შესრულების საზომი: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლი უნდა იყოს 85%-ზე მეტი.
3ბ. - სახელმწიფოსათვის აქტუალური, საჭირო ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება.

ამოცანის შესრულების საზომი:
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- საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის შეთავაზება 2016 წელს.
- სახელმწიფო მართვის სადოქტორო პროგრამის შეთავაზება 2018 წელს.
- კონფლიქტების მოგვარების/მშვიდობის სწავლების სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება.
- პოლიტიკური მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის შეთავაზება 2017 წლიდან.
მიზანი 4. სხვადასხვა საერთაშორისო პროფესიულ ასოციაციებში გაწევრიანება და აქტიური როლის თამაში.
მიზანი 4-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
4ა. – NISPAcee-ს ფარგლებში აქტიური როლის თამაში და ყოველწლიური კონფერენციის მასპინძლობა.

ამოცანის შესრულების საზომი:
- NISPAcee-ს საერთაშორისო კონფერენციის მასპინძლობა თბილისში 2015 წლის მაისში.
4ბ. – APSIA-ში (Association of Professional Schools of International Affairs) გაწევრიანება.

ამოცანის შესრულების საზომი: გაწევრიანება 2018 წელს.
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კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მისია
კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მისიაა მოამზადოს თანამედროვე, დემოკრატიული
ღირებულებების მატარებელი და მაღალი კვალიფიკაციის ბაკალავრის, მაგისტრისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე
კურსდამთავრებულები

და მკვლევრები ჰუმანიტარულ, სოციალურ და ინტერდისციპლინურ დარგებში; ხელი შეუწყოს საქართველოში

უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარებასა და ინტეგრაციას ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.
მიზნები
მიზანი 1 – სკოლაში მოქმედი აკადემიური პროგრამების მეშვეობით სტუდენტებს შესძინოს პროგრამებით გაწერილი ცოდნა, კომპეტენციები,
ღირებულებები და ამგვარად ხელი შეუწყოს მათ კეთილსინდისიერ მოქალაქეებად და პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
1ა. - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.
ამოცანის შესრულების საზომი: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი უნდა აღემატებოდეს 80%–ს.
1ბ. - სკოლაში მოქმედი პროგრამების განვითარება და ახალი, ინოვაციური და შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროგრამების დანერგვა.
ამოცანის შესრულების საზომი:
–

სკოლაში მოქმედი საბაკალავრო პროგრამების, ევროპისმცოდნეობის და ინგლისური ფილოლოგიის განახლება და აკრედიტირება 2014

–

წლის გაზაფხულისათვის;
ახალი სამაგისტრო პროგრამების

შეთავაზება

2014

წლის

შემოდგომის

სემესტრისათვის:

ევროპისმცოდნეობის

სამაგისტრო

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება და აკრედიტირება 2014 წლის გაზაფხულისათვის; მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგიის
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება და აკრედიტირება 2014 გაზაფხულისათვის;
–

სინქრონული თარგმანის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შეთავაზება 2015 წლის შემოდგომის სემესტრისათვის;

–

ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება 2016 წლის შემოდგომის სემესტრისათვის.
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–

განათლების მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება 2020 წლის შემოდგომის სემესტრისათვის.

მიზანი 2 – საქართველოში დაამკვიდროს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში სწავლებისა და სამეცნიერო–კვლევითი
საქმიანობის საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტები.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
2ა. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონტაქტების და პარტნიორ უნივერსიტეტთა ქსელის გაფართოება 2014–2016 წლებში.
ამოცანის შესრულების საზომი:
–

პარტნიორობის დაწყება ტალინის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ევროსპიმცოდნეობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში (2014 წლის შემოდგომა);

–

პარტნიორობის შესახებ მემორანდუმის გაფორმება ტალინის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (2019 წლის გაზაფხული);

2ბ. - სკოლაში სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის განვითარება.
ამოცანის შესრულების საზომი:
-

სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის დებულების შემუშავება 2014 წლის გაზაფხულისათვის;

-

ყოველწლიურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;

-

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

2გ. - სკოლის აკადემიური პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშემწყობი პროგრამების დანერგვა 2015–2016 წლებში.
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კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლის მისია
დროისა და გლობალიზაციის გამოწვევების შესაბამისი, კვლევასა და პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით სრული
სპექტრის თანამედროვე ტურიზმის ინდუსტრიის მართვაზე ღრმა ცოდნის მქონე, საველე პირობებზე ორიენტირებული, ტრანსფერული
უნარების მქონე, ჰუმანიზმისა და დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების აღზრდა, ასევე ქართულ
და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საზოგადოების საგანმანათლებლო დაკვეთის მაქსიმალური დაკმაყოფილება.
ძირითადი ღირებულებები
მაღალი პროფესიონალური და მორალური თვისებების მქონე სპეციალისტების მომზადება, როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორისთვის. სკოლის
მიზანია, რომ მისი კურსდამთავრებულები იყვნენ არა მხოლოდ მაღალი პროფესიული მომზადების მქონე, არამედ გააჩნდეთ ქვეყნის ეროვნული
ინტერესების და მორალური პრინციპების ერთგულების მაღალი დონე.
ადგილობრივ მოსახლეობასთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან სიახლოვე. ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულებს უნდა შეეძლოთ
სრულფასოვანი ურთიერთობების დამყარება და ცოდნის გაზიარება როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო პარტნიორებთან.
ინოვატორული სულისკვეთება - ჩვენ გვსურს მუდმივად შევთავაზოთ საზოგადოებას, მის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე მორგებული, ახალი
აკადემიური თუ პროფესიული პროგრამები და, შესაბამისად, მოდიფიკაცია გავუკეთოთ არსებულს.
ქვეყნის განვითარებაზე ზრუნვა - ჩვენ გვსურს, რომ ჩვენს კურსდამთავრებულებს მათი საქმიანობით შეეძლოთ წვლილის შეტანა ტურისტული,
როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ინდუსტრიის ინდუსტრიის განვითარებაში.
ტოლერანტობა და გონებაგახსნილობა. ჩვენი პროგრამების კურსდამთავრებულები უნდა იყვნენ შემწყნარებლობის მაღალი ხარისხის მქონე
ინდივიდები, რომელთაც შეუძლიათ მოისმინონ და პატივი სცენ განსხვავებულ აზრს.
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მიზნები
მიზანი 1 - მიაწოდოს საზოგადოებას მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამები ლოკალური და საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების
გზით.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
1ა. - საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამული აკრედიტაციის მიღება ტურიზმის სკოლის ყველა
პროგრამაზე.

ამოცანის შესრულების საზომი: აკრედიტაციის მიღება 2014 წელს.
1ბ. - კავკასიის ტურიზმის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მომზადება საერთაშორისო სერტიფიცირების მისაღებად
ევროპელი ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე.

ამოცანის შესრულების საზომი: ევროპელი ექსპერტების დასკვნების მიღება პროგრამების ხარისხთან დაკავშირებით 2017 წელს.
1გ. - კავკასიის ტურიზმის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიერ საერთაშორისო სერტიფიცირების მიღება.

ამოცანის შესრულების საზომი: UNWTO.TedQual Certification System ( გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ტურიზმის განათლების
ხარისხის სერტიფიცირების სისტემა) წარდგენა 2020 წელს.
მიზანი 2 - საქართველოში შექმნას ტურიზმის სფეროში განათლების მსოფლიო დონის სტანდარტი მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან
სწავლებისა და კვლევის გამოცდილების გაზიარების გზით.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
2ა. - აკადემიური პერსონალის მობილობა საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რაც მოიცავს გარკვეული პერიოდით პარტნიორ
უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის ტურიზმის სკოლის ერთი აკადემიური პერსონალი ორი კვირიდან ერთი
სემესტრის ვადით მივლინებული უნდა იყოს პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
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2ბ. - საზღვარგარეთის პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან აკადემიური პერსონალის მობილობა კავკასიის უნივერსიტეტში, რაც მოიცავს
გარკვეული პერიოდით პარტნიორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებას ან კვლევით
საქმიანობას.

ამოცანის შესრულების საზომი: სემესტრში ერთხელ კავკასიის ტურიზმის სკოლის პარტნიორი უნივერსიტეტის ერთი აკადემიური პერსონალი
ორი კვირიდან ერთი სემესტრის ვადით მოწვეული უნდა იყოს კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლებისა ან/და კვლევითი საქმიანობისათვის.
2გ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან სტუდენტების მობილობის უზრუნველყოფა.

ამოცანის შესრულების საზომი: ყოველ სემესტრში კავკასიის ტურიზმის სკოლის 10 სტუდენტის მივლინება პარტნიორი უნივერსიტეტებში
გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ყოველ სემესტრში პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან მინიმუმ 2 სტუდენტის მიღება კავკასიის ტურიზმის
სკოლაში გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
2დ. - საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების არსებობა.

ამოცანის შესრულების საზომი: კავკასიის ტურიზმის სკოლაში ორი ორმაგი ხარისხის ან/და ერთობლივი პროგრამის ფუნქციონირება.
მიზანი 3 - აკადემიური პროგრამების მეშვეობით შესძინოს სტუდენტებს შესაბამისი პროგრამებით გაწერილი ცოდნა, კომპეტენციები და
ღირებულებები, რომელთა საშუალებითაც მოხდება მათი კეთილსინდისიერ მოქალაქეებად და პროფესიონალებად ჩამოყალიბება.
მიზანი 3-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
3ა. - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვეებელი.

ამოცანის შესრულების საზომი: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი უნდა იყოს 85%-ზე მეტი.
3ბ. - სახელწიფოსათვის აქტუალური, საჭირო ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება.

ამოცანის შესრულების საზომი:
- ტურიზმის სადოქტორო პროგრამის შეთავაზება 2016 წელს.
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მიზანი 4. სხვადასხვა საერთაშორისო პროფესიულ ასოციაციებში გაწევრიანება და აქტიური როლის თამაში.
მიზანი 4-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შემთხვევაში:
4ა. – UNWTO -ს ფარგლებში აქტიური როლის თამაში და ყოველწლიურ კონფერენციებზე დასწრება.

ამოცანის შესრულების საზომი:
- UNWTO Themis Foundation -ს საერთაშორისო ღონისძიებისა და კონფერენციის მასპინძლობა თბილისში 2015 წლის მაისში.
5ა. – UNWTO Themis Foundation გაწევრიანება.

ამოცანის შესრულების საზომი: გაწევრიანება 2017 წელს.
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კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის მისია
კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის მისიაა საქართველოში ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სისტემების მართვის
თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნის, თანამედროვე მიდგომებისა და ღირებულებების დანერგვა.
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის მიზანი
კავკასიის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის მიზანია საქართველოს ჯანდაცვის და სამედიცინო დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესება,
თანამედროვე აზროვნების და ცოდნის მქონე ეკონომიკის სპეციალისტების მომზადება და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანა, სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა.
სკოლის მიზნები
მიზანი 1 – კვლევებზე ორიენტირებული სწავლების და სწავლის დანერგვით ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე
კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური, ზნეობრივად სრულყოფილი, დემოკრატიის იდეალების მიმდევარი სპეციალისტების მომზადება
და ამ სფეროში საზოგადოების საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
მიზანი 1-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
1ა.- კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.
ამოცანის შესრულების საზომი:
–

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი უნდა აღემატებოდეს 85%–ს.

–

სკოლაში მოქმედი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომი განვითარება და მომზადება 2016
წლის აკრედიტაციის პერიოდისათვის.

–

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადება და შეთავაზება

2016 წლის შემოდგომის

სემესტრისათვის.
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–

სკოლაში მოქმედი ჯანდაცვის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი განვითარება და
მომზადება 2017 წლის აკრედიტაციის პერიოდისათვის.

–

ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომი განვითარება და მომზადება 2018 წლის აკრედიტაციის

–

პერიოდისათვის.
ახალი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავება და შეთავაზება ეკონომიკურ მეცნიერებათა სფეროში 2018 წლის
შემოდგომის სემესტრისათვის.

მიზანი 2 – საქართველოში დაამკვიდროს ჯანდაცვის და ეკონომიკურ მეცნიერებათა სფეროში სწავლა–სწავლებისა და სამეცნიერო–კვლევითი
საქმიანობის საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტები.
მიზანი 2-ის მიღწევა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ამოცანების შესრულების შედეგად:
2ა. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონტაქტების და პარტნიორ უნივერსიტეტთა ქსელის გაფართოება.
ამოცანის შესრულების საზომი:
–

პარტნიორობის შესახებ მემორანდუმის გაფორმება

ამერიკის შეერთებული შტატების

ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

(ატლანტა) ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნესის კოლეჯის ჯანდაცვის ადმინისტრირების ინსტიტუტთან და მიჩიგანის უნივერსიტეტის
ჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და პოლიტიკის დეპარტამენტთან 2018-2020 წლებში.
2ბ.- სკოლაში სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის განვითარება.
ამოცანის შესრულების საზომი:
-

სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის ამოქმედება 2015 წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის;

-

ყოველწლიურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

2გ.– ტრენინგ–პროგრამების განვითარება.
ამოცანის შესრულების საზომი:

30

–

სკოლაში მოქმედი ტრენინგ–პროგრამების (ჰოსპიტალური მენეჯმენტი და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მართვა)
შემდგომი სრულყოფა და განვითარება.

–

ტრენინგ–პროგრამების შემუშავება და შეთავაზება ეკონომიკის სფეროში 2015 წლის შემოდგომისათვის.
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