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ბიზნესის სკოლა (CSB)
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

პროგრამების აკრედიტაცია

საბაკალავრო და ორი სამაგისტრო პროგრამის განახლება და
აკრედიტაციის წარმატებით გავლა.

შემოდგომა, 2018 გაზაფხული, 2019

საპილოტე და სტანდარტული
ავტორიზაციისთვის მასალების მომზადება
BOG-ის პროგრამების შემოერთების
პროცესის აკადემიური მხარე

პროგრამების გადახედვა/განახლება; პერსონალის საბუთების
მოწესრიგებაში ჩართულობა; მონაცემების განახლება და მიწოდება.
ბაკალავრებისთვის
დეტალური
ინდივიდუალური
შესაბამისობები;
გამონაკლისის
წესების
შემუშავება;
მაგისტრებისთვის
ინსტრუქციები;
ლექტორებთან
მოლაპარაკებები; რეიტინგების და ნიშნების დადარება; ცხრილები
და სასწავლო პროცესის დაგეგმვა.
ექსპერტების რჩევების და რეკომენდაციების გათვალისწინება;
პროგრამული ცვლილებების ასახვა და ანგარიშის მომზადება.
სამმხრივი შეთანხმება, აზერბაიჯანელი სტუდენტების გრენობლის
პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ; შემუშავდა თანამშრომლობის ორი
მოდელი.

2019-2020

არსებული სიტუაციის ანალიზი; პროგრამის დირექტორთან
ერთად გასაუმჯობესებელი საკითხების განხილვა; ლექტორების
შეფასებები და განრიგის შედგენა; აპლიკანტების მოზიდვის
კამპანია.
ორდღიანი ვიზიტის დაგეგმვა და დაინტერესებულ მხარეებთან
შეხვედრების ორგანიზება და ჩართულობა
რენთან გაფორმდა ორმაგი ხარისხის პროგრამის თანამშრომლობის
მემორანდუმი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტიმულირების
კამპანიებში ჩართულობა; სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და
განხორციელება

სექტემბერი, 2019 იანვარი, 2020

საბაკალავრო პროგრამის ანგარიშის
მომზადება
აზერბაიჯანის და გრენობლის ერთობლივი
მემორანდუმის გაფორმება
გრენობლის მეცამეტე ნაკადის
დაგეგმვა

გრენობლის დელეგაციის მასპინძლობა
ორმაგი ხარისხის პროგრამა
მომხმარებელთა მოზიდვის კამპანიებში
ჩართულობა და მონაწილეობა

2019 – 2020

შემოდგომა, 2019
იანვარი, 2020

სექტემბერი, 2019
გაზაფხული, 2020
2019-2020
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სხვა აქტივობები
• აკადემიური პერსონალის კონკურსები; მოწვეული პერსონალის გასაუბრებები
• სამაგისტრო ნაშრომების დაცვები
• სასკოლო კონფერენცია
• სილაბუსების მომზადების და ატვირთვის პროცესი
• SWOT ანალიზის გაცნობა და ჩართულობა
• NIBES პორტალზე პერსონალის განთავსება
• ლექტორების სემესტრული შეფასებები
• საორიენტაციო და საინფორმაციო შეხვედრები პერსონალთან
• შუალედური და დასკვნითი გამოცდების შეგროვება და შედარება
• მობილობების შესაბამისობების მომზადება - ადგილობრივი და საერთაშორისო

•

გარე მობილობების მიზეზების დადგენა

სტუდენტური პროექტები და საჯარო შეხვედრები
თიბისი კემპი - სასწავლო კურსში თიბისი ბიზნესის სპიკერების ინტეგრირება და ერთობლივი დავალების გაცემა; საგნობრივი და
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და ორი გამარჯვებული სტუდენტისთვის აქციების გადაცემა
• #CSBAlumniTalks – 3 შეხვედრა (მარიამ ქოიავა, გიორგი ფაილოძე, ლევან გიორგაძე)
• თიბისის სპიკერები თემებზე: საერთაშორისო ვაჭრობა; ბრენდინგი
• EBRD-ის ჩელენჯში მონაწილეობა, სამეულში მოხვედრა
• IE ბიზნესის სკოლის პროფესორის მარიო ბერტას მასტერკლასი
• დიდი ოთხეულის კვირეულში დასაქმების სამსახურის მხარდაჭერა
•

სტუდენტური ღონისძიებები
• ცოდნის კაფე - მესამე ეტაპის სტუდენტების ინიციატივით ვიზიტი წნორში
• მეორე ეტაპის სტუდენტების ექსკურსია - აკადემიური მენეჯერის ინიციატივით, სტუდენტების დაფინანსებით მოეწყო ექსკურსია
ყინწვისში
• დისტანციური პარასკევი - მესამე ეტაპის სტუდენტების ინიციატივით საგანგებო რეჟიმის დროს განტვირთვის მიზნით ყოველ პარასკევს
ზუმით ჩართვა, სპეციალურ სტუმართან ერთად

•
•
•
•

სტუდენტების და კურსდამთავრებულების მიღწევების გაშუქება
სოციალური ქსელის საშუალებით ისტორიების მოყოლა:
კურსდამთავრებულები როგორც ლექტორები
მეწარმე კურსდამთავრებულები
სტუდენტების და კურსდამთავრებულების წარმატების ისტორიების გაზიარება
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სამართლის სკოლა (CSL)
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს
იმიტირებული პროცესი
აბიტურიენტთათვის

კავკასიის უნივერსიტეტის იმიტირებულ სასამართლო
დარბაზში იმიტირებული პროცესი მიმდინარეობდა სამი დღის
განმავლობაში

თებერვალი, 2019
მაისი, 2019
დეკემბერი, 2019

იმიტირებული სასამართლო პროცესი
აბიტურიენტთათვის
პროფესორ გიორგი თუმანიშვილის საჯარო
ლექცია
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის
გაფორმება

21-23 მარტს ბათუმში გაიმართა იმიტირებული სასამართლო
პროცესი აბიტურიენტთათვის
თემა: „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მის განვითარებასთან
დაკავშირებული სამართლებრივი და ბიოეთიკური საკითხები“
სამართლის სკოლასა და “ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის
სასწავლო ცენტრს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი გაფორმდა
გამარჯვებულებს
გადაეცათ
სამართლის
სამაგისტრო
პროგრამის 1000-1000 ლარიანი ვაუჩერი
სამართლის
სკოლამ
იტალიის
უნივერსიტეტების
პროფესორებს, ფედერიკა დე რობერტისა და ანდრეა ბორონის
უმასპინძლა
ღონისძიება სამართლის სკოლისა და ჯეი ენდ თი
ქონსალთინგის
სასწავლო
ცენტრის
ორგანიზებით,
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის
ფარგლებში ჩატარდა
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებს
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი და
ადვოკატთა სკოლის დამფუძნებელი, დიმიტრი გაბუნია შეხვდა

მარტი, 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში სამართლის ფილოსოფოსის, გიორგი
ხუბუას საჯარო ლექცია გაიმართა, თემაზე - “სამართლიანობა
როგორც სამართლის პრინციპი”

ნოემბერი, 2019

პროექტი „სამართლებრივი დებატები
ამერიკული საპარლამენტო ფორმატით
იტალიის უნივერსიტეტების პროფესორების
ვიზიტი
იმიტირებული სასამართლო პროცესი
საოჯახო-მემკვიდრეობით სამართალში

შეხვედრა დიმიტრი გაბუნიასთან

გიორგი ხუბუას საჯარო ლექცია

მაისი, 2019
მაისი, 2019

ივნისი, 2019
ივლისი, 2019

სექტემბერი, 2019

ნოემბერი, 2019
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ნოტარიუს ცირა ლომაიას შეხვედრა
სტუდენტებთან
სამართლის სკოლის სტუდენტების
შეხვედრა აჭარის პროკურორთან
კინოჩვენება და დისკუსია - 12
განრისხებული მამაკაცი

გიორგი თუმანიშვილის ონლაინ საჯარო
ლექცია
ნათია სონღულაშვილის ონლაინ ლექცია
ლევან მესხორაძის ონლაინ ლექცია
სერგო ძაგნიძის ონლაინ საჯარო ლექცია
ნიკოლოზ გოგილიძის ონლაინ საჯარო
ლექცია
დეკანის შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრაზე მოწვეული სტუმარი სტუდენტებს ესაუბრა
სტაჟირების შესახებ ნოტარიუსთა პალატში
ბათუმის ფილიალის სამართლის სკოლის სტუდენტებთან
ჩატარდა შეხვედრა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16
დღიანი სამთავრობო კამპანიის ფარგლებში
ადამიანის უფლებათა დაცვის კვირეულის ფარგლებში
სამართლის სკოლამ და ჭავჭავაძის ცენტრმა გამართეს
ერთობლივი
ღონისძიება
„ახალგაზრდები
მართლმსაჯულებისთვის“
ონლაინ ლექცია ჩატარდა სამართლის სამაგისტრო პროგრამის
მსურველი სტუდენტებისათვის (დაესწრო - 49)

ნოემბერი, 2019

თემა - ნაადრევი ქორწინება; ჩატარდა სტუდენტებისა და
აბიტურიენტებისათვის (დაესწრო - 36)
თემა - საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო
სასამართლოებში (დაესწრო - 81)

აპრილი, 2020

თემა - თანამედროვე კრიმინალისტიკა (დაესწრო - 45)
თემა - ინტელექტუალური სამართლის ზოგადი მიმოხილვა
(დაესწრო - 39)
სამართლის სკოლის დეკანმა გამართა რამდენიმე შეხვედრა
საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებთან

მაისი, 2020
მაისი, 2020

ნოემბერი, 2019

დეკემბერი, 2019

აპრილი, 2020

მაისი, 2020

ივნისი, 2020
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მედიის სკოლა (CSM)
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

საბაკალავრო პროგრამების აკრედიტაცია

•
•

ავტორიზაციის დოკუმენტებზე მუშაობა

პროგრამების
განახლება;
პერსონალის
დოკუმენტების
მოწესრიგება; სხვადასხვა დეპარტამენტის მიერ მოთხოვნილი
მონაცემების განახლება/მიწოდება.

2018-20

საერთაშორისო პარტნიორებთან
მუშაობა/პროექტები და მათი მართვა

• MEP - მედია განათლების პროგრამა, აშშ
• DW Akademier-ის პროგრამა, გერმანია
• CSM ახალგაზრდების მედია წიგნიერებისთვის, აშშ
• Youth4Media, გერმანია
• ფულბრაიტის პროფესორის ვიზიტი CSM-ში, აშშ
• ადმ, და ლექტ - ერასმუსით ისარგებლა 6-მა პირმა
PR-ის საბაკალავრო პროგრამას გაუჩნდა 10 ახალი პარტნიორი
ცნობილი კომპანია, პროგრამაში ჩადებული პრაქტიკული
კომპონენტის აღსასრულებლად.

2019-20
2016-20
2018-19
2017-19
2018-19
2018-19
2019

• CSM.GE, CSM-ის FB გვერდი, CSM-ის Youtube გვერდი
• ონლაინ რადიო CSM-ის გვერდი, SoundCloud-ის გვერდი
მედიის სკოლის სტუდენტებმა წარმოადგინეს აკადემიური
ნაშრომები
• მარკეტინგული კამპანიები სკოლებში - 70 სკოლა
• CSM ახალგაზრდების მედია წიგნიერებისთვის - 75 სკოლის
მოსწავლე მთელი საქართველოდან
• ბლოგერების კონკურსი აბიტურიენტებისთვის
• მედიაწიგნიერება აზარტული თამაშების წინააღმდეგ
• სატელევიზიო გადაცემის საჯარო ჩაწერა სკოლის
მოსწავლეებისთვის - 20-მდე მოსწავლე

2018-2020

დამსაქმებლებთან ახალი მემორანდუმების
გაფორმება
ვებგვერდისა და სოციალური ქსელების
მუდმივი განახლება
სტუდენტური სასკოლო კონფერენცია
აქტივობები აბიტურიენტებისთვის

PR (პიარი) და კომუნიკაცია
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

2019-2020
2019

2018-20
2018-19
2018-19
2018-20
2020
2019
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სტუდენტური პროფესიული აქტივობების
მხარდაჭერა

ალუმნებთან მუდმივი კომუნიკაცია
CSM-ელი ლექტორები

შეხვედრები და მასტერკლასები

სასკოლო ყოველდღიურობა

•
•

ონლაინ რადიო CSM
რეალური ტვ პროექტი - მენტორი ვახო სანაია, “პირველები“
(16K ნახვა), „ხალხის პოლიტიკა“ (3.5K ნახვა)
• CSM - საინფორმაციო გამოშვება, I, II, III, IV
• კონკურსი საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში, მხარდამჭერი - TI
• საახალწლო შეკრება
• დასაქმებისა და სწავლების პროცესში ჩართულობა
• ბექა ადამაშვილი - კრეატიული წერა, სოციალური ქსელები
• მარიკა ეჯიბია - ვიდეოჟურნალისტიკა
• მარიამ დუდუნია - საგამოძიოებო ჟურნალისტიკა
• სალომე მოდებაძე - პიარის მიმართულების საგნები
• ირინა კურტანიძე - კომუნიკაციის მიმართულების სანგები
• მარიამ ცანავა - მარკეტინგის მიმართულების საგნები
• ლევან ჟორჟოლიანი - საჯარო გამოსვლის ტექნიკა, ე. წ.
speechwriting
• ჯამში - 20-ზე მეტი, მათ შორის საუკეთესო ფიდბეკით:
• ნათან კარპენტერი - ილინოისის უნივერსიტეტი
• რიშელ როჯერსი - ჩიკაგოს ლოიოლას უნივერსიტეტი
• ალექსი ჩიქოვანი - ბრენდის სპეციალისტი
• გიორგი მარგველაშვილი (17K ნახვა) - საქართველოს
პრეზიდენტი
• ვივიან ვოკერი - კალიფორნიის საჯარო დიპლომატიის
ცენტრი
• თამარ ჩუგოშვილი - საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი
• ერიკ ფრიდმანი - მიჩიგანის უნივერსიტეტი
კონკურსები (3), სამაგისტრო ნაშრომების დაცვები, აკადემიურ
და მოწვეულ პერსონალთან მუდმივი კომუნიკაცია, შეფასებების
ანალიზი, სტუდენტებთან რეგულარული შეხვედრები და ა. შ.

2014-20
2018-19
2019
2019
2019
2018-20
2018-2020

2018-2020

2018-2020
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ტექნოლოგიების სკოლა (CST)
აქტივობა
პროგრამების აკრედიტაცია

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო
პროგრამა
განხორციელდა პროგრამების განახლება;
შედეგების შეფასების ახალი მექანიზმების შემუშავება;
სხვადასხვა მონაცემების განახლება და მიწოდება.
აკრედიტაციის ექსპერტების რჩევების და რეკომენდაციების
ნაწილის გათვალისწინება. შესაბამისი ანგარიშის მომზადება
და წარდგენა.
შემუშავებულია და უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურში
წარდგენილია არქიტექტურის სამაგისტრო პროგრამის პაკეტი

2019

CISCO-ს აკადემიის შექმნა

შეიქმნა CISCO-ს აკადემია და მოეწყო შესაბამისი
ლაბორატორია

2019

ელექტრონიკისა და კომპიუტერული
ინჟინერიის პროგრამის მონიტორინგი

განხორციელდა ელექტრონიკისა და კომპიუტერული
ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამისა და სილაბუსების
განახლება; მატერიალური რესურსის განახლება.
შვედი პარტნიორებთან ერთად ჩატარდა ახალი ურბანული
ტოპოლოგიების ფორუმი - თემაზე თბილისის ურბანული
განვითარება
უკრაინელ პარტნიორ ISSP-სთან ერთად მომზადდა და
წარდგენილ იქნა პროექტი საქართველოში სხვადასხვა
მიმართულების IT სპეციალისტის მომზადებაზე
CST-ს პერსონალი ჩართულია ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა, ასევე არქიტექტურისა და მშენებლობის
დარგობრივ საბჭოებში, რომლებიც მუშაობენ დარგობრივი
მახასიათებლების შემუშავებაზე

ზაფხული, 2019

ავტორიზაციისთვის მასალების მომზადება

პროგრამების ანგარიშების მომზადება

არქიტექტურის სამაგისტრო პროგრამის
შემუშავება

ახალი ურბანული ტოპოლოგიების ფორუმი

GITA – 3000 IT სპეციალისტის მომზადება

დარგობრივ საბჭოებში მონაწილეობა

2019-2020

შემოდგომა, 2019

გაზაფხული, 2020

შემოდგომა, 2019

ზაფხული, შემოდგომა,
2019
2019-2020
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აკადემიური პერსონალის კონკურსები

სამეცნიერო აქტივობები

ჩატარდა 2 კონკურსი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
შერჩევისათვის, მათ შორის არჩეულ იქნა 2 ახალი პროგრამის
ხელმძღვანელი
• 2 კვლევითი პროექტი
• 16 სტატია:
კიბერუსაფრთხოება - 13
ICT - 3
• 4 კონფერენცია (გერმანია, რუმინეთი, ლიეტუვა, უკრაინა)
• შეტანილი გრანტები - 8, მათ შორის მოგებული 4
გამოყენებითი გრანტი - კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების
პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის

2019-2020

2019-2020

11

წლიური ანგარიში: 2019-2020 აკადემიური წელი

სახელმწიფო მართვის სკოლა (CSG)
აქტივობა
პროგრამების აკრედიტაცია:
• დიპლომატიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების საბაკალავრო
პროგრამა
• საჯარო მმართველობის საბაკალავრო
პროგრამა
• დიპლომატიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
• საჯარო მმართველობის სამაგისტრო
პროგრამა
ავტორიზაციისთვის მასალების მომზადება

აღწერა/კომენტარი
•
•
•
•
•
•

პროგრამების მიზნების და სწავლის შედეგები
თვითშეფასების პაკეტების მომზადება
ცვლილებების ინიცირება, დაოქმება, დამტკიცება, დანერგვა
ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდის განახლება
ვიზიტებში
ჩართული
პირების
მონაწილეობის
უზრუნველყოფა
საბჭოებზე დასწრება

შესრულების პერიოდი
2019

განხორციელდა პროგრამების განახლება;
შედეგების შეფასების ახალი მექანიზმების შემუშავება;
სხვადასხვა მონაცემების განახლება და მიწოდება.
ყველა რჩევისა და რეკომენდაციის შესრულება

2019-2020

დიპლომატია და საერთაშორისო
ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის 6
თვიანი ანგარიში
ახალი ლექტორების მოზიდვა,
საუნივერსიტეტო და სასწავლო გარემოში
მათი ინტეგრაცია
საორიენტაციო შეხვედრები სტუდენტებთან

ყველა რჩევისა და რეკომენდაციის შესრულება

დეკემბერი, 2019

• 2019 წლის გაზაფხული - 5 ახალი ლექტორი
• 2019 წლის შემოდგომა - 4 ახალი ლექტორი
• 2020 წლის გაზაფხული - 2 ახალი ლექტორი
საორიენტაციო შეხვედრა პირველ კურსელებთან
შეხვედრები სტუდენტებთან

მიმდინარე

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის
სტუდენტების მიღება

•
•

აგვისტო-სექტემბერი,
2019

საჯარო მართველობის სამაგისტრო
პროგრამის 6 თვიანი ანგარიში

აპლიკანტებთან კომუნიკაცია, აპლიკაციების მიღება
გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, უცხო ენის გამოცდა,
შეფასება.

ოქტომბერი, 2019

სექტემბერი, 2019
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•
•
სასწავლო პროცესის მომზადება
მონიტორინგი და მართვა
ა) მობილობების შესაბამისობების
მომზადება;
ბ) გარე მობილობების მიზეზების დადგენა
ლექტორების სემესტრული შეფასებების
დამუშავება
აკადემიური პერსონალის კონკურსი

ჟან მონეს თავმჯდომარეობა 2016-18/19
პროექტის იმპლემენტაციის ბოლო ფაზა

სამაგისტრო ნაშრომების წინასწარი დაცვები
და დაცვები
დოქტორანტურის კოლოქვიუმების დაცვები

სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

პირველი დაცვა სკოლის ფარგლებში

სასკოლო კონფერენცია

•
•

CU გრანტის გამოცდა და შეფასება
ჩარიცხვები

სემესტრული ცხრილების შედგენა, ჯგუფების ფორმირება
ლექტორთა და სტუდენტთა მოსწრების მონიტორინგი,
სირთულეები გამოვლენა, პრევენცია და მართვა
• შესაბამისობის დოკუმენტის შედგენა და ჩარიცხვის
პროცედურები
• მიზეზების დადგენა და ანალიზი
• შეფასების გაცნობა, პრობლემების იდენტიფიცირება,
ანალიზი და მოქმედებები
• ლექტორების შეფასებების მიწოდება
• დოკუმენტაციის შედგენა, კანდიდატებთან გასაუბრება,
კომისიის ფორმირება.
1 პროფესორი (ბ კონტრაქტი);
2 ასოცირებული პროფესორი (1 - ბ კონტრაქტი); 1 - ა1 ან ა3
კონტრაქტი); ასისტენტ-პროფესორი (ა3 კონტრაქტი).
• 3 საზაფხულო სკოლა
• 3 სტუდენტური კონფერენცია
• 8 სალექციო კურსი EU studies
• 4 პუბლიკაცია (2 დაბეჭდილია, 2 დაიბეჭდება)
• დაცვის პროცედურები (ხელშეკრულებები, ბრძანება,
მოხსენებითი)
• უშუალოდ დაცვებში მონაწილეობა
• შეფასებები, შედეგები, დასკვნები, ოქმები.
• სტუდენტების დროული უკუგება
• დაცვის პროცედურების ჩამოყალიბება და დანერგვა.
• სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა გაიმართა თემაზე
- ,,რუსული პროპაგანდის გავლენა ვიშეგრადის
სახელმწიფოების შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე 2000-2016
წლებში“ (მაგნა კუმ ლაუდე)
• კომისიის ფორმირება

მიმდინარე

2019-2020

თებერვალი, 2020

თებერვალი, 2020

2019

ივნისი-ივლისი, 2019
ანვარი-თებერვალი, 2020
ივნისი-ივლისი, 2020

თებერვალი, 2020

მაისი, 2019
მაისი, 2020
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•

ნაშრომების წაკითხვა და კომენტირება, პროცესის
ორგანიზება

საერთაშორისო და შიდა საგრანტო პროექტების კონკურსებში მონაწილეობა
COBERM project – "Promote Peace by Teaching • პროექტის კონცეფციის, აქტივობების, შედეგების გაწერა,
Peace (ProPeace)”
მონაწილე პირების იდენტიფიცირება, ბიუჯეტის შედგენა,
შიდა კომუნიკაცია და შეჯერება. აპლიკაციის შევსება.
• შედეგი: still under consideration, pending the availability of
funding (30.10.19)
Setting public policy analysis and reforms
• პარტნიორების მოძიება, პროექტის კონცეფციის მოფიქრება,
capacity instruments for societal resilience in
ნეთვოქინგი, კონსულტაციები, background კვლევა,
Wider Eastern European HEIs (SPARROW)
აპლიკაციის შევსება.
• მანდატები, ხელმოწერები...
• შედეგი: აგვისტო, 2020
Raising Awareness on Public Administration
• 2020 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების
Reform (PAR) in Youth
პროგრამა - 50,000 $
(RAPARY) - საქართველოს უნივერსიტეტის
• პროექტის დაგეგმვის პროცესში ბრეინსტორმინგში
ინიციატივა (UG, CU, GIPA)
მონაწილეობა.
• შედეგი: მიმდინარე
Erasmus+ Jean Monnet Network
• კვლევით დეპარტამენტთან ერთად.
Establishment of an Academic Journal • პირადი პროფილების მიწოდება
European Union Policy
Grigol Robakidze University (GRUNI)
შიდა საგრანტო კონკურსზე გასვლა
2020 Association for the Study of Nationalities Convention
ყოველწლიურ კონფერენციაზე მოხსენებით გამოსვლა
(კოლუმბიის უნივერსიტეტი, აშშ).
The Trans-European Dialogue (TED) 2020
• შეთავაზებული ტიტული - “Public Administration Reforms
EGPA and NISPAcee
across Europe: Towards higher European resilience”.
• სხვა უნივერსიტეტი შეარჩიეს (February 11-13,
2020/Comenius University, Bratislava, Slovakia)
შიდა კვლევითი გრანტის შევსება
მშვიდობის ინსტიტუტის განმავითარებელი პროექტი

აგვისტო-სექტემბერი,
2019
ოქტომბერი, 2019
დეკემბერი-იანვარი, 2019

თებერვალი, 2020
მარტი, 2020

2019

7-9 მაისი, 2020 (გადაიდო
COVID მიზეზით).
იანვარი, 2019

ივნისი, 2020
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სკოლის ფარგლებში ორგანიზებული აქტივობები
• დისტანციური შეხვედრა ყოფილ ევროპარლამენტართან, ბრიტანელ პოლიტიკოსთან, კლერ მუდისთან (18 მაისი 2020)
• გიორგი ცხადაიას ონლაინ ლექცია თემაზე - "COVID-19 და პირადი ცხოვრების უფლება"
• სასწავლო კურსი "ევროპული ინტეგრაცია საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების კონტექსტში"
- ციურიხის
უნივერსიტეტი
• CSG - ვორკშოპი „კონფლიქტის კვლევების ინტეგრაცია უნივერსიტეტის კურიკულუმსა და ფაკულტეტის კვლევებში“
• თამარ კინწურაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე - ,,ანტიდასავლური პროპაგანდა და სახელმწიფოს სტრატეგიული კომუნიკაცია“, 23
მაისი 2019
• ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და ბერგჰოფის ფონდს შორის, 5 თებერვალი, 2020
• CSG - ვორკშოპი „კონფლიქტის კვლევების ინტეგრაცია უნივერსიტეტის კურიკულუმსა და ფაკულტეტის კვლევებში“, ვორკშოპი
ჩატარდა გისენისა და მარბურგის (გერმანია) უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით, LOEWE პროექტის - „Regions of conflicts in Eastern
Europe“ ფარგლებში, 3 ოქტომბერი, 2019
• ,,ბერგჰოფის ფონდთან” თანამშრომლობით პროექტის ,,ისტორიის შესახებ დიალოგი, როგორც საფუძველი ნორმალიზაციისთვის"
ფარგლებში მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტში გაიმართა ვორქშოპი სტუდენტებისთვის კონფლიქტისა და მშვიდობის თემებებთან
დაკავშირებით, 10 აპრილი, 2019
სტუდენტების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები/სტუდენტური აქტივობები
•
•
•
•
•

•
•
•
•

სკოლის მონაწილეობა პირეუსის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ მრავალმხრივი მოლაპარაკების მოდელირებაში (კონკურსის შედეგად
შეირჩნენ: მაკა გოგრიჭიანი და დემეტრე რუხაძე)
ახალგაზრდა დიპლომატთა ინიციატივის (JDI) შეხვედრა სახელმწიფო მართვის სკოლის სტუდენტებთან (27 ნოემბერი 2019), სკოლის
სტუდენტების ინიციატივა
საჯარო ლექციების ციკლი „პოლიტიკის სემინარია“ - სკოლის სტუდენტური ინიციატივა, საჯარო ლექციების ციკლი
ეკა აკობიას საჯარო ლექცია „სამეფო კარის თამაშები და საერთაშორისო პოლიტიკა“ (8 ივნისი 2019), დიპლომატთა ახალგაზრდა კლუბის
(YDCG), მონაწილე სახელმწიფო მართვის სკოლის სტუდენტების ინიციატივა
საინიციატივო ჯგუფის პროექტი „მეტი ევროპა მთაში“ კავკასიის უნივერსიტეტის პარტნიორობითა და ფონდ „ღია საზოგადოებასაქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით. 47 მაღალმთიან სკოლაში ლექცია-შეხვედრები ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური
მომავლის შესახებ. პროექტის ბენეფიციარები: IX-XII კლასის მოსწავლეები.
გიორგი ბადრიძისა და ანა წურწუმია-ზურაბაშვილის ერთობლივი საჯარო ლექცია ბრექსიტზე, 9 მაისი 2019
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) ხელმძღვანელის, ერიკ ჰოგის შეხვედრა სტუდენტებთან (15 მარტი 2019)
შეხვედრა საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტთან ზვიად აძინბაიასთან, 12 მარტი 2019
"საერთაშორისო ტერორიზმი-გზამკვლევი სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად“, დოქტორანტი გიორგი გოგუაძე, შიდა კვლევითი
გრანტი (ხანგრძლივობა 24 თვე, ბიუჯეტი 10200 ლარი).
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ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (CSH)
აქტივობა
ახალი პროგრამების აკრედიტაცია
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის
მომზადების ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა;
• კლინიკური არტთერაპიის სამაგისტრო
პროგრამა

მოქმედი პროგრამების აკრედიტაციის
განახლება
• ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო
პროგრამა
• ინგლისური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამა

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნებზე ანგარიშების წარდგენა

საპილოტე და რეალური ავტორიზაცია

აღწერა/კომენტარი
შესრულებული სამუშაო:
• სილაბუსების მომზადება
• თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება
• ბაზრის კვლევა (სიტუაციური ანალიზი)
• კონკურსები
• აკადემიური პერსონალის პირადი საქმე
• წიგნადი ფონდის შექმნა
• პედაგოგიკის ლაბორატორიის გამართვა
• აკრედიტაციის ვიზიტის მიღება
• აკრედიტაციის საბჭოს სხდომებში მონაწილეობა
შესრულებული სამუშაო:
• სილაბუსების მომზადება
• თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება
• ბაზრის კვლევა (სიტუაციური ანალიზი)
• კონკურსები
• აკადემიური პერსონალის პირადი საქმე
• წიგნადი ფონდის შექმნა
• აკრედიტაციის ვიზიტის მიღება
• აკრედიტაციის საბჭოს სხდომებში მონაწილეობა
შესრულებული სამუშაო:
• დასკვნებში გამოთქმულ რეკომენდაციებზე რეაგირების
მიზნით სამუშაო ჯგუფების ფორმირება და პროგრამულ
ცვლილებათა პაკეტების მომზადება.
• ანგარიშის ფორმების შევსება, ანგარიშის დანართების
მომზადება და ცენტრში წარდგენა.
შესრულებული სამუშაო:

შესრულების პერიოდი
2018-2019

2018-2019

2019-2020

2019-2020
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•

სკოლის სტრატეგიული განვითარების
გეგმის შემუშავება

აკადემიური კონკურსები
საკონსულტაციო შეხვედრების ციკლი
სტუდენტებთან

საორიენტაციო შეხვედრა
პირველკურსელებთან

საინფორმაციო შეხვედრები
აბიტურიენტებთან და მაგისტრატურაზე
ჩაბარების მსურველებთან

ახალი სემესტრის დაგეგმვა

სკოლაში მოქმედი ყველა პროგრამის სილაბუსების,
ლიტერატურის, აკადემიური პერსონალის პირადი საქმის
რევიზია.
• 4 საბაკალავარო და 1 სამაგისტრო პროგრამისათვის შეიქმნა
სწავლის შედეგების შეფასების მქანიზმები, რაც მანამდე არ
არსებობდა.
• ყველა პროგრამა ითარგმნა ინგლისურად.
• მომზადდა სხვა საჭირო დოკუმენტები.
ავტორიზაციის პროცესში შემუშავდა სკოლის სტრატეგიული
განვითარების გეგმა 2020-2023 წლებში. გაიწერა სკოლის
საშუალოვადიანი ამოცანები, მათი მიღწევის გზები და მიღწეული
შედეგების შეფასების საზომი ერთეულები.
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 3 კონკურსი. აყვანილ იქნა 9
კადრი სხვადასხვა აკადემიურ პოზიციაზე.
სკოლის ადმინისტრაციამ სტუდენტებს გააცნო სკოლაში
მიმდინარე პროცესები, სტუდენტების აკადემიური შედეგები,
დაგეგმილი სიახლეები, არსებული პრობლემები და გამოწვევები
და მოისმინა მათი მოსაზრებები აღნიშნულ საკითხებზე.
• უნივერსიტეტის და სკოლის შესახებ მომზადებული
პრეზენტაციის ჩვენება;
• სემესტრული რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
და სხვ.
• 34 სკოლა თბილისში
• 14 სკოლა რეგიონებში
• 6 საინფორმაციო შეხვედრა უნივერსიტეტში, სადაც CSH-ის
მიმართულების 192 აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული
• 2 ონლაინ ჩართვა სამაგისტრო პროგრამებზე
• ცხრილის შედგენა
• ლექტორებთან კომუნიკაცია
• ახალ ლექტორებთან საორიენტაციო შეხვედრები
• ჯგუფების განაწილება
• ბაზაში საგნების რეგისტრაცია და გახსნა
• რეგისტრაციის პროცესის კონტროლი და სხვ.

2019-2020

2019
შემოდგომა, 2019

სექტემბერი, 2019

2019-2020

ივლისი-აგვისტო, 2019
დეკემბერი, 2019
იანვარი, 2020
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სასკოლო სტუდენტური კონფერენცია
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2
კონფერენცია. ჯამში მონაწილეობა
მიიღო 22 სტუდენტმა.

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობები
კავკასიის უნივერსიტეტის არქეოლოგიური
ექსპედიცია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ითხვისში.
საერთაშორისო სიმპოზიუმი Neurocomputing Advances in Brain Research.
არტთერაპიის პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია - „სურათები გონების
ლაბირინთიდან
Erasmus + საგრანტო კონკურსში - „Jean
Monnet Project 2019 “ - გამარჯვება.

•
•
•
•
•
•
•

სტუდენტების ინფორმირება
აბსტრაქტების მიღება და გადარჩევა
შერჩეული სტუდენტებისთვის კონსულტაციების გაწევა
საბოლოო ნაშრომების წაკითხვა
კომისიის ფორმირება და კონფერენციის ორგანიზება
კონფერენციის Online ფორმატის უზრუნველყოფა (2020)
5 სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის ორგანიზება კლინიკური
ფსიქოლოგიის პროგრამაზე

ჩატარდა
სკოლის
პროფესორის,
ზურაბ
ბრაგვაძის
ხელმძღვანელობით.
ექსპედიციაში
მონაწილეობა
მიიღეს
ისტორიის პროგრამის სტუდენტებმა.
ჩატარდა სკოლის პროფესორის ირმა ხაჩიძის ინიციატივით.
მონაწილეობდნენ ქართველი, შვედი და უკრაინელი მკვლევარები.
შვედეთის კვლევების საბჭოს გრანტი.
ჩატარდა სკოლის ასოცირებული პროფესორის ნათია ფანჯიკიძის
ინიციატივით.
მონაწილეობდნენ
ქართველი,
გერმანელი,
შვეიცარიელი და ამერიკელი ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები.
დაფინანსება მოიპოვა პროექტმა „ევროპული სწავლების
სამკუთხედი (TEESS)“, რომელიც უნივერსიტეტის სახელით
წარადგინეს CSH-ის აფილირებულმა პროფესორმა გურანდა
ჭელიძემ და CSL-ის ასოცირებულმა პროფესორმა ეკატერინე
ქარდავამ.

2019-2020

თებერვალი, 2020

ივლისი, 2019

ივლისი, 2019

სექტემბერი, 2019

სექტემბერი, 2019

პროექტის განხორციელება შეფერხებულია კოვიდ პანდემიის გამო.
სკოლის აფილირებული პროფესორის პაატა
გერგაიას მონოგრაფიების პრეზენტაცია.

•

5 წიგნის პრეზენტაცია

ოქტომბერი, 2019

სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის
ჯეიმს დოტის (James Doty) საჯარო ლექცია „თანაგრძნობის მეცნიერება“.
კვლევით-საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის
საჯარო ლექციების ციკლი სოციოლოგიის
პროგრამის სტუდენტებისთვის.

•

ჩატარდა სკოლის ასოცირებული პროფესორის ნათია
ფანჯიკიძის ინიციატივით. გამოირჩეოდა მაღალი
დასწრებით.
განვითარების კვლევები - საერთაშორისო კონტექსტი. სოფო

ნოემბერი, 2019

•

შემოდგომა, 2019

ჩაჩანიძე
•

დაინახე ბრმა წერტილები ბაზარზე. ნატა კვიწინაშვილი
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•

მონაცემთა ანალიზი - გზამკვლევი ინფორმაციულ ერაში.

ლაშა ბოკუჩავა
•

პროფესია/დასაქმება: რა მსურს მე და რა სურს დამსაქმებელს.

რუსუდან თელია CEO
CSH-ის სტუდენტების მონაწილეობა
ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის
(European Youth Parliament) თბილისის
სესიის მუშაობაში.
თემატური სტუდენტური სამეცნიერო
კონფერენცია „ჯანდაცვის პოლიტიკის,
ეკონომიკის და სოციოლოგიის აქტუალური
საკითხები“.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის
(IOM) ადგილობრივი პროგრამების
ხელმძღვანელის ნათია კვიციანის საჯარო
ლექცია.
ფიზიკოს გია დვალის ონლაინ ლექცია
სოციოლოგიის პროგრამის
სტუდენტებისთვის - „კვანტური
ინტელექტი და ცივილზაციის მომავალი“.
სკოლის ასოცირებული პროფესორის ,
ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძის საჯარო
ლექცია „კარგი და ცუდი სტრესი“.
სკოლის ასოცირებული პროფესორის შალვა
მამინაშვილის საჯარო ლექცია : „Covid 19
რეალობა, რომელიც ხელიდან გვისხლტება.
პანდემიის ფსიქოანალიტიკური
ანთროპოლოგია“.

სექტემბერი, 2019

•

ჩატარდა უნივერსიტეტის პროფესორის თენგიზ ვერულავას
ინიციატივით. მონაწილეობა მიიღო სოციოლოგიის
პროგრამის 17-მა სტუდენტმა. ნაშრომები გამოქვეყნდა
სამეცნიერო კრებულში „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკის
და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“.

ივნისი, 2019

ნოემბერი, 2019

აპრილი, 2020

•

ლექცია ჩატარდა Online ფორმატში. დღეის მდგომარეობით
ლექციას აქვს 32 ათასი ნახვა და 173 გაზიარება.

მაისი, 2020

•

ლექცია ჩატარდა Online ფორმატში.

ივნისი, 2020
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ტურიზმის სკოლა (CTS)
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

GNTA- ის კონფერენცია, ვებინარი

ქართული ტურისტული ბაზრები, საგანმანათლებლო
პრობლემები COVID -19სა და პოსტ კოვიდის პერიდში

მაისი, 2020

CTS & CTS თვითმმართველობის
ერთობლივი ონლაინ კონცეპტუალური
კონფერენცია

ჩატარდა 15 მდე ონლაინ შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდა
სკოლის ადმინისტრაცია, აკადემ პერსონალი, სტუდენტები და
ცნობილი მოგზაურ-ბლოგერები (როგორ გავხდეთ მსოფლიო
მოგზაური, რომანტიკული მოგზაურობა, ჯგუფური
მოგზაურობა...)
კოვიდი და მისი გავლენები ტურიზმის ინდუსტრიაზე

მაისი, 2020

სტუდენტების ორგანიზებით გაიმართა საჯარო ლექცია
თემაზე: "2019 წლის ტურისტული სეზონის შეჯამება :
სტატისტიკა და ტენდეციები."
ჯავახეთი, ძამას ხეობა, სიმონ ჯანაშიას მუზეუმი,.

დეკემბერი, 2019

საჯარო ლექციები
საჯარო ლექცია - "2019 წლის ტურისტული
სეზონის შეჯამება"
განხორციელდა შემეცნებითი რამდენიმე
ღონისძიება და გასვლითი ტური

აპრილი - მაისი, 2020

2019

სხვა აქტივობები
•

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა - 35 ნაშრომი

•

საინფორმაციო შეხვედრები

•

სასკოლო პრეზენტაციები - 35

•

საავტორიზაციო პაკეტისთვის დოკუმენტაციის განახლება სასკოლო დონეზე

•

კონკურსები და გასაუბრებები აკად. პერსონალის კანდიდატებთან
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მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა (CMS)
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
სამაგისტრო პროგრამების განახლება და აკრედიტაციის
წარმატებით გავლა.
პროგრამისა და სილაბუსების განახლება,
პერსონალის საბუთების მოწესრიგება, სწავლის შედეგების
შეფასების მექანიზმების გაწერა.
მომზადდა და განათლების ხარისხის ეროვნულ ცენტრს
წარედგინა ანგარიში ჯანდაცვის მენეჯმენტის საბაკალავრო
პროგრამაზე განხორციელებული პროგრამული ცვლილებების
შესახებ.
მენეჯმენტის პროგრამებზე დაგვემატა ერთი აფილირებული
პროფესორი . ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას

თებერვალი - ივნისი, 2019

სტუდენტების მოზიდვა

სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამებზე სტუდენტების
მოზიდვასთან დაკავშირებულ აქტივობებში ჩართულობა

2019 – 2020

მედიცინის პროგრამისთვის
შესაბამისობების მომზადება

საერთაშორისო დეპარტამენტთან აქტიური თანამშრომლობის
შედეგად მომზადდა
დაახლოებით 40 სტუდენტის შესაბამისობის დოკუმენტი
კომისიის დაკომპლექტება
ნაშრომის ტექნიკურად შემოწმება პლაგიატზე შემოწმება
შეფასებები, შედეგები, დასკვნები, ოქმები.

2019 – 2020

საორიენტაციო შეხვედრა პირველკურსელებთან
საორიენტაციოს შემდგომი, დამატებითი
შეხვედრები პირველკურსელებთან, პრობლემების
იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის მიზნით შეხვედრები
სტუდენტებთან

სექტემბერი, 2019

აკრედიტაცია

ავტორიზაციისთვის მზადება

ანგარიშის მომზადება ჯანდაცვის
მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამაზე

აფილირებული პერსონალის ზრდა

სამაგისტრო ნაშრომების განაცხადების
დაცვა
სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
საორიენტაციო შეხვედრები სტუდენტებთან

2019 – 2020

მაისი - ივნისი, 2020

მაისი - ივლისი, 2020

2019 -2020
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მაგისტრატურის სტუდენტების მიღება

აპლიკაციების მიღება და საბუთების გადარჩევა მიმღებ
კომისიასთან გასაუბრება
უცხო ენის გამოცდა
CU გრანტის გამოცდა
2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილის შედგენა
ჯგუფების დაგეგმვა , ლექტორების განაწილება

აგვისტო - სექტემბერი,
2019

ლექტორების სემესტრული
შეფასებების დამუშავება

შეფასების დამუშავება ლექტორებისთვის
გაცნობა

იანვარი-თებერვალი, 2020

მობილობით გადმოსული
სტუდენტებისთვის შესაბამისობების
მომზადება

სტუდენტებთან გასაუბრება, ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შედგენა, ჩარიცხვის
პროცედურებისთვის დოკუმენტაციის მომზადება

2019-2020

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება

2019-2020
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ეკონომიკის სკოლა (CSE)
აქტივობა
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის
აკრედიტაცია

საპილოტე და რეალური ავტორიზაცია

EIGER-ის პროგრამის აკრედიტაცია

აკადემიური კონკურსები
საკონსულტაციო შეხვედრების ციკლი
სტუდენტებთან

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

შესრულებული სამუშაო:
• სილაბუსების მომზადება
• თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება
• ბაზრის კვლევა (სიტუაციური ანალიზი)
• აკადემიური კონკურსები
• აკადემიური პერსონალის პირადი საქმე
• წიგნადი ფონდის შექმნა
• აკრედიტაციის ვიზიტების მიღება
• ვიზიტი ბათუმში
• აკრედიტაციის საბჭოს სხდომებში მონაწილეობა
შესრულებული სამუშაო:
• სკოლაში მოქმედი ყველა პროგრამის სილაბუსების,
ლიტერატურის, აკადემიური პერსონალის პირადი საქმის
რევიზია
• ყველა პროგრამა ითარგმნა ინგლისურად
• მომზადდა სხვა საჭირო დოკუმენტები
• ეკონომიკის სკოლის აკადემიური პერსონალის პირადი
საქმეები
• აკრედიტაციის პროცესის კონტროლი
• საბჭოებზე დასწრება
• ფიდბექის მომზადება
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2 კონკურსი. აყვანილ იქნა
3 კადრი სხვადასხვა აკადემიურ პოზიციაზე

მაისი, 2019 - მარტი, 2020

•

შემოდგომა, 2019

სკოლის ადმინისტრაციამ სტუდენტებს გააცნო სკოლაში
მიმდინარე პროცესები, სტუდენტების აკადემიური
შედეგები, დაგეგმილი სიახლეები, არსებული პრობლემები

2019-2020

2019-2020
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და გამოწვევები და მოისმინა მათი მოსაზრებები აღნიშნულ
საკითხებზე
საორიენტაციო შეხვედრა
პირველკურსელებთან

•
•

უნივერსიტეტის და სკოლის შესახებ მომზადებული
პრეზენტაციის ჩვენება
სემესტრული რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება და სხვ.
ავტორიზაციის პროცესში შემუშავდა სკოლის
სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2020-2023 წლებში.
გაიწერა სკოლის საშუალოვადიანი ამოცანები, მათი
მიღწევის გზები და მიღწეული შედეგების შეფასების
საზომი ერთეულები
28 სკოლა თბილისში
9 სკოლა რეგიონებში
საინფორმაციო შეხვედრები უნივერსიტეტში
ონლაინ ჩართვა სამაგისტრო პროგრამებზე
ცხრილის შედგენა
ლექტორებთან კომუნიკაცია
ახალ ლექტორებთან საორიენტაციო შეხვედრები
ჯგუფების განაწილება
ბაზაში საგნების რეგისტრაცია და გახსნა
რეგისტრაციის პროცესის კონტროლი და სხვ.
სტუდენტების ინფორმირება
აბსტრაქტების მიღება და გადარჩევა
შერჩეული სტუდენტებისთვის კონსულტაციების გაწევა
საბოლოო ნაშრომების წაკითხვა
კომისიის ფორმირება და კონფერენციის ორგანიზება
კონფერენციის Online ფორმატის უზრუნველყოფა (2020)
ჯამში 44 სტუდენტი, 7 ხელმძღვანელი

სკოლის სტრატეგიული განვითარების
გეგმის შემუშავება

•

საინფორმაციო შეხვედრები
აბიტურიენტებთან და მაგისტრატურაზე
ჩაბარების მსურველებთან

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

სხვა მნიშვნელოვანი აქტივობები
საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის ვიზიტი.

ჩატარდა კავკასიის ეკონომიკის სკოლისა და საქართველოს
ეროვნული ბანკის თანამშრომლობის ფარგლებში ეკონომიკის

ახალი სემესტრის დაგეგმვა

სასკოლო სტუდენტური კონფერენცია
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2
კონფერენცია. ჯამში მონაწილეობა
მიიღო 22 სტუდენტმა.

სექტემბერი, 2019

2019-2020

2019-2020

ივლისი-აგვისტო, 2019
დეკემბერი, 2019 იანვარი, 2020

2019-2020

ივნისი, 2019 - იანვარი,
2020
მარტი, 2019
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სკოლის სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული
პირებისთვის
CBLU საერთაშორისო კონფერენცია.

იმერეთის, გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის
კონკურენტული უპირატესობების კვლევა.

რეგიონული განვითარებიის ეროვნული
კონფერენცია
საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის მრჩეველის ვიზიტი

კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის
სკოლის სტუდენტების გასვლითი ლექცია
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ
სამსახურთან
კავკასიის უნივერსიტეტის მოწვეული
ლექტორის, გიორგი ბაქრაძის საჯარო
ლექცია „პანდემიები და მათი გავლენა
ეკონომიკაზე“

2019 წლის მარტში ეკონომიკის სკოლის დეკანი, იოსებ
ბერიკაშვილი მიწვეული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე
ინდოეთში, როგორც საპატიო სტუმარი და მომხსენებელი
კონსულტაციისა და ტრენინგების ცენტრი (CTC) ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა
მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში
დაფინანსებული გამოყენებითი კვლევის პროექტი, კავკასიის
უნივერსიტეტის, თსუ-ის და CIG-ის ჩართულობით
კონფერენციაზე კავკასიის ეკონომიკის სკოლის, თსუ-ს და CIGის გამოყენებითი კვლევის შედეგების პრეზენტაცია CSE-ის
დეკანმა, იოსებ ბერიკაშვილმა, წარადგინა
ჩატარდა კავკასიის ეკონომიკის სკოლისა და საქართველოს
ეროვნული ბანკის თანამშრომლობის ფარგლებში. ეკონომიკის
სკოლის სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული
პირებისთვის საჯარო ლექცია ჩაატარა გიორგი ბაქრაძემ
კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის სტუდენტები,
გასვლითი ლექციის ფარგლებში, სოფელ პატარძეულში,
კახური ტრადიციული მეღვინეობის ღვინის ქარხანას ეწვივნენ
კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნულ სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი გაფორმდა.
ლექცია ჩატარდა ონლაინ ფორმატში სტუდენტების
მოზიდვისა და უნივერსიტეტის პოპულარიზაციის
ფარგლებში. საკმაოდ დიდი ინტერესი დაიმსახურა, აქვს 16 000
ნახვა და 57 გაზიარება.

მარტი, 2019

მარტი-სექტემბერი, 2019

სექტემბერი, 2019

ოქტომბერი, 2019

ნოემბერი, 2019

ნოემბერი, 2019

მაისი, 2020
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განათლების სკოლა (CES)
აქტივობა
დაწყებითი პედაგოგიკის საბაკალავროსამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაცია

დაწყებითი პედაგოგიკის პროგრამაზე
სტუდენტების მიღება და სწავლების
დაწყება
განათლების პოლიტიკის სამაგისტრო
პროგრამის მომზადება აკრედიტაციისათვის
ავტორიზაციის მასალების მომზადება

აბიტურიენტების მოზიდვის კამპანიებში
ჩართულობა და მონაწილეობა
პროექტის ASCENT-ის პარტნიორობა და
USAID-ის საგრანტო კონკურსში
მონაწილეობა
აკადემიური პერსონალის კონკურსი

კიბერ უსაფრთხო სკოლის პროექტის
მომზადებაში მონაწილეობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის
წინაპიროებების შესწავლა, კურიკულუმის მომზადება,
ადამიანური რესურსების მობილიზება, პროგრამის მომზადება
და ზრუნვა აკრედიტაციაზე
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა
მიღების გამოცხადება და პროგრამის ამოქმედება
განათლების პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის შექმნის
საჭიროებების შესწავლა, საერთაშორისო გამოცდილების
ანალიზი და პროგრამის მომზადება
დაწყებითი პედაგოგიკის პროგრამის გადახედვა/განახლება;
პერსონალის საბუთების მოწესრიგებაში ჩართულობა;
მონაცემების განახლება და მიწოდება.
სკოლებში (თბილსში 29 სკოლა, რეგიონებში 20)
განხორციელებულ საინფორმაციო კამპანიებში მონაწილეობა

მარტი, 2018 - მარტი,
2019

პროექტში ASCENT-ი PH International-ის პარტნიორობა,
მასწავლებელთა გადამზადების კონპონენტის მომზადება და
USAID-ის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა
განათლების და განათლების ადმინისტრირების
მიმართულებით აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
კონკურსის ორგანიზებაში მონაწილეობა
„Erasmus+-ის“ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა, კიბერ
უსაფრთხო სკოლის პროექტის მომზადებაში ჩართულობა და
პროქტის პარტნიორობა.

ივნისი-აგვისტო, 2019

აგვისტო-სექტემბერი,
2019

2019-2020

2019-2020

2019-2020

ნოემბერი-დეკემბერი,
2019
იანვარი-თებერვალი, 2020
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პროექტი „ციფრული წიგნიერება და
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის
მომზადების გამოწვევები ახალ რეალობაში“
პარტნიორი სკოლების რიცხვის გაფართოება
რეგიონებში

ღია ლექცია–სემინარების ციკლი თემაზე: „დაწყებითი
საფეხურის მასწავლებლების მომზადების სისტემის პასუხი
კორონა ვირუსის პანდემის შედეგად დამდგარ ახალ
გამოწვევებზე“, სულ 12 ლექცია.
გორის, საჩხერის და მარნეულის სკოლებთან
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება და
სტუდენტების სასკოლო პრაქტიკის განხორცილება

აპრილი - ივნისი, 2020

მაისი - ივნისი, 2020
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საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტი
აქტივობა
ახალი პარტნიორები

საერთაშორისო ქსელების
წევრობა
სტუდენტების მობილობა
(Incoming/ Outgoing)

აღწერა/კომენტარი
•

ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება გავაფორმეთ 35 ახალ
უნივერსიტეტთან;
• მათ შორის 20 პარტნიორთან გაფორმდა გაცვლითი ხელშეკრულება
• გავწევრიანდით ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიაში (WAAS)
ამჟამად, უნივერსიტეტი 13 საერთაშორისო ქსელის წევრია.

2018-2019
2019-2020

•

2019
2019-2020

•
•
•
•
•

•
•
•
•
ლექტორების მობილობა
(Incoming/ Outgoing)

შესრულების
პერიოდი

•
•
•

გამოვაცხადეთ 10 კონკურსი, როგორც Erasmus+ ის, ასევე საერთაშორისო გაცვლითი
პროგრამისთვის;
ჩავატარეთ 2 საინფორმაციო შეხვედრა გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით;
გაიმართა ინდივიდუალური კონსულტაციები სტუდენტებთან;
მივიღეთ Erasmus+ ის 75 და Bilateral-ის 10 განაცხადი;
ერაზმუსის მობილობისთვის შევარჩიეთ - 63 სტუდენტი;
ბილატერალური პროგრამის მობილობისთვის შევარჩიეთ - 8 სტუდენტი;
შერჩეული კანდიდატებისათვის მოვამზადეთ მოხსენებითი ბარათები,
შესაბამისობის ფორმები, შემოვლის ბარათები, Learning Agreement-ები, Grant
Agreement-ები, სავიზო პროცედურისთვის დოკუმენტები, საკონსულოს ცნობები,
მოწვევის წერილები;
გამოვაცხადეთ კონკურსი Fairleigh Dickinson University-ის გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის სემესტრულ პროგრამაზე;
გამოვაცხადეთ ERNST MACH - ავსტრიის მთავრობის სასტიპენდიო სემესტრული
გაცვლითი პროგრამა;
ჩავატარეთ 6 საორიენტაციო შეხვედრა (Incoming/Outgoing);
Erasmus+ ისა და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მივიღეთ 42
სტუდენტის ნომინაცია და ვუმასპინძლეთ ამავე რაოდენობის სტუდენტს.
გამოვაცხადეთ 6 კონკურსი Outgoing აკადემიური პერსონალისთვის;
მივიღეთ 40 განაცხადი;
შევარჩიეთ 27 ლექტორი;

2019

2019
2019-2020
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•
•
•
•
•
•

ადმინისტრაციული პერსონალის
მობილობა (Incoming/ Outgoing)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ხარისხის მაძიებელი
სტუდენტები

•
•
•

მოვამზადეთ კომისიის შერჩევის ოქმები და მოხსენებითი ბარათები, Mobility
Agreement - ები, Grant Agreement - ები, დავგეგმეთ მობილობა სკოლების მიხედვით;
დავნერგეთ მობილობის დასრულების შემდგომ ლექტორების მიერ შევსებული
მობილობის ანგარიშის შესაბამის სკოლებთან გავრცელება.
მივიღეთ 15 Incoming ლექტორის ნომინაცია პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან;
მივიღეთ 10 Incoming ლექტორი (გაზაფხული 2020-ის 5 მობილობა COVID-19 ის
გამო გადაიდო);
შევიმუშავეთ Incoming - აკადემიური პერსონალის სამუშაო გეგმები, დაიგეგმა
ლექციები შესაბამისი სკოლების ჩართულობით;
დავნერგეთ Incoming ლექტორების კმაყოფილების კვლევა, შევიმუშავეთ კითხვარი,
შედეგები ეგზავნებათ მასპინძელ სკოლებს და ხარისხის უზრუნველყოფის
დეპარტამენტს;
დავნერგეთ ადმინისტრაციულ მობილობაზე კონკურსების გამოცხადების
პრაქტიკა;
გამოცხადდა 3 საუნივერსიტეტო კონკურსი;
შევარჩიეთ ჯამურად 33 ადმინისტრაციული პერსონალი;
ჩავატარეთ გასაუბრებები, მოვამზადეთ კომისიის შერჩევის ოქმები და
მოხსენებითი ბარათები, Mobility Agreement-ები, Grant Agreement-ები;
მივიღეთ 16 Incoming პერსონალის ნომინაცია პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან;
მივიღეთ 14 Incoming ადმინისტრაციული პერსონალი (გაზაფხული 2020-ის 2
მობილობა გადაიდო COVID-19 ის გამო);
მოვამზადეთ Incoming- პერსონალის მოწვევის წერილები, Mobility Agreement-ები,
სერტიფიკატები, გავუწიეთ დახმარება ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარებაში;
დავგეგმეთ დეპარტამენტების მიხედვით სამუშაო შეხვედრები;
დავნერგეთ ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევა, შევიმუშავეთ
კითხვარი, შედეგები ეგზავნებათ მასპინძელ დეპარტამენტებს და სკოლებს.
მივიღეთ 82 განაცხადი;
მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ჩავრიცხეთ 35 სტუდენტი;
ჩარიცხვის პროცესში სტუდენტებს გავუწიეთ შემდეგი სახის სერვისი:
წარმოდგენილი დოკუმენტების გადახედვა, Skype გასაუბრება/ჩაწერა,
დოკუმენტების თარგმნა/ნოტარიულად დამოწმება, განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში საბუთების ჩაბარება, სტუდენტის ჩარიცხვის
მოხსენებითი ბარათის მომზადება, სავიზო პროცედურისთვის/ბინადრობის
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•
•
მედიცინის სკოლა

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sichuan Tourism University

•
•
•
•

უფლებისთვის მხარდამჭერი დოკუმენტების მიწოდება, სტუდენტებისათვის
საცხოვრებლის მოძიებაში დახმარება ა. შ.;
ჩავატარეთ 3 საორიენტაციო შეხვედრა;
საანგარიშო პერიოდში 156 დაინტერესებულ პირს მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია
ჩარიცხვის პროცედურასთან/დამატებით სერვისებთან დაკავშირებით.
მივიღეთ 35 აგენტის შემოთავაზება თანამშრომლობაზე;
შემოთავაზების განხილვისა და გასაუბრების/შეხვედრის საფუძველზე
ხელშეკრულება გავაფორმეთ 22 სააგენტოსთან;
აგენტებს, მათი მოთხოვნის შესაბამისად, პერიოდულად განახლებულ
ინფორმაციას ვაწვდით არსებული სასაზღვრო რეგულაციების შესახებ;
ვახორციელებთ აგენტების მარკეტინგული მასალებითა და ყველა საჭირო
ინფორმაციით უზრუნველყოფას;
უნივერსიტეტის/ პროგრამის ცნობადობის გაზრდის მიზნით, დავესწარით
ინდოეთის ყველაზე მასშტაბურ გამოფენას (UNICA), მივიღეთ მონაწილეობა 1
ვებინარში, სადაც მონაწილეობას იღებდა 150 აპლიკანტი;
12 ივნისს, გავაფორმეთ ექსკლუზიური თანამშრომლობის ხელშეკრულება
ინდოეთში სამედიცინო პროგრამაზე;
ექსკლუზიური შეთანხმების გაფორმების შემდგომ, ინდოეთის 9 სააგენტოსთან
შევწყვიტეთ თანამშრომლობა სამედიცინო პროგრამაზე;
მივიღეთ MCI-ის აღიარება;
პროგრამა დავარეგისტრირეთ WHO-ს სამედიცინო სკოლების ბაზაში;
მოთხოვნა გაგზავნილი გვაქვს Sponsor Note-ზე და მიმდინარეობს პროცესი;
აღიარების მოთხოვნაზე შევსებული განაცხადი გავგზავნეთ იორდანიასა და
ირანში;
მიმდინარეობს ისრაელის აგენტებთან აღიარების პროცესზე აქტიური
მოლაპარაკება;
მიმდინარეობს აღიარებაზე კომუნიკაცია ჩინეთში, საქართველოს ელჩის
ჩართულობით;
დამზადდა 2 მარკეტინგული ვიდეო- რგოლი შიდა რესურსით;
კამპუსში ვუმასპინძლეთ და შეხვედრები გავმართეთ მინიმუმ 40 სააგენტოსთან.
სიჩუანის ტურიზმის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:
ვუმასპინძლეთ Sichuan Tourism University ოფიციალურ დელეგაციას;
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•

ANABIN

დელეგაციები
გამოფენები

უნივერსიტეტის წარმომადგენლები 1 თვის განმავლობაში იმყოფებონენ კავკასიის
უნივერსიტეტში, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ინტენსიური სამუშაო
შეხვედრები სკოლისა და შესაბამისი დეპარტამენტების ჩართულობით;
• ტურიზმის სკოლის მიერ ჩინელი სტუდენტებისთვის შემუშავდა/მუშავდება
შემდეგი პროგრამები:
• სამთო ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა;
• ტურიზმის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა;
• ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსი.
• სიჩუანის ტურიზმის უნივერსიტეტში გაიხსნა კავკასიის უნივერსიტეტის
ოფიციალური ოფისი, რომლის მიზანია ტურიზმის პროგრამების პოპულარიზაცია
და პოტენციური სტუდენტების მოზიდვა.
• 2020 წლის შემდგომის სემესტრში, სამთო ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩაირიცხება 50-მდე სტუდენტი. ამ ეტპაზე მიღებული გვაქვს 2 განაცხადი.
გერმანიაში კავკასიის უნივერსიტეტის დიპლომის აღიარებისა და მისი სტატუსის
განახლების მიზნით, აქტიური კომუნიკაცია დავიწყეთ შესაბამის ორგანოსთან.
გავუგზვანეთ აღიარებასთან დაკავშირებული საჭირო დოკუმენტაცია ინგლისურ ენაზე.
აღნიშნული მიზნის უზრუნველსაყოფად, აქტიური კომუნიკაციის პროცესში ვართ ,,Uni
Assist’’-თან იმისათვის, რომ მათ ბაზაშიც განახლდეს ინფორმაცია კავკასიის
უნივერსიტეტისა და მისი პროგრამების შესახებ. პროცესის წარმართვაში გვეხმარება
DAAD-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში.
ვუმასპინძლეთ 20 საერთაშორისო დელეგაციას (აშშ, ჩინეთი, იაპონია, ავსტრია, შრილანკა, საფრანგეთი, გერმანია, ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი, სამხრეთ კორეა)
•

•
•

გავრცელებული კონკურსები და
შეთავაზებები

•
•
•

მონაწილეობა მივიღეთ ერაზმუს+ის ეროვნული ოფისის 3 საკონტაქტო სემინარში
(ირლანდიის, გერმანიისა და ავსტრიის, საფრანგეთის, თურქეთის, ესტონეთის,
იტალიის, ფინეთის, საბერძნეთის, უნგრეთის 76 უნივერსიტეტის მონაწილეობით);
საკონტაქტო სემინარის მონაწილეებიდან, 6 უნივერსიტეტს ვუმასპინძლეთ
უშუალოდ ჩვენს კამპუსში;
ვესტუმრეთ თბილისში გამართულ 4 საერთაშორისო გამოფენას და მოვიძიეთ
ახალი პარტნიორები;
მონაწილეობა მივიღეთ UNICA-ს გამოფენაში ინდოეთში.
საანგარიშო პერიოდში შესაბამის სამიზნე ჯგუფებთან გავგზავნეთ 87
საინფორმაციო მეილი მოკლევადიანი პროგრამების/სტიპენდიების შესახებ:
(IR@cu.edu.ge/ grants@cu.edu.ge)

გაზაფხული,
2020

2019
2019-2020
2019
2019-2020

2019
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საინფორმაციო შეხვედრები
დონორების ჩართულობით

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
განხორციელებული
ღონისძიებები

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 სასტიპენდიო პროგრამა;
25 სეზონული სკოლა;
3 კონფერენცია;
23 სხვა (კურსები, ვორკშოფებიდა ა.შ);
22 საგრანტო კონკურსი (სხვადასხვა დონორის მიერ გამოცხადებული)
გაიმართა ამერიკის საელჩოს გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორის 3
შეხვედრა სტუდენტებთან/აკადემიურ პერსონალთან შემდეგ პროგრამებთან
დაკავშირებით: Fulbright, SUSI,UGRAD, The Hubert H. Humphrey Fellowship Program;
გაიმართა 2 საინფორმაციო შეხვედრა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის
პროგრამებთან დაკავშირებით;
ჩატარდა უნგრეთის კონსულის საინფორმაციო შეხვედრა ,,Stipendium Hungaricum”ის შესახებ;
ვუმასპინძლეთ ესტონეთის უნივერსიტეტების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრას;
გაიმართა ბერლინის მენეჯმენტისა და ტექნოლოგიის ევროპული სკოლის
საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან.
ახალი ურბანული ტოპოლოგიების ფორუმი (NUT);
Jean Monnet ღონისძიება „როგორ ვასწავლოთ ევროპა“;
საჯარო ფორუმი: ,, საუბრები კლიმატზე’’;
კარდიფის უნივერსიტეტის პროფესორის ვორკშოფი;
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორის მასტერკლასი კვლევით
საქმიანობასთან დაკავშირებით;
ჩინეთის უნივერსიტეტების გამოფენა;
საერთაშორისო სტუდენტების ოფიციალური მიღება/Reception;
საერთაშორისო სტუდენტებისთვის კულინარიული მასტერკლასი;
საპატიო დოქტორების მასპინძლობა/კულტურული პროგრამის
შემუშავება/ორგანიზება;
ინგლისურენოვან პროგრამებთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა
იორდანელ სტუდენტებთან;
ინგლისურენოვან პროგრამებთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა ჩინელ
სტუდენტებთან;
CU-ს ევროპული კამპუსის ოფიციალური გახსნა RSB-ში (პროგრამის მომზადება,
ვიზიტის ორგანიზება, მემორანდუმის მომზადება, ოფიციალური ვებ-გვერდის
ინფორმაციული უზრუნველყოფა);

2019
2019-2020

2019
2019-2020
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•

მარკეტინგული მასალები

საერთაშორისო ქსელებში
გავრცელებული ინფორმაციები

საერთაშორისო სტუდენტების
პროტოკოლი (Covid-19)

გაიმართა 4 მემორანდუმის გაფორმების ცერემონიალი (Sichuan Tourism University,
New Jersey City University, Horizon College of Business and Technology, National
Aviation University)
• განვაახლეთ CU Welcome ბროშურა;
• განვაახლეთ Degree Programs ბროშურა;
• განვაახლეთ ინგლისურენოვანი პროგრამების ინდივიდუალური შეთავაზებები;
• საერთაშორისო სტუდენტებისთვის განკუთვნილ Fact Sheet-ის ინფორმაციულ
განახლებას ვახორციელებთ ყოველი სემესტრის წინ;
• უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ინფორმაციული
უზრუნველყოფისთვის ვახორციელებთ: სიახლეების მომზადებას; კონკურსების
მომზადებას; კონკურსების შედეგების გამოქვეყნებას; უცხოელი/ქართველი
სტუდენტების ,, წარმატების ისტორიის’’ განთავსებას; მონიტორინგსა და
ინფორმაციების განახელბას;
• საზაფხულო სკოლის ბროშურის/მენიუსათვის მოვამზადეთ შინაარსობრივი
ნაწილი;
• შევიმუშავეთ/მოვამზადეთ საერთაშორისო კვირეულის ბროშურის შინაარსობრივი
ნაწილი;
• აქტიური მონაწილეობა მივიღეთ სამედიცინო პროგრამის მარკეტინგული ვიდეოს
მომზადებაში;
• მოვამზადეთ სამედიცინო პროგრამის ახალი მენიუს შინაარსობრივი ნაწილი.
• საინფორმაციო ბიულეტენები გავგზავნეთ პარტნიორ ქსელებთან, მათ ოფიციალურ
ვებ-გვერდებზე განთავსების მიზნით (CEEMAN, NIBES,IAUP);
• გავავრცელეთ ინფორმაცია საზაფხულო სკოლების, კონფერენციების,
საერთაშორისო კვირეულების/მნიშვნელოვანი სიახლეების (ახალი კამპუსი, BOG-ის
შესყიდვა და ა.შ) შესახებ;
• ბიზნესის და ეკონომიკის სკოლის ლექტორებს მიეცათ NIBES-ის კურსების
კატალოგის გვერდზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა.
შემუშავებული პროტოკოლის მიხედვით, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან
მის დასრულებამდე, საერთაშორისო სტუდენტებს (გაცვლითი/ხარისხის მაძიებელი)
ყოველ 24 საათში ვუგზავნიდით შეტყობინებას, რათა ერთი მხრივ, დაედასტურებინათ
მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ხოლო მეორე მხრივ, მიეღოთ განახლებული
ინფორმაცია რეგულაციებთან დაკავშირებით. პარალელურად ვახორციელებდით
სტუდენტების გამოხმაურების მონიტორინგს და საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტს

2019
2019-2020

2019
2019-2020

მარტი-მაისი,
2020
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IAUP კონფერენცია

შემუშავებული დოკუმენტები
და ანგარიშები

ვუკავშირდებოდით ალტერნატიული საკომუნიკაციო არხების საშუალებით
(Facebook/What's up/Viber);
• გადავავადეთ და შევინარჩუნეთ მაქსიმალურად მობილობები;
• მოვახდინეთ წასული სტუდენტების შესაბამის საკონსულოებთან
დაკონტაქტება/დაბრუნება თბილისში.
• კონფერენციის დაგეგმვის პროცესში განვახორციელეთ შემდეგი აქტივობები:
• ვებ-გვერდზე IAUP კონფერენციის მენიუს შინაარსობრივი ნაწილის
შემუშავება/მომზადება;
• მონაწილეებისთვის შექმნილი საინფორმაციო სახელმძღვანელოს შინაარსობრივი
ნაწილის შემუშავება/მომზადება;
• კულტურული პროგრამების ინდივიდუალური დღის წესრიგის შინაარსობრივი
ნაწილის შემუშავება/ინფორმაციული უზრუნველყოფა;
• სარეგისტრაციო ფორმის შინაარსობრივი უზრუნველყოფა;
• თბილისის მერიაში წარსადგენი საგრანტო ფორმის ინფორმაციული
უზრუნველყოფა;
• კულტურული ტურების მომზადება და ტურისტულ სააგენტოებთან კომუნიკაცია;
• დარეგისტრირებულ მონაწილეებთან კორესპონდენცია;
• რეგისტრაციების გაუქმება/თანხების დაბრუნება.
• დეპარტამენტის დებულება;
• სამუშაო აღწერილობები;
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის დოკუმენტი;
• ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების, გაცვლით
პროგრამებში მონაწილეობისა და უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვის წესი;
• ახალი დოკუმენტი ავტორიზაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არის
შემუშავების პროცესში;
• სტუდენტების კმაყოფილების კითხვარის ანალიზი (კითხვარს დაემატა
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტის მიერ
შემუშავებული შეკითხვები სისტემურად; შემუშავდა ადმინისტრაციული და
აკადემიური პერსონალის კმაყოფილების კითხვარი);
• Erasmus+ ეროვნული ოფისისთვის მომზადებული Credit Mobility-ს რეპორტი;
• Erasmus+ ეროვნული ოფისისთვის Involvement - სტატისტიკა პროექტების
მიხედვით (ICM);

გაზაფხული,
2020

2019-2020
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•
•

•
დასრულდა 6 საგრანტო
პროექტი

•
•
•
•
•
•

მიმდინარე 6 საგრანტო პროექტი

•
•
•
•

•
•

Erasmus+ ეროვნული ოფისისთვის მომზადებული რეპორტი სტუდენტების
მობილობისა და ECTS კრედიტების აღიარების შესახებ;
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის მომზადებული რეპორტი გაცვლით
პროგრამაში მყოფი სტუდენტების შესახებ ქვეყნებისა და უნივერსიტეტების
მიხედვით;
სკოლებისთვის ინდივიდუალური რეპორტის მომზადება გაცვლით პროგრამაში
მონაწილე სტუდენტებისა და ლექტორების შესახებ;
AESOP- Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position (Erasmus+);
EUCAInvest -Investing in Entrepreneurial Universities in Caucasus and Central Asia
(Erasmus+);
Building a knowledge base of Agri-tourism at the Caucasus University in Tbilisi (TMTNuffic);
PROTEIG- Promoting teaching of European integration and increasing EU awareness in
Georgia (Jean Monnet Chair);
მედია განათლებისა და პოლიტიკური დიალოგის პერსპექტივის
ცვლილება (Federal Foreign Office of Germany);
მედია-წიგნიერება ახალგაზრდებისათვის (CSM for Youth Media Literacy; U.S.
Embassy).
INTEGRITY- Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education
Institutions in Georgia (Erasmus+)
HERD- Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units
(Erasmus+, 2019 წელს დაფინანსდა)
RURD- Role of Universities in Regional Development (Erasmus+ წელს დაფინანსდა)
Horizont 2020 E-FIX- Developing and transferring an innovative Energy Financing MiX in
order to activate private sector finance for increased investments in sustainable energy
projects
TEESS-Triangle Effect of European Studies at Schools (Jean Monett ,2019 წელს
დაფინანსდა)
Media Dialogue 2020: Pluralism and Understanding (2019 წელს დაფინანსდა)

2018-2020

2015 - 2020
2019 - 2021
2020 - 2023
2018 - 2021

2019 – 2020
2020 - 2021
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ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
აქტივობა
უნივერსიტეტის განმავითარებელი შეფასება
(განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის პროექტის ფარგლებში)

უნივერსიტეტის განმავითარებელი შეფასების
დროს მიღებული რეკომენდაციების/რჩევების
შესრულება და ავტორიზაციის განაცხადის
წარსადგენად მომზადება
უნივერსიტეტის ავტორიზაციის განაცხადის
წარდგენა
საგანმანათლებლო პროგრამების
(რე)აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების ანგარიშების
წარდგენა
საგანმანათლებლო პროგრამებზე
განხორციელებული მონიტორინგი

აღწერა/კომენტარი
ავტორიზაციის სტანდარტების დანერგვის, ხელშეწყობის და
ხარისხის უზრუნველყოფის კულტურის დამკვიდრებისა და
განვითარების მიზნით, საერთაშორისო ექსპერტების უშუალო
ჩართულობით, უნივერსიტეტის განმავითარებელი შეფასების
ხელშეწყობა და მომავალი ავტორიზაციის პროცესებისთვის
მომზადება, საჭირო სამუშაოების დაგეგმვა-შესრულება
მიღებული რეკომენდაციების/რჩევების განხილვა, საჭირო
აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება, პროცესების
გაუმჯობესება, საჭირო დოკუმენტების შემუშავება-განახლება,
ავტორიზაციის პროცესისთვის მომზადება
უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობის უწყვეტობის
უზრუნველყოფის მიზნით, ავტორიზაციის განაცხადის ცენტრში
წარდგენა
სულ - 23 (ყველა სრული აკრედიტაციით, ძირითადად ყველა
სტანდარტი სრული ან მეტწილი შესაბამისობით)
• 21 (2019)
• 2 (2020)
2 პროგრამაზე დაგვიწესეს მონიტორინგი (სამართლის სამაგისტრო
და სადოქტორო პროგრამები)
სულ - 14
• 12 (2019) - ცნობად იქნა მიღებული
• 2 (2020) - წარდგენილია
სულ -1
„ელექტრონიკისა და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო
პროგრამა“ აკრედიტებული 2017 წელს

შესრულების
პერიოდი
2019

2020

აპრილი, 2020

2019-2020

2019-2020

მაისი, 2019
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საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება
(ახალი)

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებაგანვითარება

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება

დადგენილი სამიზნე ნიშნულების შესრულების
მონიტორინგი

სტუდენტების სემესტრული გამოკითხვა

ქვიზების მონიტორინგი
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების
მონიტორინგი
საგანმანათლებლო პროგრამების დახურვა
საგანმანათლებლო პროგრამების დასრულების
მაჩვენებელი

1. ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო პროგრამა
2. კლინიკური არტთერაპიის სამაგისტრო პროგრამა
განხორიელდა სემესტრულად აკრედიტაციის, აკრედიტაციის
დროს მიღებული რეკომენდაციების შესრულების ანგარიშის
წარდგენის, მონიტორინგის, ავტორიზაციის განმავითარებელი
შეფასების, ავტორიზაციის დროს
შემუშავდა თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის
შედეგების შეფასების მექანიზმი, სწავლის შედეგების მიღწევის
შეფასების გეგმა
გადაიხედა პროგრამის სრულყოფილად და ხარისხიანად
განხორცილების მიზნით დადგენილი სამიზნე ნიშნულები,
იდენტიფიცირებულ იქნა გასაუმჯობესებელი მხარეები და
დაიგეგმა შესაბამისი აქტივობები (გამოიკვეთა აფილირებული
პროფესორების რაოდენობის გაზრდის აუცილებლობა; შემუშავდა
მათი მოზიდვის მექანიზმები)
განხორციელდა სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების ანალიზი.
დამუშავდა 97 ფაილი (49+48), საშუალოდ 10000 გვერდი.
(ძირითადი პრობლემები ფიქსირდება უცხო ენებში, საინფორმაციო
ტექნოლოგიებში და მათემატიკაში)
განხორციელდა ქვიზებზე დასწრება და დაკვირვება;
შედეგები გაზიარდა შესაბამის სკოლებთან რეაგირებისათვის
საუნივერსიტეტო დონეზე გამოიკვეთა პრობლემური სიტუაციები
(უცხო ენები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მათემატიკა), სადაც
ფიქსირდება ჩაჭრების დიდი მაჩვენებელი
ძირითადი მიზეზი - ბაზარზე მოთხოვნადობის შემცირება - 7
პროგრამა
საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის დაითვალა სტუდენტთა
დასრულების მაჩვენებელი.
იდენტიფიცირებულ იქნა პრობლემური სიტუაციები

2019

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

გაზაფხული,
შემოდგომა, 2019

გაზაფხული, 2019
გაზაფხული,
შემოდგომა, 2019
2019 - 2020
2019 - 2020
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კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი

ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის
დებულება
მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის
მექანიზმები და შეფასების სისტემა
ხარისხის უზრუნველყოფის
შიდა მექანიზმები და მათი ეფექტიანობის
შეფასება
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის
მექანიზმი, მეთოდოლოგია და სამიზნე
ნიშნულები

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური
კეთილსინდისიერების კოდექსი

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის,
შემუშავების, განხორცილებისა და
განვითარების წესი

(მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტში; მენეჯმენტის
ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა; სამართლის
სადოქტორო პროგრამა, ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა, ეკონომიკის
ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა)
გამოკვლეულ იქნა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი, მათ შორის
კვალიფიკაციის შესაბამისად. იდენტიფიცირებულ იქნა
პრობლემური სიტუაციები
ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ფუნქციებისა და
ამოცანების, დეპარტამენტის სტრუქტურის, მისი ხელმძღვანელისა
და თანამშრომელთა ფუნქცია-მოვალეობების აღწერა.
უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის
მექანიზმების შემუშავება და შეფასების კრიტერიუმების დადგენა.
ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების აღწერა, მათი
ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და
ხარისხის კულტურის კონცეფციის შემუშავება.
დაეხმაროს უნივერსიტეტს სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის
სწორად განსაზღვრაში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას
სტუდენტთათვის ხარისხიანი განათლების მიღების
შესაძლებლობა, საგანმანათლებლო პროგრამების მდგრადობა და
მათი ეფექტიანი განხორციელება.
განსაზღვრავს და არეგულირებს კავკასიის უნივერსიტეტში
აკადემიურ კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებულ საკითხებს;
ადგენს შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომებს და დარღვევასთან
დაკავშირებულ შედეგებს.
შემუშავდა პროექტ „Integrity” ფარგლებში.
აღწერს კავკასიის უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო
პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელებისა და
განვითარების მეთოდოლოგიას, ასევე, პროგრამაში ცვლილებების
შეტანის და მისი დახურვის პროცედურებს.

2019 - 2020

2019

2019 - 2020
2019

2019 - 2020

2019

2019
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სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია
და განხორციელების წესი

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის
მეთოდოლოგია
სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

საგანმანათლებლო პროგრამების მართვის
სისტემა

უნივერსიტეტის მარეგულირებელი
დოკუმენტების
შემუშავება/დაკომენტარება/კორექტირება
(იურიდიული დეპარტამენტის და შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით)

მიზანია, უზრუნველყოფილ იქნეს სტუდენტის განსხვავებული
მოთხოვნების, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და
აკადემიური მომზადების დონის გათვალისწინებით სწავლასწავლების, შეფასების სათანადო ფორმებისა და პირობების
შეთავაზება და მათი შეუფერხებელი ჩართულობა
საგანმანათლებლო პროცესში.
მიზანია, საგანმანათლებლო პროგრამების ოპტიმალური
რაოდენობის ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა, რაც
წარმოადგენს პროგრამების განხორციელების უწყვეტობისა და
მდგრადობის წინაპირობას.
„გამსხვილდა“ პროგრამის სწავლის შედეგები, განისაზღვრა
შეფასების პირდაპირი და არაპირადპირი მეთოდები, შემუშავდა
დაკვირვების გეგმა, მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით
დაიგეგმება შემდგომი განვითარების ეტაპები და რეაგირების
გზები.
• აკადემიური კალენდარის შევსება/კორექტირება;
• სემესტრის განმავლობაში, არსებული ხარვეზების
აღმოსაფხვრელად/გასასწორებლად სხვადასხვა საგნის
სილაბუსზე წვდომის გახსნა;
• პროგრამების შესახებ ინფორმაციის კონტროლი (პროგრამის
სტატუსის განსაზღვრა, ახალი პროგრამების
დამატება/დახურვა და სხვ.);
• სტუდენტთა აკადემიურ მოსწრებაზე
დაკვირვება/ანალიზი/რეკომენდაციების შემუშავება;
• სტუდენტთა მხრიდან ლექტორების სემესტრულ შეფასებებზე
დაკვირვება/ანალიზი/რეკომენდაციების შემუშავება;
• პროგრამული ცვლილებების განხილვა/დადასტურება.
დოკუმენტები (20);
ხელშეკრულებები (სტუდენტის - 3, პერსონალის - 10, პრაქტიკის,
თანამშრომლობის)
სტრუქტურული ერთეულების დებულებები (35);
საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომის დებულებები;

2019

2019 - 2020

იანვარი, 2019

სისტემატიურად

2019 - 2020
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აკადემიური კალენდარი

შპს საქართველოს ბანკის სასწავლო
უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის შედეგად
ჩვენს უნივერსიტეტთან შერწყმის პროცესი
საკონსულტაციო და სამუშაო შეხვედრები

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
შესარჩევ კონკურსებში მონაწილეობა
(პერსონალის მართვის დეპარტამენტთან ერთად
სკოლების ჩართულობით)
აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან
შეხვედრები
საერთაშორისო აკრედიტაციის პროცესი

შეხვედრები სტუდენტური
თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან
დისციპლინარული კომისიის სხდომები
პროექტ „Integrity“ მონაწილეობა

შრომის ბაზრის კვლევის პროექტში
მონაწილეობა (საქართველოს 4 უნივერსიტეტის
ერთობლივი პროექტი)

შეიცვალა ფორმატი;
შემუშავება ხორციელდება სტუდენტთა მომსახურებისა და
სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტთან ერთად
სკოლების ჩართულობით
ცენტრთან კომუნიკაცია;
პროგრამების და სტუდენტების გადმოყვანის პროცედურებში
ჩართულობა

2019 - 2020

უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულების
წარმომადგენლებთან სხვადასხვა საკითხების განსახილველად
გამართული სამუშაო შეხვედრები - 200-ზე მეტი
საბუთების განხილვა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
შესაბამისობის შეფასება, გასაუბრების პროცესში მონაწილეობა - 23

2019 - 2020

კონტრაქტების ტიპების, აფილირების და აკადემიური
თანამდებობის დაკავების წესების გაცნობა - 16
ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის კომპეტენციის
ფარგლებში ჩართულობა, საჭირო მასალის მიწოდება,
საერთაშორისო ექსპერტებთან შეხვედრებში მონაწილეობა
ავტორიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით;
სტუდენტური თვითმართველობის დებულებასთან დაკავშირებით
მონაწილოება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა 3
აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსის შემუშავება;
სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა;
აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან შეხვედრების
ჩანიშვნა
კვლევის შედეგების საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარების პროცესში გამოყენება

2019-2020

2019-2020

2019 - 2020

2019-2020

2019
2019
2019-2020

2019
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სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის
პროცესი
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში ვიზიტები
უნივერსიტეტის პერსონალის
კონსულტირება/რჩევების და რეკომენდაციების
მიცემა
სტუდენტების განცხადებები
აკადემიური ხარისხის მინიჭების პროცესში
კვალიფიკაციების სისწორის მონიტორინგი
ერთობლივი/გაცვლითი საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავების პროცესში
ჩართულობა
საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობა
წერილების მომზადება

სამუშაო პროცესში ჩართულობა;
ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით პროცესების მონიტორინგი;
წერილების შემუშავების პროცესის კოორდინირება/ჩართულობა
სხვადასხვა საკითხების გარკვევა;
კონფერენციებში, ტრენინგებში და სამუშაო შეხვედრებში
მონაწილეობა
სხვადასხვა მიმდინარე საკითხების განხილვა

გაზაფხული, 2020

განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა

სისტემატიურად

სკოლების მიერ წარმოდგენილი მოხსენებითი ბარათების
გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირება
სტანდარტებთან და სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნებთან
შესაბამისობის მონიტორინგი;
სხვადასხვა საკითხების გარკვევა;
ხელშეკრულების პროექტის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა
ავტორიზაციის/აკრედიტაციის/საგანმანათლებლო პროცესებთან
დაკავშირებული სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება
სხვადასხვა წერილების მომზადება და გაგზავნა/ცენტრში შეტანა 104 (59 - 2019; 45 – 2020)

სისტემატიურად

2019 - 2020

სისტემატიურად

2019 - 2020

სისტემატიურად
სისტემატიურად
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მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
•

საბაკალავრო საფეხურზე განხორციელებული აქტივობები
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

ჩარიცხვების გაანალიზება,
პირველკურსელთა კითხვარის გაშიფვრა,
შეთავაზებების განსაზღვრა და დამუშავება
აბიტურიენტებთან წარსადგენი
პრეზენტაცია (თბილისი, ბათუმი)

შეიცვლა პროგრამებზე სწავლის საფასური, შესაბამისად
განახლდა CU დაფინანსების პირობები

სექტემბერი, 2019

დარედაქტირდა გასულ წელს შექმნილი პრეზენტაციები

სექტემბერი, 2019

ბროშურა (თბილისი, ბათუმი)

დარედაქტირდა და დაიბეჭდა საინფორმაციო ბროშურა
(თბილისი) და ფლაერი (ბათუმი) რომელიც ვრცელდება
აბიტურიენტებთან
დარედაქტირდა გასულ წელს დამზადებული ვიდეო - აქვს 85
000-მდე ნახვა

ოქტომბერი, 2019

კამპანია სოციალურ ქსელში

წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სხვადასხვა სარეკლამო
აქტივობა

სექტემბერი-ივლისი,
2019-2020

პრეზენტაციები სკოლებში

მარკეტინგის დეპარტამენტის წარმომადგენლების, დეკანების
და პრეზიტენტის მიერ საჯარო და კერძო სკოლებში
საბაკალავრო პროგრამების შესახებ პრეზენტაციები ჩატარდა
თბილისსა და რეგიონებში.
CU კამპუსში ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები
აბიტურიენტებისთვის და სხვა აბიტურიენტებთან
დაკავშირებული პირებისთვის (მშობლები, მასწავლებლები),
სადაც მარკეტინგის დეპარტამენტის წარმომადგენლები
ატარებენ პრეზენტაციას შემდეგ CU სკოლების დეკანები
ხვდებიან ინდივიდუალურად და აწვდიან დეტალურ
ინფორმაციას პროგრამაზე სწავლის შესახებ
სხვადასხვა სკოლებიდან და სასწავლო ცენტრებიდან
ვუმასპინძლეთ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს

ოქტომბერი - თებერვალი,
2019-2020

სარეკლამო ვიდეო ტოპ 501

საინფორმაციო შეხვედრები

სტუმრად CU კამპუსში

თებერვალი, 2020

ნოემბერი-თებერვალი,
2019-2020

ნოემბერი-თებერვალი,
2019-2020
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ღონისძიებები აბიტურიენტებისთვის

სხვადასხვა პროგრამებით დაინტერესებული
აბიტურიენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგები, ვორკშოპები,
კონკურსები
აბიტურიენტები ესწრებიან მიმდინარე ლექციებს
სტუდენტებთან ერთად

ნოემბერი-თებერვალი,
2019-2020

კამპუსის ტურები

საინფორმაციო შეხვედრაზე მოსული აბიტურიენტებისთვის
ეწყობა კამპუს ტურები

ნოემბერი-თებერვალი,
2019-2020

სარეკლამო გვერდი აბიტურიენტების
ელექტრონულ ცნობარში

აბიტურიენტების ცნობარში, კავკასიის უნივერსიტეტის
გვერდების დასაწყისში გაკეთდა სარეკლამო

მარტი, 2020

ლექციები აბიტურიენტებისთვის

•

სამაგისტრო საფეხურზე განხორციელებული აქტივობები
აქტივობა

CU გრანტოსნების ისტორიები სოციალურ
ქსელში
დამზადდა ელექტრონული ბროშურები

საინფორმაციო ვიდეო დაფინანსების
შესაძლებლობებზე
ჩატარდა სამაგისტრო პროგრამების ონლაინ
პრეზენტაციები
ჩატარდა ონლაინ ვებინარები

•

სექტემბერი-დეკემბერი,
2019-2020

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

CU გრანტის პოპულარიზაციის მიზნით, მოხდა გრანტოსნების
ინტერვიუ და დამზადდა კონტენტი გრანტის მოპოვების
შესახებ და გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში
სამაგისტრო პროგრამების კამპანია დაემთხვა დისტანციურ
რეჟიმზე გადასვლას, შესაბამისად საჭირო გახდა
ელექტრონული ბროშურის დამზადება
დამზადდა ანიმაციური ვიდეო სადაც ნაჩვენებია დაფინანსების
მოპოვების შესაძლებლობები

ოქტომბერი, 2019 წელი

სკოლების დეკანებმა/პროგრამის დირექტორებმა ჩაატარეს
ონლაინ პრეზენტაციები მაგისტრატურით დაინტერესებულ
აპლიკანტებთან
ჩატარდა ვებინარები რომელსაც სკოლების მიერ მოწვეული
სფეროს წამყვანი სპიკერები უძღვებოდნენ

მარტი-ივნისი, 2020 წელი

აპრილი, 2020 წელი

აპრილი, 2020 წელი

მარტი-ივნისი, 2020 წელი

გრენობლის სამაგისტრო პროგრამაზე - განხორციელებული აქტივობები
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აქტივობა
დამზადდა საინფორმაციო ვიდეო რგოლი
კამპანია სოციალურ ქსელში

აღწერა/კომენტარი
ჩავწერეთ 4 გრენობლის კურსდამთავრებული, რომელიც
საუბრობს პროგრამაზე და მისგან მიღებულ სიკეთეებზე
გაკეთდა ამონარიდები ვიდეოდან და გავრცელდა სოციალურ
ქსელში

შესრულების პერიოდი
დეკემბერი, 2019

დამზადდა სოციალური ქსელის იმიჯები

დეკემბერი, 2019
იანვარი, თებერვალი,
2020
ნოემბერი, 2019

დაიბეჭდა საინფორმაციო ბროშურა

ნოემბერი, 2019

დაანონსდა და შემდეგ განიუსდა
საინფორმაციო შეხვედრები

ნოემბერი-თებერვალი,
2019-2020

•

განხორციელებული საუნივერსიტეტო ღონისძიებები
აქტივობა

კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპული
კამპუსის ოფიციალურად გახსნა
CU დასაქმების ფორუმი
ბათუმის საუნივერსიტეტო კამპუსის და
სკოლის მშენებლობის დაწყების
პრეზენტაცია ბათუმში
1 ივნისის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო
დღე
კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების
გადაცემის ცერემონიალი
პირველკურსელთა წვეულება
(ბაკალვრიატი)

აღწერა/კომენტარი
საფრანგეთში, ქალაქ რენში, რენის ბიზნესის სკოლაში გაიხსნა
კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსი
მოწვეული იყო ადგილობრივი და სართაშორისო კომპანიები
100 მდე დამსაქმებელი
ჩატარდა ბათუმის კამპუსის მშენებლობის პრეზენტაცია
რომელსაც დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი - სალომე
ზურაბიშვილი
სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, თანამშრომლების
შვილებისთვის ჩატარდა ღონისძიება

შესრულების პერიოდი
აპრილი, 2019
მაისი, 2019
ივლისი, 2019

ივნისი, 2019
ივლისი, 2019
სექტემბერი, 2019
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მაგისტრატურის, დოქტორანურის
პირველკურსელთა და ლექტორების მიღება
ჰელოუვინი CU კამპუსში

სექტემბერი, 2019

სტრატეგიული თანამშრომლობა
საქართველოს ბანკთან
საქართველოს ბანკის სტუდენტების მიღება

ნოემბერი, 2019

ვალენტინობა CU კამპუსში

თებერვალი, 2019

ოქტომბერი, 2019

ნოემბერი, 2019

ღონისძიებები
• საჯარო ლექციები
• კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ვიზიტები
• მემორანუდმები
• საერთაშორისო კონფერენციები
• შიდა სასკოლო კონფერენციები
• ვორკშოპები
• სხვადასვა ტიპის საინფორმაციო შეხვედრები
• საერთაშორისო პარტნიორების ვიზიტები
• დასაქმების ფორუმები
• სახელობითი აუდიტორიების გახსნა
• დილის შეხვედრები პრეზიდენტთან

•

დისტანციური სამუშაო რეჟიმის დროს განხორციელებული აქტივობები
აქტივობა

1. ონლაინ ვებინარები

აღწერა/კომენტარი
ჩატარდა ვებინარები სადაც სტუმრად იყვნენ სხვადასხვა
სფეროს წარმომადგენელი სპიკერები რომლებსაც ძირითად
შემთხვევებში სკოლების დეკანები იწვევდნენ

შესრულების პერიოდი
მარტი - ივნისი, 2020

45

წლიური ანგარიში: 2019-2020 აკადემიური წელი
ლიტერატურული საუბრები

სამაგისტრო პროგრამების ონლაინ
პრეზენტაცია
დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის
პრეზენტაცია
CUGoesOnline ჯგუფი აბიტურიენტებისთვის

CU მაგისტრატურა 2020 - ფეისბუქ ჯგუფი

სამაგისტრო პროგრამების ელექტრონული
ბროშურების დამზადება

კარიერის კვირეული „დიდ ოთხეულთან“
ერთად

პედაგოგიკის კონკურსი

გაკეთდა გადაცემა CU Lit Talks ქართული ფილოლოგიის
სტუდენტთან ლევან კაკლიანთან ერთად. გადაცემას
სტუმრობენ სხვადასხვა სპიკერები ლიტერატურის სფეროდან
და დისკუსიას მართავენ სხვადასხვა თემებზე
ჩატარდა პროგრამების ონლაინ პრეზენტაციები რომლებსაც
სკოლების წარმომადგენლები (დეკანები/პროგრამის
დირექტორები) უძღვებოდნენ
დისტანციურად ჩატარდა პროგრამის პრეზენტაცია
აბიტურიენტებისთვის

მარტი-ივნისი, 2020

შეიქმნა დისტანციური აქტივობების ჯგუფი
აბიტურიენტებისთვის სადაც ვამატებთ აბიტურიენტებს და
ვუზიარებთ ყველანაირ ინფორმაციას მიმდინარე აქტივობების
შესახებ
შეიქმნა ჯგუფი მაგისტრატურის აპლიკანტებისთვის სადაც
ვამატებთ დაინტერესებულ აპლიკანტებს და ვუზიარებთ
სიახლეებს, ანონსებს, შეთავაზებებს
განხორციელდა კომუნიკაცია სტუდენტებთან კომპიუტერის
საჭიროების შესახებ, დამზადდა სია და გადაეცა შესაბამის
სამსახურებს რათა მომცდარიყო კომპიუტერების გაცემა.
თიბისის მიერ კომპიუტერის გადმოცემა მადლობის ნიშნად
განიუსდა უნივერსიტეტის ფეისბუქ გვერდზე.
ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ორგანიზებით
ვუმასპინძლეთ კარიერის განვითარების კვირეულს რომელიც
ჩატარდა ბიზნესის სკოლის და ტექნოლოგიების სკოლის
სტუდენტებისთვის
დისტანიცურად ჩაეშვა პედაგოგიკის პროგრამის
პროპულარიზაციის მიზნის ბლოგების კონკურსი

მარტი, 2020

პედაგოგიკის პროგრამის პოპულარიზაცია

მარტი-ივნისი, 2020

მარტი-აპრილი, 2020

მარტი, 2020

მარტი, 2020

აპრილი-მაისი, 2020

მაისი, 2020
მაისი, 2020

მაგისტრატურის ვიდეო

დამზადდა და გავრცელდა საინფორმაციო ვიდეო CU
დაფინანსების შესახებ

მაისი, 2020

ფესიბუქ ლაივი აბიტურიენტებისთვის

ჩატარტა ლაივ საინფრომაციო შეხვედრა აბიტურიენტებისთვის

მაისი, 2020
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საკონატაქტო ინფორმაციის ბაზები

ჩატარებული ვებინარებიდან გაკეთდა ვიზიტორების
მონაცემთა ბაზა

მარტი-ივნისი, 2020

15. Be Live ფესიბუქ ლაივის პროგრამა

შევიძინეთ ფეისბუქ ლაივის სტრიმინგისთვის საჭირო
პროგრამა, რომლის საშუალებით შევძელით ხარისხიანი
კონტენტის გაშვება ფეისბუქ გვერდზე

მაისი, 2020

საზოგადოებრივი აქტივობები სხვადასხვა სტეიკჰოლდერებისთვის
• სოციალურად დაუცველი ოჯახების სურსათით მომარაგება
• კათარზისის დახმარება ახალ წელს
• კათარზისის დახმარება აღდგომას
• 1 ივნისის ღონისძიებაზე ჩუღურეთის რაიონის სოციალურად დაუცველი ბავშვების დაპატიჟება და საჩუქრების გადაცემა
• საქველმოქმედო აუქციონი
• ჩუღურეთის რაიონის სოციალურად დაუცველი ოჯახების პროდუქტებით მომარაგება საახალწლოდ
• ლადო აფხაზავას მოსწავლეების ინტერნეტით უზრუნველყოფა
• ფონდი „თანადგომას“ დახმარება
• ძაღლების თავშესაფრისთვის მატერიალური დახმარების გაწევა
• „რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო“ - დემოკრატიის ლაბორატორია
• „ჯადოსნური ახალი წელი” CU კამპუსში
• წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე
• დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებული აქტივობა
• პლაგიატის კამპანია
• პარტნიორების საახალწლო საჩუქრები - კოლაბორაცია ქართულ ბრენდებთან
• რა? სად? როდის? ბიზნეს ლიგა
• მსოფლიო რბენა
• საუბრები კლიმატზე
• კამპუსის გამწვანება
• მაკულატურის მოგროვება
• დასუფთავების აქცია
• წნორის ცოდნის კაფე
• არასამთავრობო ორგანიზაციების ვიზიტები - „ძალა ევროპაშია“ “საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“
• ახალი ლიცეუმის IX-X კლასის მოსწავლეების პრეზენტაცია - „მე ვარ ბავშვი“
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•

ვებგვერდი და სოციალური მედია
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

IAUP კონფერეციის გვერდი

IAUP კონფერენციისთვის შეიქმნა კონფერენციის გვერდი

მენიუების განახლება

განახლდა ადმინისტრაციული პერსონალის მონაცემები
შესაბამის მენიუებში
ვებგვერდის მთლიანი კონტენტი გახდა ორენოვანი და
ითარგმნა ქართულიდან ინგლისუზე და პირიქით
ონლაინ ჩატი სრულად გადავიდა საინფორმაციო ცენტრთან.
აქტიურია 09:00 დან 21:00-მდე
განახლდა
ნიუსლეთერი
ფორმატი,
იანვრის
თვემდე
იგზავნებოდა ყოველთვიურად, იანვრიდან 3 თვეში ერთხელ
გაფორმდა კომპანიასთან ერთ წლიანი ხელშეკრულება
ვებგვერდის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის

ორენოვანი კონტენტის განახლება
ონლაინ ჩატი
ნიუსლეთერი
ტექნიკური მხარდაჭერა

შესრულების პერიოდი
იანვარი

დეკემბერი
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სტუდენტური ღონისძიებებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

#CU Welcome Party 2019

ბაკალავრიატის სტუდენტები

აგვისტო - სექტემბერი,
2019
სექტემბერი, 2019

#CU Welcome Party +

მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტები

პირველკურსელთა ლაშქრობა

CU ცემი

ყველა სკოლის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი
(არმაზის ხეობა, ბირთვისი, დმანისის ნაქალაქარი,
უფლისციხე)
მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელთა ექსკურსია (25)

CU ყაზბეგი

ექსკურსია ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის

ტური იტალიაში

ტური გიდით - 3 ქალაქი, 50 სტუდენტი

CU Halloween Party

დეკორაცია, AfretParty (150)

CU ბაკურიანი

ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის (170)

CU Secret Santa

ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის (200)

სექტემბერი - ოქტომბერი,
2019
სექტემბერი - ოქტომბერი,
2019
სექტემბერი - ნოემბერი,
2019
დეკემბერი, 2019

#CUonXmas

ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის (370)

დეკემბერი, 2019

#CUSecretValentine

დეკორაცია, გზავნილები სტუდენტებს (20)

თებერვალი, 2020

აგვისტო - სექტემბერი,
2019
აგვისტო - სექტემბერი,
2019
აგვისტო, 2019

+ 15 ღონისძიება, რომელიც ორგანიზებულია დამოუკიდებლად სამსახურის მიერ:
• Masterclass of Georgian Traditional Dishes;
• იტალიური ფილმის კინოჩვენება;
• პოლიტიკის სემინარია - ცოტნე კობერიძე CU ში;
• გიგა ბოკერიას საჯარო ლექცია;
• საჯარო ლექცია - მედიაცია და არბიტრაჟი;
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•
•
•

კულტურის დღე;
პანელური დისკუსია - ღმერთი და თავისუფლება;
საინფორმაციო შეხვედრა IDFI-ს წარმომადგენლებთან

სამსახურის ჩართულობით ჩატარებული ღონისძიებები (12):
•
•
•
•
•
•

საკრამენტოს აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლების ვიზიტი CU ში;
საჯარო ფორუმი - საუბრები კლიმატზე;
ინფორმაციული შეხვედრა - კომპანია Staracademy;
პაატა გერგაიას 5 წიგნის პრეზენტაცია;
მოტივაციის კლუბი - შეხვედრა დავით კენჭაძესთან;
პროექტი მეტი მთაში - დახურვა.

სხვადასხვა შეთავაზებები სტუდენტებს (45) - კონკურსი, ტრენინგი, ვორქშოპი, გამოფენა, ჩემპიონატი, ფასდაკლება
•
•
•
•
•
•
•
•
•

სასერთიფიკატო კურსი ,, სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი’’;
არაფორმალური შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტთან;
ფოტოკონკურსი #ქალაქი ხასიათით;
სტუდენტური კონფერენცია - სტუდენტები თავისუფლებისათვის;
კონკურსი - წიგნების თარო (მედია);
შეხვედრა ახალგაზრდა დიპლომატთა ინიციატივასთან (JDI);
ინფორმაცია - აფხაზეთის ახალგაზრდული პარლამენტის ჩამოყალიბება;
ესეების კონკურსი - ასოცირების 6 წელი;
კონკურსი - GeoYouth 2020.

სტუდენტური კლუბები:
•
•
•
•
•

•

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბი;
კინოკლუბი;
ფეხბურთის მოყვარულთა კლუბი;
დებატებისა და იმიტირებული სასამართლო პროცესების კლუბი;
CU Latino Dance Club;
მოტივაციის კლუბი.

უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული კლუბები:
•

კავკასიის უნივერსიტეტის თეატრალური დასი (სამედიცინო უნივერსიტეტის სცენა - ,, არალეგალები’’; კავკასიის უნივერსიტეტის
სცენა - ,,არალეგალები’’)
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•
•
•

კავკასიის უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი (30 სტუდენტი, 12 ნომერი;
კავკასიის უნივერსიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი (ოქტომბერი - ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი; ნოემბერი - ნაციონალური
ქასტინგი ’’აღმოვაჩინოთ ახალი ვარსკვლავი’’; დეკემბერი - ფესტივალი ზამთრის ფანტაზია)
CU Lit Club (ინტერნეტჟურნალი, 43 ახალგზარდა მწერალი, გამოქვეყნებული პუბლიკაცია).
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კვლევის ხელშეწყობის დეპარტამენტი
აქტივობა
აფილირებული აკადემიური პერსონალის
2015-2019 წლის კვლევითი ნაშრომების,
ადგილობრივი დონორი
ორგანიზაციებიდან მიღებული
დაფინანსების ბაზის შექმნა/განახლება;
დაცული სამაგისტრო/სადოქტორო
ნაშრომების შესახებ ინფორმაციის
შეგროვება
სამეცნიერო ჟურნალების / ღონისძიებების
კლასიფიკაციის მიდგომების შემუშავება
აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა
კვლევითი უნარების განმავითარებელი
ღონისძიების თემატიკის
განსაზღვრისთვის
აკადემიური პერსონალის კვლევითი
უნარების განმავითარებელი
ღონისძიებების ორგანიზებაში
მონაწილეობა

აღწერა/კომენტარი
•

განთავსდა უნივერსიტეტის ვებგვერდზე;

•

დაერთო საავტორიზაციო დოკუმენტებს

ინფორმაცია მიეწოდა სკოლებს

2019-2020

2019-2020
2019-2020

•
•
•

MoESCS ღონისძიებებში
მონაწილეობა/დასწრება

შესრულების
პერიოდი

•
•
•

მეცნიერის პროფილის მართვა, სამეცნიერო ჟურნალის მოძიება
(დამსწრეთა რაოდენობა - 20);
საინფორმაციო შეხვედრა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის დირექტორთან (დამსწრეთა რაოდენობა - 100);
მონაცემების ანალიზი და პროგნოზირება R-ის გამოყენებით
(მონაწილეთა რაოდენობა - 5)
ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამისადმი
მიძღვნილი კონფერენცია;
სამეცნიერო ფორუმი მეცნიერების განვითარების პერსპექტივების
შესახებ;
EURAXESS-ის პლატფორმის უსდ-ებში იმპლემენტაციასთან
დაკავშირებული ტრენინგები;

2019-2020

2019-2020
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•

საერთაშორისო / სტუდენტური
სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება /
მხარდაჭერა ორგანიზებაში

AACSB ინფორმაციის დამუშავება

აკადემიური პერსონალის შრომითი
ხელშეკრულებების პირობების
შემუშავებაში მონაწილეობა
აკადემიური პერსონალის შრომითი
ხელშეკრულების დანართების ბაზის
განვითარებაზე მუშაობა
კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო
დაფინანსების კონკურსების
ადმინისტრირება
ავტორიზაციის მეექვსე სტანდარტის
დოკუმენტაციის მომზადებაში
მონაწილეობა
დაინტერესებული მხარეების
(Stakeholders) კმაყოფილების კვლევა
(Survey Monkey-ს პროგრამული
უზრუნველყოფის გამოყენებით)

გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) და შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
წლიური ღონისძიებები
• 2019 წლის ივლისი:
• ცვალებადი პოლიტიკურ-ეკონომიკური გარემო და მისი გავლენა
ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაზე;
• ნეიროკომპიუტერული მიღწევები ტვინის კვლევაში;
• ბუღალტერიისა და აუდიტის რეფორმისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია
• 2019 წლის სექტემბერი:
• სურათები გონების ლაბირინთიდან
• 2019 წლის მაისი - ივნისი: სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები
აკრედიტაციის მეორე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ბიზნესის
სკოლის აკადემიური პერსონალის კვლევითი აქტივობების მიხედვით
მონაცემების დამუშავება
აკადემიური პერსონალის თითოეული აქტივობის (სასწავლო, კვლევითი,
ადმინისტრაციული/საკონსულტაციო) შესრულებისთვის განისაზღვრა
საათობრივი დატვირთვა; მინიმალური საუნივერსიტეტო დატვირთვა;
მომზადდა ტექნიკური დავალება აკადემიური პერსონალის შრომითი
ხელშეკრულების დანართების ბაზის შექმნისთვის; აისახა სამუშაო
დატვირთვის განაწილების ცხრილის თითოეული აქტივობა.
განხორციელდა 3 კონკურსის ადმინისტრირება (2018 წლის დეკემბერი;
2019 წლის ივნისი; 2019 წლის დეკემბერი);
გამოცხადდა სტუდენტების საგანმანათლებლო პროგრამის მიღმა
უნარების განმავითარებელი აქტივობების მხარდამჭერი კონკურსი
ავტორიზაციის მეექვსე სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად,
მომზადდა თვითშეფასების ფორმა და შეგროვდა მოთხოვნილი
დოკუმენტაცია
გამოკითხული ჯგუფები: სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი,
მოწვეული ლექტორები, ადმინისტრაციული პერსონალი,
კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები.

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020
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სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის
შემუშავება

სტრატეგიული დაგეგმვის მოდელად განისაზღვრა:
• სტრატეგიული რუკა (Strategic Map)
• დაბალანსებული შედეგების ცხრილი (Balanced Scorecard)

მაისი - ივლისი, 2019

SWOT (შიდა და გარე ფაქტორების) ანალიზი

სულ გამოიკითხა 40 რესპონდენტი:
• ადმინისტრაციული თანამშრომლები (40)

ივნისი, 2019

სტრატეგიული განვითარების და
სამოქმედო გეგმების შესრულების
მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება

მონიტორინგის მექანიზმები ითვალისწინებდა:
• სამოქმედო გეგმის შეფასებას წელიწადში ორჯერ
• სტრატეგიული განვითარების გეგმის გადახედვას
ამოქმედებიდან 2-2.5 წლის შემდეგ
• სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შესრულების
მონიტორინგს პროგრამის (software) საშუალებით
განისაზღვრა უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების
და სკოლების:
• სტრატეგიული ამოცანები (140)
• საზომი ინდიკატორები (KPIs) (274)
• სამიზნე ნიშნულები
• აქტივობები
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის კრიტერიუმებად
განისაზღვრა:
• სტუდენტთა პროგრამაზე ჩარიცხვის, მობილობის,
სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტა/აღდგენის დინამიკა
• პროგრამის დასრულების მაჩვენებელი
მეთოდოლოგია გულისხმობდა:
• სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის
შემუშავებას საუნივერსიტეტო დონეზე
• სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ქვემოდან-ზემოთ (bottomup) მიდგომით, სტრატეგიული ამოცანების და აქტივობების

აგვისტო - სექტემბერი,
2019

სტრატეგიული განვითარების გეგმის (7წლიანი) და სამოქმედო გეგმის (3-წლიანი)
შემუშავება საპილოტე ავტორიზაციისთვის

სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობის
გამოთვლის მეთოდოლოგიის შემუშავება

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის
განახლება

ივლისი - სექტემბერი,
2019

აგვისტო - სექტემბერი,
2019

ნოემბერი-დეკემბერი,
2019

54

წლიური ანგარიში: 2019-2020 აკადემიური წელი
შემუშავებას სტრუქტურულ ერთეულებთან და მიწოდებას
პარტნიორთა კრებასთან დასამტკიცებლად
SWOT (შიდა და გარე ფაქტორების) ანალიზი

ფუნქციათაშორის სამუშაო ჯგუფთან
გაფართოებული სამუშაო შეხვედრების
ჩატარება
სტრუქტურული ერთეულების
წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური
შეხვედრების ჩატარება

სულ გამოიკითხა 526 რესპონდენტი:
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალი (68)
• სტუდენტები (382)
• კურსდამთავრებულები (66)
• დამსაქმებლები (10)
შეთანხმება პარტნიორთა კრებასთან წარსადგენ სტრატეგიული
ამოცანებზე;
• ჩატარდა 2 შეხვედრა, პირველ შეხვედრას დაესწრო 18
თანამშრომელი, მეორეს - 16 თანამშრომელი
შეთანხმება სამოქმედო გეგმის დაგეგმილ აქტივობებზე, საზომ
ინდიკატორებზე და სამიზნე ნიშნულებზე.
• შეხვედრები ჩატარდა 25 სტრუქტურული ერთეულის
წარმომადგენლებთან (პირისპირ-Face to face შეხვედრები,

ნოემბერი, 2019

15 ნოემბერი, 2019
22 ნოემბერი, 2019

თებერვალი, 2020 დღემდე

ონლაინ შეხვედრები ZOOM პლატფორმით)
სტრატეგიული განვითარებისა და
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
მექანიზმების განახლება

სტრატეგიული განვითარებისა და
სამოქმედო გეგმის განახლება-დამტკიცება

მონიტორინგის მექანიზმები ითვალისწინებდა:
• სამოქმედო გეგმის შეფასებას წელიწადში ერთხელ
• სტრატეგიული განვითარების გეგმის გადახედვას
ამოქმედებიდან 2-2.5 წლის შემდეგ
• სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შესრულების
მონიტორინგის პროგრამის (software) შექმნაიმპლემენტაციას
განისაზღვრა უნივერსიტეტის:
• სტრატეგიული ამოცანები (30) (ნაცვლად 140-ისა)
• საზომი ინდიკატორები (KPIs) (111) (ნაცვლად 274-ისა)
• აქტივობები

თებერვალი, 2020 დღემდე

აპრილი, 2020
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მეწარმეობის განვითარების ცენტრი
აქტივობა

აღწერა/კომენტარი

შესრულების
პერიოდი

საგრანტო პროექტები

მოგებული პროექტები:
Multilingual spellchecker, Inventor, Vadac, Smart Bicycle

2019 - 2020

C10-მა უმასპინძლა 850 აბიტურიენტს

აბიტურიენტები გაეცნენ აქსელერატორის მუშაობას, სტარტაპებს
და მათ პროექტებს.

მარტი, 2019 თებერვალი. 2020

ტრენინგები

სტუდენტებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის და სხვა
დაინტერესებული პირებისთვის ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა
თემატიკაზე.
განათლების სამინისტროს ორგანიზებით, ჩატარდა ინოვაციების
ფესტივალი, რომელსაც, С10-მა უმასპინძლა

მარტი, 2019 თებერვალი, 2020

საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებთან

სხვადასხვა სკოლის სტუდენტებთან ჩატარდა საინფორმაციო
შეხვედრები, მათ აქსელერატორში ჩასართავად

სექტემბერი, 2019 –
დეკემბერი, 2019

C10-ის საინფორმაციო შეხვედრა კავკასიის
უნივერსიტეტში (Meet the startupper)

C10-ის სტარტაპერებმა, დაინტერესებულ სტუდენტებს თავიანთი
გამოცდილება გაუზიარეს და ბიზნეს მოდელთან დაკავშირებული
კონსულტაცია გაუწიეს.
სტუდენტებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს მათ მიერ დასმულ
კითხვებზე. რამდენიმე მათგანი აქტიურად ჩაერთო საკუთარი
სტარტაპის შექმნის პროცესში.

თებერვალი, 2020

კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალური
მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტებმა გაიმარჯვეს ბუთქემფში.

დეკემბერი, 2019

C10-მა, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს, GITA-ს საგრანტო
კონკურსში მონაწილეობის მიღებასა და ბიზნეს გეგმის
შემუშავებაში გაუწია დახმარება.
• მომზადდა კვლევა: Analysis of Support Organizations of Georgian
Startup Ecosystem.
• მომზადდა საბოლოო ანგარიშის C10-ის ნაწილი, რომელიც
შეადგენს პროექტის რეპორტის ნაწილს.

დეკემბერი, 2019 თებერვალი, 2020

ინოვაციების ფესტივალი

ბიზნესის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა, ეკონომიკის, მედიის და
ტექნოლოგიების სკოლის სტუდენტებს
გაეწიათ სხვადასხვა საკითხზე კონსულტაცია
ბიზნეს ბანაკი ბორჯომში
კავკასიის უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულებთან მუშაობა
EUCAINVEST პროექტი

სექტემბერი, 2019

ნოემბერი, 2019 მაისი, 2020

2019
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საერთაშორისო აკრედიტაციის სამსახური
აქტივობა
საერთაშორისო აკრედიტაციის მენტორის
ვიზიტი

ბიზნეს სკოლების აკრედიტაციის სემინარი

აკადემიური პერსონალის სტანდარტების და
ცხრილების მართვის ვორკშოპი

თავდაპირველი თვითშეფასების ანგარიში

ბიზნეს სკოლის მისიის განახლება
(სტანდარტი 1)

სკოლის და უნივერსიტეტის კვლევითი
პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა
(სტანდარტი 2)
ფინანსური სტრატეგიების განსაზღვრა
(სტანდარტი 3)

აღწერა/კომენტარი
ვიზიტი მიზნად ისახავდა ბიზნეს სკოლის ძლიერი და სუსტი
მხარეების განსაზღვრას, აკრედიტაციის პროცესთან
დაკავშირებული რეკომენდაციების მიღებას და მომდევნო
მოქმედებების დაგეგმვას.
სემინარი მიზნად ისახავდა აკრედიტაციის სტანდარტებში
შეტანილი ცვლილებების განხილვას, მაგალითებზე მუშაობას
და უკვე აკრედიტებული/აკრედიტაციის პროცესში მყოფი
სკოლების გამოცდილების გაზიარებას
აკრედიტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამი სტანდარტის
შესწავლის და სტანდარტებში მოთხოვნილი ინფორმაციის
სწორად მიწოდების მიზნით, ბ.ლეჟავა დაესწრო აკადემიური
პერსონალის სტანდარტების ვორკშოპს
აკრედიტაციის მეორე ეტაპის შესაბამისად, დაიწყო
თვითშეფასების დოკუმენტზე მუშაობა
თვითშეფასების ანგარიში (ISER) მოიცავს ბიზნეს სკოლის
ფუნქციონირების დეტალურ აღწერას AACSB-ს აკრედიტაციის
15 სტანდარტის შესაბამისად
AACSB-ს აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნებიდან
გამომდინარე, საჭირო გახდა ბიზნესის სკოლის მისიის და
ხედვის, განახლება.
განახლებული მისიის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ ბ.
ლეჟავა, ე. ჯღარკავა, რ. ბიწაძე, თ. დარასელია
შემუშავდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, შეიქმნა აკადემიური
და მოწვეული პერსონალის კვლევითი ნაშრომების ბაზა,
შემუშავდა ახალი შრომითი კონტრაქტები
სკოლის ფინანსური სტრატეგიის ჩამოყალიბება, მიზნების და
რესურსების შესაბამისობაში მოყვანა

შესრულების პერიოდი
იანვარი, 2019

მარტი, 2019

დეკემბერი, 2019

2019 - დღემდე

თებერვალი, 2020 - მარტი,
2020

ნოემბერი, 2019 - იანვარი,
2020
ნოემბერი, 2019 თებერვალი, 2020
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სტუდენტები და სტატისტიკა (სტანდარტი
4)

სტუდენტების მიღების და მოსწრების სტატისტიკური
მონაცემების დეტალური აღწერა და ანალიზი

სექტემბერი, 2019 ივნისი, 2020

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
კვალიფიკაცია (სტანდარტი 5,15)

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაციის
შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია, კონტროლი და
რეკომენდაციების დანერგვა
პერსონალის მართვის პროცესების აღწერა

სექტემბერი, 2018 დღემდე

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესების აღწერა, ლექტორების
და სტუდენტების შეფასების პროცესის აღწერა, პროგრამის
შემუშავების პროცესის აღწერა
სასწავლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის აღწერა

მარტი, 2020 - ივნისი, 2020

სწავლის მეთოდების ეფექტურობის აღწერა, სტუდენტების და
ლექტორების ურთიერთობის აღწერა

იანვარი, 2019 - მარტი,
2019

აკადემიური/მოწვეული და
ადმინისტრაციული პერსონალი
(სტანდარტი 6,7)
ხარისხის უზრუნველყოფა (სტანდარტი 8)

სასწავლო პროგრამა და კურიკულუმი
(სტანდარტი 9, 11)
სტუდენტის ჩართულობა აკადემიურ
პროცესში, სტუდენტის და ლექტორის
ურთიერთობა (სტანდარტი 10,12,13)

იანვარი, 2020 - მაისი,
2020

აპრილი, 2019 დეკემბერი, 2019
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ბიბლიოთეკა
აქტივობა
ტრენინგ-კურსი „თანამედროვე
საბიბლიოთეკო საქმე“

აღწერა/კომენტარი
ტრენინგი ჩატარდა ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში,
ტრენინგს დაესწრო ბიბლიოთეკის ყველა თანამშრომელი
• სერტიფიკატი ტრენინგ-კურსის „თანამედროვე

შესრულების პერიოდი
ივნისი, 2020

საბიბლიოთეკო საქმე“ წარმატებით გავლისთვის
ახალ საბიბლიოთეკო პროგრამაზე
გადასვლა - Koha

Koha პროგრამის უპირატესობები:
• მოცულობითი ბაზა
• ვრცელი ინფორმაციის შეტანა
• წიგნის დაჯავშნა
• ავტომატურად დავალიანების შესახებ მეილის გაგზავნა
• ბოლო ჩასწორების და ჩამსწორებლის ვინაობის ნახვის
საშუალება
• უკეთესი ვიზუალი
• აღწერა-ინვენტარიზაციის გაკეთების შესაძლებლობა
მიღებულია 1465 წიგნი

დეკემბერი, 2019 დღემდე

პროფესორ ვალერი სილოგავას წიგნების
კუთხის გახსნა

გაიხსნა სახელობითი აუდიტორიაც

თებერვალი, 2020

პროფესორ როინ მეტრეველის წიგნების
კუთხის გახსნა

გაიხსნა სახელობითი აუდიტორიაც

თებერვალი, 2020

პროფესორ მზია მიქელაძის წიგნების
კუთხის გახსნა

გაიხსნა სახელობითი აუდიტორიაც

თებერვალი, 2020

ინგლისური ენის ახალი წიგნების მიღება და
გადანაწილება

სექტემბერი, 2020 დღემდე
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სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი
აქტივობა
სწრაფი რეაგირება სტუდენტთა
მოთხოვნაზე

აღწერა/კომენტარი

შესრულების
პერიოდი

დეპარტამენტი სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების დახმარებით
მუდმივად ორიენტირებულია სწრაფი რეაგირება მოახდინოს
სტუდენტების მოთხოვნაზე (რაშიც გაზიარებული ფაილები და ყველა
საფეხურის მენეჯერის ჩართულობა ეხმარება). შეიქმნა საერთო
ელექტრონული ბაზები, სადაც ხდება დეპარტამენტის მიერ მიღებული
განცხადებების აღრიცხვა.
უწყვეტი მონიტორინგის საფუძველზე მიმდინარეობს სალექციო
პროცესის კონტროლი

2019-2020

ლექციების გაცდენა/აღდგენების ჩანიშვნა

უწყვეტი მონიტორინგის საფუძველზე მიმდინარეობს სალექციო
პროცესის კონტროლი

2019-2020

შემუშავდა შუალედური და დასკვნითი
გამოცდების ელექტრონული ფაილი

ელექტრონული წვდომა აქვს ყველა დამსწრეს, ცხრილში
განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება ავტომატურად აისახება.

2019-2020

სასწავლო სემესტრის მიხედვით შემუშავდა
გამოცდების აღრიცხვის წიგნი

ლექტორის ხელმოწერითა და თარიღის დაფიქსირებით, გამოცდის
გატანა/დაბრუნებაზე ხდება კონტროლი. აღნიშული, საშუალებას
გვაძლევს ვაკონტროლოთ და ზედმიწევნით დავიცვათ ვადები.
• მენეჯერების მიერ მიმდინარეობს სასწავლო ცხრილით გაწერილი
თითოეული ლექციის მონიტორინგი, რომელიც აღიწერება ბაზაში.
• მენეჯერი აკვირდება ლექციის მიმდინარეობას, ხარვეზის
შემთხვევაში ლექტორს და სტუდენტს უწევს შესაბამის დახმარებას,
საჭიროების შემთხვევაში რთავს აიტი დეპარტამენტს.
ინდივიდუალური შემთხვევები ეცნობება სკოლას.
• მენეჯერი ესწრება სემინარებს/გამოკითხვებს/ქვიზებს, სილაბუსით
გაწერილ ყველა აქტივობას და მონიტორინგს უწევს, როგორ
სრულდება გარკვეული აქტივობები კონკრეტულ საგანში,
უზრუნველყოფს გადაწერის მცდელობების აღკვეთას.
ხარისხის მაძიებელი და გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტების
მომსახურება

2019-2020

ყოველდღიური სალექციო პროცესის
კონტროლი და აღრიცხვა

ელექტრონული სწავლების დაგეგმვაში
მონაწილეობა

საერთაშორისო სტუდენტების მომსახურება

2019-2020

2019-2020

2019-2020
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პერსონალის მართვის დეპარტამენტი
•

•
•
•

•

აკადემიურ და დაინტერესებულ მოწვეულ პერსონალთან, თითოეული სკოლების დონეზე ჩატარდა 16 შეხვედრა, სადაც დეტალურად
გაეცნენ უნივერსიტეტში დანერგილ სიახლეებს. კონტრაქტების ტიპებს, აფილირების და აკადემიურ თანამდებობაზე დაკავების წესებს
(კვლევის ხელშეწყობის და ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან ერთად).
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა საორიენტაციო შეხვედრები, პრეზენტაცია სემესტრის დასაწყისში ახლადმიღებულ მოწვეულ და
აკადემიურ პერსონალთან;
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2 საორიენტაციო შეხვედრა, პრეზენტაცია ახლადმიღებულ ადმინისტრაციულ პერსონალთან;
საანგარიშო პერიოდში, 23 პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია, ვუმასპინძლეთ 2 მონიტორინგს და დაგეგმილია ვიზიტი 2 პროგრამაზე.
HR დეპარტამენტი ჩაერთო ზემოაღნიშნული პროგრამების პერსონალის საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადებაში
და სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებაში;
ადმინისტრაციული, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეების ანალიზი და ინდივიდუალური კომუნიკაცია
სკოლებთან და პერსონალთან;

შემუშავებული დოკუმენტები
• უნივერსიტეტის დებულება;
• უნივერსიტეტის სტრუქტურული ქვედანაყოფების: სკოლების, დეპარტამენტების, სამსახურების, ცენტრების დებულებები - 36
დებულება (ინგლისურ და ქართულ ენაზე);
• სამუშაო აღწერილობების და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განახლება თითოეული პოზიციისთვის;
• სტრუქტურა და სტრუქტურული ერთეულების განახლება;
• ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის განკუთვნილი შრომის შინაგანაწესის განახლება;
• ავტორიზაციისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციის შექმნა/განახლება აკრედიტირებული პროგრამებისთვის შესაბამისი საქმიანობის
გაწევა;
• პერსონალის მართვის პოლიტიკის დოკუმენტის მნიშვნელოვნად განახლება;
• კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ დებულების განახლება;
• პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის განახლება;
• შრომითი კონტრაქტების და აფილირების წესის განახლება;
• სტრატეგიული და ბიზნეს-უწყვეტობის გეგმის დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობა;
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•

ტრენინგები
აქტივობა

„ექსელი“ „ელექტრონული ფოსტის გამოყენა“
”სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტი” "სასტუმროს
საქმის მენეჯმენტი""ექსპორტის მენეჯერთა
სასერტიფიკატო კურსი„ საბიბლიოთეკო საქმე-4
მსმენელი
"შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების
აკრედიტებული პროგრამა"
"სასაუბრო ინგლისური“ და „ინგლისური ენის ექსპრეს
კურსი“
IE Business School Masterclass at CSB - მასტერკლასი
"შრომის უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება,
საგანგებო სიტუაციები და ევაკუაცია"
"შრომის უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება,
საგანგებო სიტუაციები და ევაკუაცია"
სავალდებულო საევაკუაციო სწავლება, სახანძრო
უსაფრთხოების სათანადო უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებით სიმულაციური სწავლება/ევაკუაცია
„გუნდის მართვა და ადამიანების მენეჯმენტი

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

საჭიროების მიხედვით ხდება თანამშრომელთა
დატრენინგება.

2019

დატრენინგდა შრომის უსაფრთხოების 6 მენეჯერი

იანვარი, 2019

ტრენინგი თანადაფინანსებით ჩაუტარდა 15
თანამშრომლეს
4 pillars of peak and performance“ IE
ბიზნესის სკოლის პროფესორი მარიო ბერტა
ტრენინგი ადმინისტრაციის და აკადემიური
პერსონალისთვის
ტრენინგი ადმინისტრაციის და აკადემიური
პერსონალისთვის
ადმინისტრაციული და აკადემიური
პერსონალისთვის ჩაატრდა სიმულაციური სწავლება

მარტი, 2019

მედეა ტაბატაძის ტრენინგი Bigboard-სთვის

9 ივნისი, 2020

8 ოქტომბერი, 2019
27-29 ნოემბერი, 2019
27-29 ნოემბერი, 2019
28 თებერვალი, 2020
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კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური
აქტივობა
კომპანიებთან გაფორმებული
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

მასშტაბური დასაქმების ფორუმი 2019

"HR VS სამუშაოს მაძიებელი"

Career Day @ Hilton Garden Inn - დასაქმების
ფორუმი ჰილტონ გარდენ ინნ-სგან

სასწავლო სტიპენდიის (Scholarship)
მოპოვების პროგრამა

სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და
დამსაქმებელთა კვლევა

აღწერა/კომენტარი
გაფორმდა 56 მემორანდუმი. ჯამში პარტნიორების რაოდენობა
შეადგენს 154 ადგილობრივ და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან დადებულ ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმს
ასევე, სასკოლო მემორანდუმები, რაც სკოლის ბალანსზე
ირიცხება.
100-მდე დამსაქმებელი იყო წარმოდგენილი. დავფარეთ
უნივერსიტეტში არსებული ყველა მიმართულება და
მოვიწვიეთ 4 სპიკერი (ა. ჯეჯელავა, ა. დგებუაძე, მ. ტაბატაძე,
ლ. ბიბილაშვილი).
თეონა ბაღათურიას საჯარო ლექცია.
ტრადიციულად, წელიწადში 2 ჯერ ტარდება მსგავსი
შეხვედრა. პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა დაგეგმილი
შეხვედრა, რადგან მეტწილად სიმულაციურია, ამიტომ,
სექტემბერში დაიგეგმება
თბილისში გაიხსნა სასტუმრო Hilton Garden Inn და ჩაატარა
დასაქმების ფორუმი, რომელსაც CU-მ უმასპინძლა. მოგვეცა
შესაძლებლობა ექსკლუზიურად რეკრუტინგის პროცესი
დაწყებულიყო CU- დან. ფორუმზე წარმოდგენილი ჰქონდათ
150- მდე ვაკანსია.
JTI - ის მიერ ჩატარებული scholarship -ის XI ტალღა.
ტრადიციულად გამოვავლინეთ 2 გამარჯვებული, რომლებმაც
100 და 50 % იანი დაფინანსება და ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი
(AGH) -ის ტრადიციული პროგრამა
კვლევის ხელშეწყობის დეპარტამენტთან კოორდინირებულად
განხორციელებული კვლევები.

შესრულების პერიოდი
იანვარი, 2019 - დღემდე

მაისი, 2019

ნოემბერი, 2019

ნოემბერი, 2019

დეკემბერი, 2019

მარტი, 2020
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Career Week დიდ ოთხეულთან ერთად
(PwC, EY , Deloitte და KPMG)
ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამები

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

CU ბაზის და მეილ ჯგუფების განახლება

დიდი ოთხეულის ონლაინ შეხვერები CU სტუდენტებისთვის.
პირველი პრეცედენტი იყო ოთხეულის გაერთიანების.
BOG, TBC, Credo, Toyota, Philip Morris, JTI, Pepsico, Diplomat
Georgia, Wissol , Azry, UGT, არქი, BDO, NEXIA TA, გორგია,
GWP, Mcdonalds. Goodwill, Heidelbergcement. GDG Holding,
ეროვნული ბანკი და სხვა.
საჯარო სამსახურის ბიუროს ორგანიზებით ტარდება ყოველ
სემესტრში, მაღალრეიტინგული სტუდენებისთვის.
შემოდგომის ნაკადი, პანდემიის გამო გადაიდო.
რეესტრის და სტუდენტური ღონისძიებებისა და
კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობების სამსახურების
შრომის შედეგად აღდგა ასობით ალუმნის საკონტაქტო
მონაცემები და მოხდა ბაზაში ასახვა. ჩვენი ჩართულობით, კი
მოვახდინეთ შესაბამისი მეილ ჯგუფების დალაგება

აპრილი, 2020
2019 -2020

იანვარი, 2020 დეკემბერი, 2020
ივნისი - ივლისი, 2020
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საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

შეფასდა სასერვერო ოთახის და სერვერული ინფრასტრუქტურის რისკები და დაიგეგმა მათი რეკონსტრუქცია.
ვირტუალური სერვერების განახლება, patches a security bug fixes ინსტალაცია ყველა სერვერზე, რომლებიც მუშაობდა 2012 წლის
განახლებებით და წარმოადგენდა დიდ საფრთხეს.
ცენტრალურ Firewall-ზე (Fortigate) წვდომების განახლება და არასაჭირო სერვისების მაქსიმალურად ჩაკეტვა, რაც უზრუნველყოფს
კიბერშეტევების მინიმუმამდე დაყვანას.
ფიზიკური სერვერების სარეზერვო ლინკებით დაერთება და ქსელის რეორგანიზაცია, რაც ზრდის წარმადობას და ამცირებს
უნივერსიტეტის ელექტრონულ სერვისებზე მიუწვდომლობის ალბათობას.
ცენტრალური Firewall-ის (Fortigate) პროგრამული განახლება, რომელიც მუშაობდა მოძველებული სისტემით და წარმოადგენდა სუსტ
წერტილს ქსელში.
დომეინ კონტროლერის, DNS, DHCP სერვისების კლასტერიზაცია და ორ სხვადასხვა ფიზიკურ სერვერზე განთავსება, რაც
უზრუნველყოფს ერთი სერვერის მთლიანად გათიშვის შემთხვევაში ძირითადი ინტერნეტ სერვისებთან წვდომას.
სარეზერვო შემნახველი ასლების სისტემის ინტეგრაცია და კონფიგურაცია, რამაც საშუალება მოგვცა შევინახოთ უნივერსიტეტის
ინფორმაციის ასლი ცალკე გამოყოფილ ადგილას და აღვადგინოთ ის ორი კვირის ცვლილებების ჭრილში.
დაინერგა უნივერსიტეტის IT ინფრასტრუქტურის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა, რაც საშუალებას იძლევა მყისიერად
შევიტყოთ ხარვეზები სისტემაში და მოვახდინოთ დროული რეაგირება.
პანდემიით გამოწვეული დისტანციური სწავლების აუცილებლობის გამო, დავნერგეთ ორი განსხვავებული პროგრამა Zoom &
Microsoft Teams.
შეიქმნა მოხმარების სახელმძღვანელო ორივე პროგრამისთვის, როგორც PDF ასევე Video.
ჩატარდა Zoom აპლიკაციის ტრენინგი, ლექტორებისთვის რომელიც გრძელდებოდა საგანგებო ვითარების გამოცხადებამდე.
ასევე ამ ტრენინგის ფარგლებსი გადატრენინგდა აკადემიური მენეჯერები. ტრენინგის მიუხედავად იყო თხოვნა რომ ონლაინ ლექცია
ჩაეტარებინათ უნივერსიტეტიდან, ამიტომ დაიშალა ერთ- ერთი C სართულის COM CLASS და განლაგდა სრულიად C და B
სართულზე.
შეიქმნა 5000_მდე Microsoft ის მომხმარებელი (სტუდენტი , აკადემიური პერსონალი, Staff)
შექმნილია 1703 Teams Group - მათ შორისა 1623 ამჟამად აქტიური ჯგუფი
შეიქმნა ონლაინ დახმარების ჯგუფი onlinesupport@cu.edu.ge, რომელიც ეხმარება ყველა ჩვენს წარმომადგენელს , ასევე სტუდენტებს.
ამჟამად მარტო მეილის მეშვეობით 750 ზე მეტი ქეისი დაიხურა.
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტექნიკური დახმარების სპეციალისტებს რეგულარულად უტარდებათ ტრენინგები.
სტუდენტებს, რომლებსაც არ ქონდათ კომპიუტერული ტექნიკა ონლაინ სწავლებაში ჩასართველად, მათთვის სპეციალურად გამოიყო
46 კომპიუტერი. მათგან 41 ათვისებულ იქნა.
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ონლაინზე გადასვლის გამო როგორც ლექტორებს ასევე სტაფს არ ქონდათ ტექნიკური საშუალება დისტანციურად ემუშავად,
მოცემული ვითარების გამო, მოვიძიეთ რესურსები და დავაკმაყოფილეთ მათი მოთხოვნები.
მომსახურე პერსონალის მიერ მოთხოვნილი ტექნიკის 100 % დაკმაყოფილდა. დამატებით მოძიებულ იქნა პრობლემები და ჩემი
პროფესიონალური შეხედულებით მოთხოვნის გარეშე იქნა მიწოდებული.
მოწესრიგდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების საწყობი, კერძოდ დამონტაჟდა სპეციალური თაროები, დასაწყობების შემდეგ
იგეგმება კიდევ სრული ინვენტარიზაცია.
შევიძინეთ 15 IP ტელეფონი Cisco_ს ოფიციალური ლიცენზიით, რომლებიც დაყენდება უახლოეს პერიოდში წინასწარ გათვლილ
ოფისებში.
შეიცვალა კომ კლასებში პგოგრამების მოთხოვნის მეთოდი და ამასთან ერთად ყველა კომკლასი გამზადდა გაზაფხულის
სემესტრისთვის.
ცვლილებები შევიდა IT დებულებაში.
შევიძინეთ შავ-თეთრი პროფესიონალური საბეჭდი მოწყობილობა (Cannon BIO)

პროგრამული უზრუნველყოფის სამსახური
აქტივობა

შესრულების პერიოდი

ლექტორის ახალი პირადი პროფილის გვერდი

2019 - 2020

თანამშრომლების პროფილის გვერდი

2019 - 2020

ადამიანური რესურსების დეპარტამენტისთვის მონაცემთა მართვის სისტემა

2019 - 2020

IAUP კონფერენცის რეგისტრაციის გვერდი

2019 - 2020
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რეესტრისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი
აქტივობა
ბაკალავრების მიღებაზე ვაკანტური ადგილების
გამოცხადება

მაგისტრების მიღებაზე ვაკანტური ადგილების
გამოცხადება

სემესტრულ გარე მობილობაზე ვაკანტური
ადგილების გამოცხადება
სემესტრული შიდა მობილობის გამოცხადება

სტუდენტთა ჩარიცხვა: ბაკალავრების,
მაგისტრების, დოქტორების, მობილობის, უცხო
ქვეყნის მოქალაქის/უცხოეთში
განათლებამიღებული საქართველოს მოქალაქის
სტუდენტთა მონაცემთა ბაზის, პირადი საქმის
შექმნა და მუდმივი განახლება-კონტროლი
სტუდენტთა პირადი საქმეების
ასლების/ნიშნების ფურცლების/ცნობების
მომზადება და გაცემა
სტუდენტთა სტატუსების ცვლილების
განხორციელება

აღწერა/კომენტარი

შესრულების პერიოდი

სტუდენტთა კონტიგენტის და სტატუსების ანალიზის
შედეგად ვაკანტური ადგილების განსაზღვრა, EMIS-ში და
NAEC-ში წარდგენა. წარდგენის შემდეგ ციფრების შეცვლა
შეუძლებელია
სტუდენტთა კონტიგენტის და სტატუსების ანალიზის
შედეგად ვაკანტური ადგილების განსაზღვრა, წარდგენის
შემდეგ ციფრების შეცვლა შესაძლებელია მიღების წლის
სექტემბერში
სტუდენტთა კონტიგენტის და სტატუსების ანალიზის
შედეგად ვაკანტური ადგილების განსაზღვრა და EMIS-ის
ბაზაში ატვირთვა
შიდა მობილობა ცხადდება სწავლის დაწყებამდე 2 კვირით
ადრე და გრძელდება სწავლის დაწყებიდან 2 კვირის
განმავლობაში
სტუდენტთა ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება და გაფორმება
სხვადასხვა იურიდიულ საფუძველზე (NAEC-ის მონაცემები,
უნივერსიტეტის სკოლების გასაუბრების შედეგები, EMIS-ის
მონაცემები, განათლების მინისტრის ბრძანებები სწავლის
უფლების მინიჭების შესახებ)
ონლაინ ბაზაზე და პირად საქმეებზე მუშაობა

დეკემბერი, 2019

აღნიშნულ დოკუმენტებს ვამზადებთ მოთხოვნის შესაბამისად

სისტემატურად

სემესტრის დაწყებიდან ორი კვირის გასვლის შემდეგ,
რეგისტრაციის შედეგებზე დაყრდნობით, სტატუსების
ცვლილების გამოვლენა და ბაზებში ასახვა.

2019 - 2020

თებერვალი, 2019
თებერვალი, 2020

გაზაფხული, 2019
შემოდგომა, 2019
გაზაფხული, 2020
გაზაფხული, 2019
შემოდგომა, 2019
გაზაფხული, 2020
2020

სისტემატურად
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აკადემიური მოსწრების აღრიცხვა, სემესტრული
და წლიური შედეგების დაანგარიშება,
მობილობის სტუდენტების ჩათვლილი
კრედიტების ბაზაში ასახვა
პოტენციურ კურსდამთავრებულთა განსაზღვრა
კურსდამთავრებულთათვის დიპლომისა და
დანართის მომზადება, ბეჭდვა და გაცემა
სასწავლო ბრძანებების მომზადება და გამოცემა

ერთიანი სისტემით საქმისწარმოების
განხორციელების დოკუმენტბრუნვის
ორგანიზებისა და შიდასაარქივო წარმოების
პროცესის ხელის შეწყობა.
ელექტრონულ ბაზებთან მუშაობა
ა) უნივერსიტეტის ბაზა
ბ) განათლების მართვის საინფორმაციო
ცენტრის რეესტის ბაზა - www.uni.emis.ge.
გ) NAEC-ის ონლაინ ბაზა
განათლების და/ან სხვა სტრუქტურებისათვის
სტუდენტთა მონაცემების შემცველი
ინფორმაციის მიწოდება.

სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების
მომზადება

რეიტინგების დათვლა (სემესტრული, წლიური)

სისტემატურად

სემესტრის დასრულებისთანავე, აკადემიური მაჩვენებლების
რეიტინგების დათვლის შედეგად
სკოლების საბჭოების მიერ ხარისხის მინიჭების ოქმისა და
სკოლების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე
სტუდენტთა პირადი შემადგენლობის, ახალი პროგრამების
დამტკიცებისა და ცვლილებების შეტანის, საუნივერსიტეტო
წესების შემოღებისა და შეცვლის, კონფერენციების ჩატარების
შესახებ
შემოსული/გასული კორესპონდენციის, შიდა მომოწერის
აღრიცხვა, ვიზირება და შესრულებაზე კონტროლი, არსებული
დოკუმენტაციის დაარქივება გარკვეული პერიოდულობით

2019 - 2020

ბაზებში ვაკანტური ადგილების, სტუდენტთა ჩარიცხვის და
მობილობის მონაცემების, სტატუსების, აკადემიური
შედეგების, დიპლომების და დიპლომის დანართების, სხვა
პროცესების ადმინისტრირება და ინფორმაციის ასახვა

სისტემატურად

მზადდება შესაბამისი წერილები: განათლების
სამინისტროსათვის, განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრისათვის, განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემისათვის, შინაგან საქმეთა
სამინისტროსათვის, კომისარიატისთვის...
მონაცემების შესაბამისად მომზადება
ა) სტატისტიკის ეროვნული ბიუროსათვის
ბ) სტაჟირების სახელმწიფო ბიუროსათვის...

სისტემატურად

2019 - 2020
სისტემატურად

სისტემატურად

2019 - 2020
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ომბუდსმენის სამსახური

აქტივობა
AESOP - პროექტის ფარგლებში მონაწილეთა
შეხვედრა კიევში.
AESOP - პროექტის ფარგლებში მონაწილეთა
შეხვედრა ბაქოში.
AESOP - პროექტის დასკვნითი კონფერენცია
ქუთაისში.
ომბუდსმენის შეხვედრა სტუდენტებთან
(ტრენინგი).
ომბუდსმენის შეხვედრა აკადემიურ
პერსონალთან.

აღწერა/კომენტარი

შესრულების
პერიოდი

ქალაქ კიევში გაიმართა შეხვედრა AESOP პროექტის მონაწილე
უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს შორის.
ქალაქ ბაქოში გაიმართა შეხვედრა AESOP პროექტის მონაწილე
უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს შორის.
ქალაქ ქუთაისში გაიმართა AESOP პროექტის შემაჯამებელი
კონფერენცია.
გაიმართა შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

მარტი, 2019

გაიმართა შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიურ
პერსონალთან.

თებერვალი, 2020

მაისი, 2019
ივლისი, 2020
ოქტომბერი, 2019
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ტრენინგ-ცენტრი
•

კორპორატიული დაკვეთები
კომპანია

შპს „ას-ჯორჯია“
სააგენტო „აწარმოე
საქართველოში“
შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“
შპს “100 მარკეტინგ
სოლუშენზ”
შპს“ჰაიდელბერგ ცემენტი“

ტრენინგის დასახელება

მსმენელთა
რაოდენობა

პერიოდი

ხანგრძლივობა

IFRS

8

იანვარი, 2019

3 კვირა

ექსპორტის მენეჯერთა
სასერტიფიკატო კურსი

40
25

მაისი, 2019
ნოემბერი, 2019

1 თვე

MS Excel

10

ოქტომბერი, 2019

3 კვირა

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

13

ოქტომბერი, 2019

1 კვირა

მენეჯმენტი

14

დეკემბერი, 2019

4 კვირა
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•

საცალო ტრენინგები
ტრენინგის დასახელება

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების
აკრედიტებული პროგრამა

სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი

ადამიანური რესურსების (კაპიტალის) მართვა

მარკეტინგის მართვა

MS Excel

მსმენელთა
რაოდენობა

პერიოდი

34

იანვარი, 2019

17

მარტი, 2019

17

მაისი, 2019

20

ივნისი, 2019

54

აგვისტო, 2019

29

სექტემბერი, 2019

16

იანვარი, 2019

13

აპრილი, 2019

13

სექტემბერი, 2019

14

დეკემბერი, 2019

9

მარტი, 2019

9

ივნისი, 2019

14

სექტემბერი, 2019

9

იანვარი, 2020

11

მაისი, 2019

11

ოქტომბერი, 2019

9

მარტი, 2019

20

სექტემბერი, 2019

ხანგრძლივობა

2 თვე

2 თვე

3 კვირა

6 კვირა

3 კვირა
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ლოგისტიკა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი

10

მარტი, 2019

ინგლისური ენის ექსპრესს კურსები

11

იანვარი, 2019

1 თვე

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტი

4

თებერვალი, 2019

3 დღე

PR - შენი გზა თანამედროვე კომუნიკაციისკენ

5

ოქტომბერი, 2019

3 კვირა

17

დეკემბერი, 2019

4 კვირა

18

იანვარი, 2020

პროექტების მართვა

•

3 კვირა

კორპორატიული დაკვეთები ონლაინ რეჟიმში
კომპანია

„ვითიბი ბანკი“

ტრენინგის დასახელება

მსმენელთა
რაოდენობა

კორპორატიული ფინანსები
გაყიდვები

12

ეფექტური კომუნიკაცია

დ.ს.ს ეგის ფარმაცეუტიკალს

მარკეტინგის მართვა

3

პერიოდი

ხანგრძლივობა

თებერვალი, 2020

1 თვე

აპრილი, 2020

1 თვე

მაისი, 2020

1 თვე

ივნისი, 2020

1 თვე
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•

საცალო ტრენინგები ონლაინ რეჟიმში
ტრენინგის დასახელება

მსმენელთა
რაოდენობა

პერიოდი

ხანგრძლივობა

მენეჯმენტი 2020

22

მარტი, 2020

2 თვე

სასტუმროს მიღება-განთავსების მენეჯმენტი

7

მაისი, 2020

1 კვირა

ლოგისტიკა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი

7

მაისი, 2020

1 თვე

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტი

5

მაისი, 2020

1 კვირა

ქართული ბრენდის სასტუმროების მართვა“

4

ივნისი, 2020

2 კვირა

73

წლიური ანგარიში: 2019-2020 აკადემიური წელი

(+ 995 32 ) 2 37 77 77
info@cu.edu.ge
პ. სააკაძის ქ. 1 , ქ. თბილისი 0102, საქართველო

