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 ნაშრომის რეზიუმე 

       საქართველოში,  განათლების სოციოლოგიის მიმართულებით,  ბოლო დროს 

გააქტიურდა კვლევები, რომელიც უმაღლესი  განათლების სისტემაში მიმდინარე 

რეფორმებზე დაკვირვებისა და ანალიზისთვისაა დაგეგმილი.  ეს ბუნებრივიცაა, 

რადგან   საქართველოს განათლების სისტემის  ჩართვამ ერთიან საგანმანათლებლო 

სივრცეში მკვეთრად შეცვალა მისი განვითარების ორიენტირები.   ევროპული ოჯახის 

წევრობა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

მიმდინარე პროცესები რელევანტური იყოს  იმ სტანდარტებსა და მოთხოვნების,  

რომელსაც წამყვანი უნივერსიტეტები და განათლების სისტემები აწესებენ.  კერძოდ, 

ლექტორზე ორიენტირებული  სწავლებიდან, განათლების სისტემის რეფორმებმა 

მოითხოვა სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებაზე გადასვლა, რომლის 

განხორციელება უამრავ, შეუქცევადი პროცესების მიმდინარეობას მოითხოვს,  

კერძოდ:  

 კურიკულუმების შინაარსობრივი, ხარისხობრივი და სტურქტურული  

დახვეწა; 

 ტრადიციული სასწავლო მეთოდოლოგიის გარდაქმნა და ახალ საჭიროებებზე 

მორგება;  

 პერსონალის გადამზადება და მათი ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების 

გაძლიერება; 

 სწავლისა და კვლევების თავისუფლება; 

  პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია.  

    ეს ძირითადი საკითხებია, რომლებიც ახალი ევროპულ გამოწვევების 

საპასუხოდაა განსახორციელებელი და ზოგჯერ თავადაც განსაზღვრავს რეფორმების 

მიმდინარეობის ორიენტირებს. 

      ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომი მიეძღვნა სწორედ კურიკულუმების 

მოდიფიცირების კვლევასა და მის გავლენას სტუდენტთა და ლექტორთა ევროპული 
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ხედვების ჩამოყალიბებაზე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  მაგალითზე.  ჩავატარეთ    რამდენიმე     კვლევა, რათა 

შეგვემოწმებინა, როგორ ხორციელდება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  ბოლონიის პროცესის რეფორმები, კერძოდ, რა სახის  

ტრანსფორმაცია განიცადა საუნივერსიტეტო კურიკულუმებმა  ბოლო ათი წლის 

განმავლობაში  და რა სახის მხარდაჭერა აქვთ სტუდენტებს კურიკულუმის მხრივ   

ბოლონიის ისეთ მნიშვნელოვანი  განზომილებების  კვალდაკვალ, როგორიცაა 

სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობა  და  ზოგადად  ინტერნაციონალიზაცია. 

       როგორც ჩვენ მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევებიდან 

იკვეთება, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ევროპის უნივერსიტეტების 

კურიკულუმები ჯერ კიდევ განსხვავდება ერთმანეთისაგან; საქართველოს ერთიანი 

საგანმანათლებლო ევროპული სივრცეში გაერთიანების მიუხედავად, ევროპული 

განათლების ფენომენი ჯერ კიდევ არსებობს და სტუდენტის მიერ  საზღვარგარეთ 

გავლილი კურსები კვლავ პრიორიტეტად რჩება განათლების მიღების პროცესში, 

თუმცა საუნივერსიტეტო კურიკულუმების  მოდიფიცირების პროცესი აშკარაა 

როგორც სტრუქტურულად, ისე შინაარსობრივად. ამაზე მიუთითებს საერთაშორისო 

მობილობის ის მზარდი ტენდენცია, რომელიც თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში შეინიშნება.  

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა კვლევის  ჰიპოთეზა. 
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Summary 

In the field of Education Sociology surveys have recently been activated in order to 

monitor and analyze ongoing reforms in the higher education system in Georgia. This is 

natural process because the Educational System of Georgia has changed its focus on its 

development in the unified educational sphere. 

Membership of the European Family means that the processes in educational 

institutions are relevant to the standards and requirements set by leading universities and 

education systems. In particular, the education system reforms demanded to turn from 

lecture-oriented teaching into a student-oriented teaching. It requires a lot of irreversible 

processes such as: 

 Improving the contour, qualitative and structure of curriculum; 

 Converting traditional learning methodology and adjusting to new needs; 

 Retraining of personnel and strengthening of their general-transferable skills; 

  Freedom of learning and research; 

 Internationalization of Programs; 

  These are the main issues that are to be addressed by new European Challenges and 

sometimes even define the direction of reforms. 

      Our dissertation thesis is dedicated to the research of the curriculum modification and its 

impact on the development of European visions of students and lecturers of Iakob Gogebashvili 

Telavi State University. We have conducted a survey to examine how the Bologna reforms are 

realized in Telavi State University, particularly, what kind of transformation the university 

curriculum has incurred in the last ten years and what kind of curriculum support students 

have according the Bologna Process, such as the mobility of students and staff and the general 

internationalization. 

      As we can see from the quantitative and qualitative research conducted by us, the 

curriculums of Telavi State University and European Universities are still different from each 

other; Despite the unification of Georgia in the unified Educational European Space, there still 
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exists the Phenomenon of European Education and the courses passed by the student abroad 

remain the priority of the education process, although the structural and content modification 

process of university curriculums is clear. This indicates the growing tendency of international 

mobility that is observed in Telavi State University. 

Our survey has confirmed the hypothesis of the research. 
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შესავალი  

საქართველოში,  განათლების სოციოლოგიის მიმართულებით,  ბოლო დროს 

გააქტიურდა კვლევები, რომელიც უმაღლესი  განათლების სისტემაში მიმდინარე 

რეფორმებზე დაკვირვებისა და ანალიზისთვისაა დაგეგმილი.  ეს ბუნებრივიცაა, 

რადგან   საქართველოს განათლების სისტემის  ჩართვამ ერთიან საგანმანათლებლო 

სივრცეში მკვეთრად შეცვალა მისი განვითარების ორიენტირები.   ევროპული ოჯახის 

წევრობა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

მიმდინარე პროცესები რელევანტური იყოს  იმ სტანდარტებსა და მოთხოვნების,  

რომელსაც წამყვანი უნივერსიტეტები და განათლების სისტემები აწესებენ.  კერძოდ, 

ლექტორზე ორიენტირებული  სწავლებიდან, განათლების სისტემის რეფორმებმა 

მოითხოვა სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებაზე გადასვლა, რომლის 

განხორციელება უამრავ, შეუქცევადი პროცესების მიმდინარეობას მოითხოვს ,  

კერძოდ:  

 კურიკულუმების შინაარსობრივი, ხარისხობრივი და სტურქტურული  

დახვეწა; 

 ტრადიციული სასწავლო მეთოდოლოგიის გარდაქმნა და ახალ საჭიროებებზე 

მორგება; 

 პერსონალის გადამზადება და მათი ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების 

გაძლიერება; 

 სწავლისა და კვლევების თავისუფლება; 

  პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია.  

    ეს ძირითადი საკითხებია, რომლებიც ახალი ევროპულ გამოწვევების 

საპასუხოდაა განსახორციელებელი და ზოგჯერ თავადაც განსაზღვრავს რეფორმების 

მიმდინარეობის ორიენტირებს. 

       2004 წლიდან დღემდე საქართველოს განათლების სისტემაში  წარმატებული 

რეფორმატორული ცვლილებები განხორციელდა. ამის ზოგად ინდიკატორად  
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შეიძლება  ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ საქართველოს უნივერსიტეტებმა,  განათლების  

რეფორმების კვალდაკვალ, რამდენჯერმე მიიღეს ავტორიზაცია და პროგრამული 

აკრედიტაცია, რომლებიც თავის მხრივ უნივერსიტეტებისა და პროგრამების 

აღიარებასა და მდგრადობას  განსაზღვრავს საერთო  ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცეში.   

     თუმცა, ამ შედეგამდე მისასვლელად, რა გზას გადის კონკრეტული 

უნივერსიტეტი, რა ტიპის გარდაქმნები მიმდინარეობს ადგილზე, რა სახის  

რესურსები იხარჯება მიზნის მისაღწევად და არის თუ არა ის ოპტიმალური 

უნივერსიტეტისათვის?  ეს მხოლოდ ტექნიკური და ფიზიკური სამუშაოა, თუ 

პიროვნების (სტუდენტი, ლექტორი) მენტალური (ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 

პროევროპული) შეხედულებების ჩამოყალიბებაზეცაა  გათვლილი?  

     ეს საკითხების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც მუდმივად იპყრობს 

მკვლევარებისა და განათლების სფეროში მომუშავე ექსპერტების ყურადღებას და 

დღემდე მუდმივი განსჯის საგანია.  ეს სრულიად ბუნებრივი პროცესია, რადგან, 

ხშირად, წარმატებულ შედეგზე გასვლა სრულიად არ ნიშნავს იმას, რომ  პროცესში 

პრობლემები არ არსებობდა. მისი შესწავლა და  გაანალიზება არსებულ პრობლემებს 

სხვა რაკურსში ანახვებს მკვლევარს, ხოლო მათი წარმოჩენა და გაზიარება 

საზოგადოებაში სასარგებლო რეკომენდაციებისა  და რჩევების  მიმღეობას  

განაპირობებს.  

      გარდა ამისა, აღნიშნულ პროცესებზე დაკვირვება და სხვა, ანალოგიურ 

დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესების შედარება, ზოგადად რეფორმების 

მიმდინარეობის დინამიკასაც წარმოაჩენს. ასე, რომ  ამ და სხვა, რეფორმებთან 

დაკავშირებული  პრობლემური  საკითხების კვლევა აქტუალურია თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ საკითხებზე მუშაობენ განათლების სფეროს 

სპეციალისტები, რიგითი ლექტორები,  სოციოლოგიური ცენტრის მკვლევარები, 

დოქტორანტები.  
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       მათ შორის  გვინდა გამოვყოთ საგანმანათლებლო კურიკულუმის 

რეფორმატორული გარდაქმნების პროცესში მიმდინარე სამუშაოებზე დაკვირვება. რა 

გახდა  საუნივერსიტეტო კურიკულუმების  მოდიფიცირების   საჭიროების მიზეზი? 

        თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარეობს გლობალიზაციის პროცესი, 

ყალიბდება საერთაშორისო ეკონომიური და კულტურული კავშირები, არ არის 

საკამათო, რომ განათლება ვერ დარჩება განყენებული ამ პროცესებისგან. ბოლონიის   

პროცესიც სწორედ განათლების სისტემის გლობალიზაციას გულისხმობს.       

 იტალიის ერთ-ერთ უძველეს საუნივერსიტეტო ქალაქ ბოლონიაში, 1999 წლის 

19 ივნისს სხვადასხვა ქვეყნების განათლებაზე პასუხისმგებელმა მინისტრებმა ხელი 

მოაწერეს ცნობილ დოკუმენტს, რომელიც ბოლონიის დეკლარაციის სახელითაა 

ცნობილი. ამ დოკუმენტზე ხელისმოწერით შესაბამისმა სახელმწიფოებმა საერთო 

მზაობა გამოხატეს უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის 

ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მისაღებად. მის მიზანს ეროვნული 

საგანმანათლებლო სისტემების დაკავშირებისათვის გარკვეული ინსტრუმენტებისა 

და საშუალებების შემუშავება წარმოადგენს.   

      საქართველო, ბერგენის სამიტზე,  2005 წლის მაისიდან შეუერთდა ბოლონიის 

პროცესის წევრ ქვეყანათა რიცხვს, რაც ერთის მხრივ განათლების სისტემაში 

რეფორმების საფუძველს წარმოადგენდა, ხოლო მეორეს მხრივ პოსტრევოლუციური 

მთავრობის მიერ არჩეული დასავლური კურსის მანიფესტაციას.  

       საქართველოსათვის ის უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები, რომლებიც მისი  

განათლების  სისტემის პოლიტიკას ბოლონიამდე სისტემის პოლიტიკისაგან  

განასხვავებდა, იყო: 

1. მოხდა ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების შემუშავება და მისი 

ევროპულ დონესთან შესაბამისობაში მოყვანა; 
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 2. მოხდა ქართული დიპლომის აღიარება, რამაც თავის მხრივ ხელი შეუწყო 

ქართველ პროფესიონალთა ევროპაში ინტეგრაციას; 

 3.  ხორციელდება სხვადასხვა  გაცვლითი პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც 

ხდება სტუდენტთა თუ პედაგოგთა  მობილობა მსოფლიოს წამყვან 

უნივერსიტეტებში. 

  ,,მობილობა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ  სწავლა 

ხელმისაწვდომია ყველასათვის და სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემები არ 

უშლის ხელს სტუდენტს  - მიიღოს ხარისხიანი განათლება”  (ლეჟავა, დ., ამაშუკელი 

მ.  2016). 

       აღნიშნული ცვლილებები განსაზღვრულია ზოგადად საქარათველოს  

განათლების სისტემის კუთხით.  

     ჩვენთვის  მეტად საინტერესოა, როგორი ასახვა მოჰყვა აღნიშნულ პროცესებს 

ცალკეულ უნივერსიტეტებში, რამდენად გათვალისწინებულია საქართველოში 

ბოლონიის პროცესის ზემოთ უკვე ჩამოთვლილი  უპირატესობები? განხორციელდა 

თუ არა მისი ძირითადი პრინციპები?  

        ჩვენი ინტერესი საფუძველს მოკლებული არაა, ვინაიდან,    საქართველოს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ვალდებულნი არიან,  ბოლონიის 

პროცესის ძირითადი პრინციპების იმპლემენტაცია მოახდინონ. მათგაგან  

ინტერნაციონალიზაცია  და მისი თანმდევი სტუდენტთა და ლექტორთა 

საერთაშორისო  მობილობა, სხვა საკითხებთან  ერთად ბოლონიის პროცესის  

უმთავრესი  განზომილებებია.   

       მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხების ეფექტურად განხორციელების პროცესში 

საუნივერსიტეტო კურიკულუმების მოდიფიცირება და  მორგება საერთო ევროპულ 

მოთხოვნებთან, მიზნის   მიღწევის ერთ-ერთი  ძლიერი  ინსტრუმენტია.  

       ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომი მიეძღვნა სწორედ კურიკულუმების 

მოდიფიცირების კვლევასა და მის გავლენას სტუდენტთა და ლექტორთა ევროპული 
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ხედვების ჩამოყალიბებაზე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  მაგალითზე.  

     შესაბამისად,   ჩვენი კვლევის  მიზანი ასე განისაზღვრა :  დავადგინოთ 

ბოლონიის პროცესთან საქართველოს განათლების სისტემის შეერთების შემდეგ, 

რამდენად მოახდინა გავლენა    თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კურიკულუმების ტრანსფორმაციამ  სტუდენტებისა  და ლექტორების პროევროპული  

ხედვების ჩამოყალიბებაზე. 

კვლევის ჰიპოთეზა:  თუ საუნივერსიტეტო კურიკულუმის მოდიფიცირება 

იმგვარად მიმდინარეობს, რომ   სტუდენტები ფაქტობრივ ცოდნასთან   ერთად  

იღებენ  ევროპული სტანდარტების შესაბამის  ზოგად-ტრანსფერულ  უნარებს,  მაშინ 

ის  თავად  ახდენს  გავლენას  სტუდენტთა და  ლექტორთა პროპევროპული ხედვების 

ჩამოყალიბებაზე  და  მათი მობილობისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესს უფრო 

აჩქარებს.  

კვლევის ობიექტია:  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კურიკულუმები. 

კვლევის საგანია:  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურიკულუმების 

ტრანსფორმაციის კვლევა  და მისი გავლენა სტუდენტებისა  და ლექტორთათვის 

პროევროპულობის ჩამოყალიბების  თვალსაზრისით.  

    კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები:  

     კვლევის ფარგლებში, პირველ რიგში განხორციელდა მეორადი წყაროების 

ანალიზი. გაანალიზდა თავად ბოლონიის პროცესის ნორმატიული დოკუმენტები, 

როგორებიცაა: სორბონისა (1998) და ბოლონიის (1999) დეკლარაციები, ევროპული  

ქვეყნების უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელი მინისტრების შეხვედრების 

შემაჯამებელი კომუნიკეები (პრაღის, ბერლინის, ბერგენის, ლონდონის, ლუვენის, 

ბუქარესტის, ბუდაპეშტი-ვენისა და ერევნის), ასევე ევროპის რეგიონში უმაღლეს 

განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების ცნობის ლისაბონის 1997 
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კონვენცია, ბოლონიის პროცესის მონიტორინგის (follow-up groups) სხვადასხვა 

ჯგუფის ანგარიშები, უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული საქართველოს 

საკანონმდებლო ბაზა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტები. 

      გარდა ამისა, კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო განათლების 

მეცნიერებებში ინტერნაციონალიზაციის  შესახებ არსებული შრომები, ქართველ და 

უცხოელ მკვლევართა: ჩიტაშვილის, ღლონტის, წულაძის, ცხადაძის,  ადამსის (Adams, 

S.), ნაითის (Knight, J.), ელინგბოეს (Ellingboe, B. J.), მანინგის (Maning, K.), გასელ  

ავილას (Gacel-Avila, J.),   ნაშრომები და მოსაზრებები. 

      მოვახდინეთ ასევე ბოლონიის პროცესებისა და მისი ძირითადი 

განზომილებების - ინტერნაციონალიზაციისა და მობილობის განსახორციელებლად  

მხარდამჭერი ორგანიზაციების მასალებისა და სახელმწიფო დონის სამართლებრივი  

დოკუმენტების ანალიზი, დავამუშავეთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

ბიუროს მონაცემები ბოლო წლებში სტუდენტთა საერთაშორისო  მობილობის 

სტატისტიკის შესახებ.  კვლევისას შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნა აგრეთვე 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა 

სამსახურისა და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები 

უნივერსიტეტის  ინტერნაციონალიზაციისა და  სტუდენტთა და ლექტორთა  

საერთაშორისო მობილობის  კონტექსტში.  

ემპირიული კვლევები:  ფოკუს ჯგუფი, ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ანკეტური 

გამოკითხვა. 

კვლევის ძირითადი ამოცანები: კვლევის ძირითადი მიზნიდან გამომდინარე, 

განვსაზღვრეთ და განვახორციელეთ ძირითადი ამოცანები, რომლებიც 

დაგვეხმარებოდა  მიზნის  განხორციელებაში: 

 მოვახდინეთ    საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

რეფორმამდელი სასწავლო გეგმებისა და რეფორმის შემდგომ კურიკულუმების 

სტრუქტურული და შინაარსობრივი ანალიზი;  
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 შევისწავლეთ 2006-2017 წლის საერთაშორისო მობილობის მონაწილე თელავის 

უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და ლექტორების  სტატისტიკა, მათი გამოცდილება 

და მოსაზრებები; 

 გამოვავლინეთ მსგავსება და განსხვავება ადგილობრივი უნივერსიტეტის 

კურიკულუმსა და საზღვარგარეთის  უნივერსიტეტების კურიკულუმებს შორის; 

 შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ კურიკულუმის ის პუნქტები, რომლებიც 

ორიენტირებულია სტუდენტების მიერ  მისაღები  ცოდნის შესაბამისობაზე 

განათლების ევროპული განზომილებების  სტანდარტებთან  და ეხმარება მათ, 

განახორციელონ საერთაშორისო მობილობა;  

  გამოვავლინეთ სტუდენტთა და ლექტორთა  რაკურსით დანახული  

საერთაშორისო მობილობის პოზიტიური პარამეტრები, რომლებიც შემდგომში 

გავლენას ახდენს  მათ მენტალობაზე; 

 განვახორციელეთ ემპირიული ხასიათის კვლევითი სამუშაოები, რომელმაც   

დაადასტურა ჩვენს მიერ  გამოთქმული  ჰიპოთეზა.  

კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდები:   ჩვენ მიერ შესასწავლი პრობლემის 

იდენტიფიცირებისათვის და სისტემურობისათვის განვსაზღვრეთ კვლევის 

მრავალფეროვანი მეთოდოლოგია; კერძოდ, პრობლემის სიღრმისეულად  

შესწავლისათვის გამოვიყენეთ თვისობრივი  და რაოდენობრივი კვლევები.    

ამისათვის მოვიშველიეთ     კვლევის  შემდეგი   მეთოდები და  ინსტრუმენტები:  

1) ამ  მიმართულებით  არსებული   წყაროებისა და  სამეცნიერო  ლიტერატურის 

ანალიზი; 

2) საუნივერსიტეტო  რეფორმამდელი და რეფორმების შემდგომ არსებული 

სასწავლო გეგმების   და  კურიკულუმების  შინაარსობრივი  და სტრუქტურული  

ანალიზი; 

3)  სტუდენტთა  და ლექტორთა  ანკეტირება ღია, დახურული და ნახევრად 

დახურული კითხვებით,  ფოკუს-ჯგუფი, ჩაღრმავებული  ინტერვიუ  სტუდენტებთან  

და   ლექტორებთან; 
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4) კვლევის მონაცემების რაოდენობრივი ანალიზი  სპეციალური სისტემის 

„Survey Monkey””- სა და სტატისტიკური პროგრამის  SPSS-ის მეშვეობით.  

 კვლევის მეცნიერეული სიახლე  და  თეორიული ღირებულება : თავად 

კურიკულუმის ცნება, სტრუქტურა და შინაარსობრივი ასპექტები განათლების 

რეფორმების შემდგომ დაინერგა საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში. ის 

რეფორმამდელი სასწავლო გეგმისაგან სრულიად განსხვავებული და  ახალი 

კონცეფციაა და მისი არც სისტემური, მით უმეტეს კონტექსტუალური  გამოკვლევა  

ნაკლებად, ან  ჯერ მომხდარა.   

      ამდენად,  ამ საკითხების შესწავლა და მისი განხორციელების დაკვირვებაზე 

მასალების მოპოვება, ანალიზი და შესაბამისი თეორიის შექმნა  სიახლე   იქნე ბა 

განათლების მენეჯმენტის სფეროში.  აღნიშნული ნაშრომი,  ვფიქრობთ,  ახალი 

დამატებითი მასალაა  აღნიშნულ  სფეროში თეორიის   გასავითარებლად. 

 კვლევის პრაქტიკული  ღირებულება:  ნაშრომის ფორმატში ჩატარებული 

კვლევები, ძირითადად, მიეკუთვნება  ემპირიული (გამოყენებითი)  კვლევების  

სფეროს, ამდენად,  დისერტაციაში მიღებული შედეგები, ამის საფუძველზე 

ჩამოყალიბებული დასკვნები და რეკომენდაციები სასარგებლო იქნება 

უნივერსიტეტების ადმინიტრაციის, ლექტორების, მკვლევარების , განათლების 

მუშაკებისა და ნებისმიერი დაინტერესებული  პირისათვის. 

       ჩვენი სადოქტორო ნაშრომის ფარგლებში შესრულებული კვლევების 

თეორიული ნაწილი  მომზადდა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების 

მეცნიერებათა დეპარტამენტში. 

         სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობისას,  გამოვიყენეთ  უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკის ბეჭდური  ფონდები  და საერთაშორისო საბიბლიოთეკო 

ელექტრონული ბაზები.  კვლევის პრაქტიკული ნაწილი ასევე  განხორციელდა 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც დაწვრილებით შევისწავლეთ 
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გაცვლით პროგრამების ფარგლებში საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში ნამყოფ 

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის საფეხურების, ასევე,  პოსტ-

დოქტორანტურის სტუდენტთა შეხედულებები კურიკულუმის მოდიფიცირების 

შესახებ.  ასევე, ელექტრონული ანკეტის შესავსებად, გამოვიყენეთ სპეციალური 

ელექტრონული სისტემა; „Survey Monkey”, რომელმაც გაგვიადვილა მონაცემების 

დათვლა და ანალიზი.  

       ჩავატარეთ    რამდენიმე     კვლევა, რათა შეგვემოწმებინა, როგორ 

ხორციელდება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტში  ბოლონიის პროცესის რეფორმები, კერძოდ, რა სახის  

ტრანსფორმაცია განიცადა საუნივერსიტეტო კურიკულუმებმა  ბოლო ათი წლის 

განმავლობაში  და რა სახის მხარდაჭერა აქვთ სტუდენტებს კურიკულუმის მხრივ   

ბოლონიის ისეთ მნიშვნელოვანი  განზომილებების  კვალდაკვალ, როგორიცაა 

სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობა  და  ზოგადად  ინტერნაციონალიზაცია. 

    თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები 

სამიზნე უნივერსიტეტის პოსტდოქტორანტურის სტუდენტებთან. 

1)   პირველი კვლევა უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 

2015 წლის გაზაფხულზე (აპრილი/მაისი) ჩავატარეთ, რომლის მიზანს სტუდენტების 

მიერ საკუთარი ლექტორების მუშაობის შეფასება წარმოადგენდა. კვლევა ჩატარდა 

ყველა იმ ლექტორის შესახებ, რომელიც კითხულობდა ლექციებს გაზაფხულის 

სემესტრში,  აკადემიური თანამდებობების მიუხედავად.  ე.ი. კვლევა ტარდებოდა 

როგორც სრულ, ასოცირებულ ან ასისტენტ პროფესორზე, ასევე მოწვეულ 

მასწავლებელზეც. კვლევის მეთოდად  გამოვიყენეთ რაოდენობრივი კვლევის, 

მასობრივი გამოკითხვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი - ანკეტირება. 

კვლევისას გამოიკვეთა, რომ ფაკულტეტზე  ლექტორები ცდილობენ 

იხელმძღვანელონ სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიით.   
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2)   შემდეგი, შედარებით უფრო მაშტაბური კვლევა, რომელიც კურიკულემების 

ცალკეული ასპექტების შეფასებას და შესაბამისად,  სტუდენტთა ევროპული ხედვის 

ჩამოყალიბების დადგენას ემსახურებოდა, ასევე 2015 წელს, შემოდგომაზე ჩავატარეთ.     

კვლევის ხანგრძლივობა 3 თვეს მოიცავდა. კვლევა რამდენიმე საფეხურად 

განვახორციელეთ. მეთოდად რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ 

სტრუქტურირებული ინტერვიუ გამოვიყენეთ და შევადგინეთ მკაცრად 

ფორმალიზებული კითხვარი. კვლევის გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა 

უნივერსიტეტის ორი საფეხურის, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

სტუდენტები. შერჩევითი ერთობლიობის გამოსათვლელად გამოვიყენეთ პროგრამა 

„Sample Size Calculator”, რომლის მეშევეობითაც დავადგინეთ, რომ  95%-იანი 

სანდოობით, კვლევა რომ რეპრეზენტატული ყოფილიყო, საჭირო იყო სულ 

გამოკითხულიყო 143 სტუდენტი. საბოლოო ჯამში ხუთივე ფაკულტეტის 143 

სტუდენტი გამოიკითხა. მონაცემები სტატისტიკურ პროგრამა SPSS-ში დამუშავდა.       

3)  შემდეგი კვლევის მიზანს თელავის სახელმწიფო უნვერსიტეტის გაცვლით 

პროგრამაში  მონაწილე სტუდენტების მოსაზრებების შესწავლა წარმოადგენდა 

უმაღლესი განათლების კურიკულუმების შესახებ.  მეთოდად ამ კვლევაშიც 

რაოდენობრივი  კვლევის მეთოდი გამოვიყენეთ, შევადგინეთ კითხვარი, რომელიც 

ელექტრონული ფორმით მივაწოდეთ, წინასწარ შერჩეულ რესპოდენტებს.   

 ჩვენი კვლევის მიზნობრივ ჯგუფს  წარმოადგენდა თელავის სახლმწიფო 

უნივერსიტეტის ის სტუდენტები, რომლებაც მონაწილეობა უკვე მიიღეს ან კვლევის 

მიმდინარეობის პერიოდში იმყოფებოდნენ  საერთაშორისო მობილობით 

საზღვარგარეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტბში და გაიარეს ან გადიან კონკრეტულ 

კურიკულუმს.  სულ გამოკითხული იქნა  50-მდე რესპოდენტი. კვლევის შედეგად 

იკვეთება საერთაშორისო მობილობის დადებითი ეფექტები.  

4)  მას შემდეგ რაც, სტუდენტების საზღვარგარეთ მობილობის ეფექტები 

შევაფასეთ, დავინტერესდით ლექტორების საერთაშორისო მობილობის საკითხებით 

და ჩავატარეთ კვლევა,  რომელიც პოსტ-დოქტორანტურაში მონაწილე ლექტორების 
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მოსაზრებების შესაწავლას ისახავდა მიზნად. გამომდინარე იქიდან, რომ თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში (სიმცირის გამო) პოსტ დოქტორანტურით წასული 

პირების რაოდენობა არც თუ ისე ბევრია, ვარჩიეთ ჩაგვეტარებინა კვლევა, სადაც 

გამოვიყენებდით თვისებრივ მეთოდებს, რათა მიგვეღო სიღრმისეული ინფორმაცია 

საზღვარგარეთ მობილობის თითქმის ყველა ასპექტზე და შესაბამისად გვემსჯელა  

მის გავლენაზე პირებისათვის ევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე. მეთოდის ერთ -

ერთი „სავიზიტო ბარათი“ სიღმისეული ინტერვიუ და ასევე ფოკუს ჯგუფი.  

      ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა ჩვენი საქმიანობის  დასაწყისში 

გამოთქმული  კვლევის ჰიპოთეზა.  
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თავი  I 

ინტერნაციონალიზაცია - ბოლონიის პროცესის ძირითადი 

განზომილება  და  საქართველოს განათლების სისტემა 

1.1. განათლების სისტემის ინტერნაციონალიზაციის    მეცნიერული 

კვლევა 

 

          კურსდამთავრებულთა  აღჭურვა ხარისხიანი განათლებით  ეფექტური 

დასაქმებისა და საზოგადოებაში რეალიზების მიზნით,  საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა  მთავარი სამოქმედო სტრატეგიაა. მათი საგანმანათლებლო 

პოლიტიკის ეს   პრიორიტეტული მიმართულება თანამედროვე საზოგადოებაში 

ცოდნის  სწრაფად  ცვალებადობამ  და თავად  გლობალური, კონკურენტული  

ბაზრის მოთხოვნებმა განაპირობა.  

        იმ პირობებში, როცა თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარეობს 

გლობალიზაციის პროცესი, ყალიბდება საერთაშორისო ეკონომიური და 

კულტურული კავშირები, არ არის საკამათო, რომ განათლება ვერ დარჩება 

განყენებული ამ პროცესებისგან.    ბოლონიის   პროცესიც განათლების სისტემის 

გლობალიზაციას გულისხმობს მსოფლიო  გლობალიზაციის  პროცესში. 

        იტალიის ერთ-ერთ უძველეს საუნივერსიტეტო ქალაქ ბოლონიაში, 1999 წლის 

19 ივნისს, სხვადასხვა ქვეყნების განათლებაზე პასუხისმგებელმა მინისტრებმა ხელი 

მოაწერეს ცნობილ დოკუმენტს, რომელიც ბოლონიის დეკლარაციის სახელითაა 

ცნობილი. ამ დოკუმენტზე ხელისმოწერით შესაბამისმა სახელმწიფოებმა საერთო 

მზაობა გამოხატეს უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის 

ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მისაღებად.  ბოლონიის პროცესის მიზანს 
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ეროვნული საგანმანათლებლო სისტემების დაკავშირებისათვის გარკვეული 

ინსტრუმენტებისა და საშუალებების შემუშავება წარმოადგენს.   

     რაც შეეხება თავად ბოლონიის პროცესის შინაარსს, დეკლარაცია ხაზს უსვამს 

სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი განათლების განათლების სისტემების ერთმანეთთან 

თავსებადობისა და ზოგადად, ევროპული განათლების საერთაშორისო 

კონკურენტუნარიანობის აუცილებლობას. 

       დეკლარაციის ხელმომწერი ქვეყნები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე 

შემდეგი მიმართულებით: 

 ,,შესადარებელი და ერთმანეთთან თავსებადი აკადემიური ხარისხების 

სისტემების შემოღება;  

 აკადემიური განათლების ორსაფეხურიანი სისტემის ჩამოყალიბება - 

დიპლომამდელი (ბაკალავრიატი) და დიპლომის შემდეგომი 

(მაგისტრატურა/დოქტორანტურა) საფეხურები; 

  კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ეროვნული სისტემის (ECTS)  

შექმნა;  

 ხარისხის უზრუნველყოფის შესადარებელი კრიტერიუმების ჩამოყალიბება; 

   უმაღლეს განათლებაში ევროპული განზომილებების დანერგვა” (ბოლონიის 

დეკლარაცია,  1999).  

    ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  შეთანხმების უკანასკნელი 

პუნქტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების მობილობას ევროპის 

უნივერსიტეტებს შორის, ინტერდისციპლინური და ერთობლივი აკადემიური 

პროგრამების დანერგვასა საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას.  

     განათლების გლობალიზაციის მნიშვნელოვნებაზე მიუთითებს ის ფაქტი,   რომ 

ბოლონიის პროცესი არაა ერთი შეხვედრით  დადგენილი შეთანხმებებისა და    

სამართლებრივი დოკუმენტების ნაკრები.  
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      თუ მივადევნებთ თვალს ბოლონიის შემდგომ შეხვედრების ქრონოლოგიასა და 

განსახილველ საკითხებს,  შეხვედრების  თითოეულ და  მომდევნო ეტაპებზე, 

ბოლონიის პროცესს ემატება  სხვადასხვა განზომილება, რომელთა შესრულებაზეც 

პასუხისმგებლობას იღებენ პროცესის მონაწილე ქვეყნები.     

     საბოლოო ჯამში,  10 წლის განმავლობაში შემუშავდა შემდეგი განზომილებები: 

 ,,ხარისხის ერთიანი სისტემა ერთმანეთთან შეთავსებადი და შედარებითი 

კვალიფიკაციებით, კრედიტების ტრანსფერისა და დაროვების ერთიანი სისტემა 

(ECTS);  

 ხარისხის უზრუნველყოფა და მისი მექნიზმები; 

 სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობა;  

 უმაღლესი განათლებისა და კვლევის მჭიდრო კავშირი; 

  უმაღლესი განათლების  კავშირი და ადაპტირების უნარი  ბაზრის 

მოთხოვნებთან;  

 სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (უწყვეტი განათლება); 

 სოციალური განზომილება, რაც გულისხმობს უმაღლეს განათლებაზე თანაბარ 

ხემისაწვდომობას როგორც გენდერულ ისე ეთნიკურ -კულტურულ ჭრილში;  

 ევროპული განზომილება, მობილობა და  საერთაშორისო თანამშრომლობა“ 

(ლეჟავა, დ., ამაშუკელი მ.  2016). 

      ჩვენი კვლევის ინტერესის სფერო     თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტია 

ევროპული განზომილების ( სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობა და 

ზოგადად  მათი ინტერნაციონალიზაცია) ჭრილში.   

        ზოგადად, რა მოიაზრება სწავლების ინტერნაციონალიზაციის პროცესში?  

რატომაა ასე აუცილებელი, რომ უნივერსიტეტებმა საგანმანათლებლო პოლიტიკის 

დაგეგმვისას ყურადღება გაამახვილონ  სწავლების ინტერნაციონალიზაციაზე?  რა 

გავლენას ახდენს ის სწავლების ხარისხსა და კურსდამთავრებულთა 

დასაქმებულობაზე?  



24 
 

     ესაა მკვლევართა წინაშე აქტიურად დასმული კითხვები, რომელზედაც 

პასუხის მისაღებად ისინი მრავალ საინტერესო კვლევას, მოსაზრებასა და 

რეკომენდაციებს გვთავაზობენ.  

      ტერმინი - ინტერნაციონალიზაცია, ზოგადად მოიცავს როგორც სტუდენტთა 

და მოსწავლეთა, ასევე აკადემიური პერსონალისა და მასწავლებლის მობილობას, 

ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამებს, საერთაშორისო თანამშრომლობას 

კვლევითი პროექტების ფარგლებში. 

      სრულიად ვიზიარებთ მკვლევარის ცხადაიას (2014) მოსაზრებას, რომ 

განათლების სისტემის ჩართვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ნიშნავს 

იმას, რომ სწავლების პროცესმა ავტომატურად უნდა დააკმაყოფილოს სწავლების 

საერთაშორისო სტანდარტები, რაც თავისთავად სწავლის ხარისხის გაზრდას 

უკავშირდება. ,,განათლების ხარისხის გასაზრდელად მინიმუმ სამი პირობის 

შესრულებაა საჭირო: სწავლების ინტერნაციონალიზაცია, სტანდარტიზაცია და 

იერარქიზაცია.   ინტერნაციონალიზაცია იმას გულისხმობს, რომ საჭიროა ქართული 

უმაღლესი განათლების სისტემის ჩართვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო 

სივრცეში. ამისთვის თვითონ სწავლების პროცესი უნდა დაუახლოვდეს 

საერთაშორისო სტანდარტებს“ (ცხადაია, გ . 2014). 

      ასეთი მასშტაბების პროცესები, არ შეიძლება  მკვლევარებისათვის 

ყურადღების მიღმა იყოს დარჩენილი. ისინი აკვირდებიან  და იკვლევენ  

ინტერნაციონალიზაციის პროცესს, გამოაქვთ მეცნიერული დასკვნები, ავითარებენ  

თავიანთ შეხედულებებს, მიდგომებს  და ხშირ  შემთხვევებში  საინტერესო თეორიებს 

ქმნიან.  

      ეს პროცესი თავად ინტერნაციონალიზაციის  ზუსტ იდენტიფიკაციას უწყობს 

ხელს  და ეხმარება განათლების მესვეურებს ამ პროცესების ეფექტურ მენეჯმენტსა და 

ადმინისტრირებაში.  

      ჩვენი მსჯელობაც ინტერნაციონალიზაციის შესახებ მათ მოსაზრებებზე 

დაყრდნობით განვავითარეთ . 
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     მკვლევარის, ადამსის აზრით, უმაღლესი განათლების 

ინტერნაციონალიზაციას შემდეგი დადებითი მხარეები გააჩნია: 

 ,,სწავლის შესაძლებლობების გაფართოება მოქალაქეებისათვის მეტი არჩევანის 

მიცემის გზით; 

  ტრადიციულ საგანმანათლებლო სისტემებს აყენებს თანამედროვე 

გამოწვევების წინაშე, რათა მეტი ინოვაციური სასწავლო პროგრამები იყოს 

დანერგილი; 

  ეხმარება ევროპულ განათლებას მეტი კონკურენტუნარიანობის მოპოვებაში ; 

  სარგებელი მოაქვს ადგილობრივი უნივერსიტეტებისათვის პრესტიჟულ 

უცხოურ უნივერსიტეტებთან დამყარებული კავშირ-ურთიერთობების მეშვეობით ; 

  აძლევს უნივერსიტეტს საშუალებას ხელმისაწვდომი გახადოს შემოსავლის 

ახალი წყაროები“ (Adams, S. 2001). 

     მეცნიერის აზრით, აღნიშნული ჩამონათვალი არის საგრძნობი სარგებელი 

უნივერსიტეტებისათვის, რომლებიც ეხმარება ეროვნულ საგანმანათლებლო 

სისტემებს მოდერნიზებაში და ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრებაში .  

    მკვლევარები თანხმდებიან  იმაზეც, რომ გლობალიზაცია და უმაღლესი 

განათლების ინტერნაციონალიზაცია თანმდევ პროცესებს წარმოადგენენ. როგორც 

მანინგი წერს, გლობალიზაციამ ზეგავლენა  იქონია სწავლებასა და კვლევებზე,  ისევე 

როგორც ამ უკანასკნელებმა, თავის მხრივ,  გამოიწვიეს გლობალიზაციის დაჩქარება.  

    ავტორი აღწერს ინტერნაციონალიზაციას, როგორც გლობალიზაციის ერთ-

ერთ ასპექტს: ,,ეს არის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

საერთაშორისო კომპონენტების ინტეგრირება, რაც გულისხმობს გლობალური 

კულტურათაშორისი საკითხების წინ წამოწევას და მათ დანერგვას ძირითად 

საუნივერსიტეტო ფუნქციებსა და ქმედებებში” (Maning, K. 2001). 

       იმავე აზრს ავითარებს ელინგბოე. მეცნიერი ინტერნაციონალიზაციას აღწერს, 

როგორც საერთაშორისო პერსპექტივების ინტეგრაციას კოლეჯებისა და 

უნივერსიტეტების სისტემაში. ავტორის აზრით, ,,ინტერნაციონალიზაცია არის 
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აქტიურად მიმდინარე პროცესი, რომელიც ორიენტირებულია მომავალზე და გააჩნია 

მრავალგანზომილებიანი და ინტერდისციპლინარული ელემენტები (Ellingboe, B. J., 

1998)       

აღნიშნულ საკითხებზე მრავალი კვლევის ავტორია კანადელი მეცნიერი  

ნაითი. განათლების ინტერნაციონალიზაცია, მისი აზრით გულისხმობს: 

,,ინტერკულტურული და საერთაშორისო ელემენტების ინტეგრაციას 

უნივერსიტეტების სასწავლო პროცესში და კვლევების მიმართულებებით” (Knight, J. 

1993). 

     შევნიშნავთ, რომ საყურადღებო და მისაღებია  მკვლევართა მოსაზრებები 

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის შესახებ,  საერთაშორისო 

გაერთიანებებისათვის. საერთაშორისო განათლების ევროპული ასოციაცია 

განსაზღვრავს ინტერნაციონალიზაციას, როგორც ,,პროცესების ერთობლიობას,  

რომლის შედეგადაც უმაღლესი განათლება ხდება ნაკლებად ლოკალური და მეტად 

საერთაშორისოდ ორიენტირებული“ (საერთაშორისო განათლების ევროპული 

ასოციაცია, 2002). 

    ეს გლობალიზაციის თანმდევი პროცესებია: სწრაფად ცვალებადი 

გლობალური ცოდნისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე ერაში, 

ურთიერთდაკავშირებული კომპანიები და ბაზრები კურსდამთავრებულებისაგან 

მოითხოვენ საერთაშორისო ურთიერთოებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, უცხო 

ენის ცოდნასა  და ინტერკულტურული ურთიერთობების გამოცდილებას. მხოლოდ 

ასეთი განათლების ფარგლებში ექნებათ  მათ თანამშრომლებს   ეფექტური მუშაობის 

შესაძლებლობა, ხოლო თავად კომპანიები შეძლებენ  - იყვნენ წარმატებული და 

დამკვიდრებულნი საერთაშორისო კონკურენციის  პირობებში. 

        უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ვხედავთ,  

წარმოადგენს უმაღლესი განათლების ეროვნულ პოლიტიკაში, მის მიზნებსა და 

სამოქმედო გეგმაში საერთაშორისო, ინტერკულტურული და გლობალური 

განზომილებების  ინტერგაციას.   მისი  საერთო მიზანი საკმაოდ მრავალმხრივია.  ის 
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სცდება მხოლოდ სწავლებისა და აკადემიური ხარისხის საერთაშორისო მასშტაბით 

ამაღლებას და ორიენტირებულია „მსოფლიო მოქალაქის“ იდეისა და 

ღირებულებების გავრცელებაზე, მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერაზე, ასვევე 

ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობასა და ეკონომიკური კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფაზე.  

       უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის საერთაშორისო  პრაქტიკა 

უკვე არაერთ ათწლეულს ითვლის, თუმცა ,,უმაღლესი განათლების 

ინტარნაციონალიზაცია, თავისი მიზნებიდან გამომდინარე,  წლების განმავლობაში 

ფოკუსირებული იყო ძირითად უნივერსიტეტებს შორის საერთაშორისო ფიზიკური 

მობილობის გაძლიერებაზე“ (უმაღლესი განათლების რეფორმის შედეგები,  

აღწერითი ანგარიში ბოლონიის პროცესის ინდიკატორების მიხედვით, განათლების 

პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი (EPPM), თბ. 2008).  

       2012 წელს უმაღლესი განათლების ერთიანი ეროვნული სივრცის (EHEA, 

რომლის წევრი საქართველოც არის) მიერ მობილობის 2020 წლის სტრატეგიაში 

(იგივე ბუქარესტის კომუნიკე) შევიდა დამატებები,  რომლებიც  განსაზღვრავს არა 

მხოლოდ საერთაშორისო მობილობის სამიზნე რაოდენობას (სტრატეგიის თანახმად, 

2020 წლისათვის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში კურსდამთავრებულების 

მინიმუმ 20 %-ს უნდა ქონდეს სწავლის ან ტრენინგის გამოცდილება საზღვარგარეთ), 

არამედ უზრუნველყოფს მობილობის მხარდამჭერი და ასევე , „ყოვლისმომცველი 

ინტერნაციონალიზაციის“ ხელის შემწყობი ღონისძიებების გატარებას“ (EHEA, 

მინისტერიალის კონფერენცია: ,,მობილობა უკეთესი სწავლებისათვის‟‟, ბუქარესტი, 

2012). 

       თუ ზოგადად შევაფასებთ ინტერნაციონალიზაციის პროცესს:    

,,საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება, კურსდამთავრებულების 

გლობალური ბაზრისათვის მომზადება, ეროვნული განათლების პროდუქტის 

საზღვრებს გარეთ გატანა, საერთაშორისო ტალანტების ცოდნის ეკონომიკაში 

მოზიდვა და ონლაინ სწავლება,  ბოლო ათი წლის განმავლობაში უმაღლესი 
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განათლების ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელოვანი კომპონენტები გახდა“(ლეჟავა, 

დ., ამაშუკელი მ. 2016). 

        მართლაც,  ეს ისეთი ღონისძიებებია,  რომლებიც ეხება უმაღლესი 

სასწავლებლების მთლიან ინსტიტუციურ საქმიანობას და არა მხოლოდ მათ 

რომელიმე ცალკეულ კომპონენტს, რომლებიც რელევანტურია გლობალიზაციის 

პროცესების სხვადასხვა გამოწვევების.  

   ამგვარად, თანამედროვე ეპოქაში უმაღლესი განათლების 

ინტერნაციონალიზაცია განისაზღვრება, როგორც  „რეაქცია“ გლობალიზაციაზე. 

       თუმცა, როგორც ინტერნაციონალიზაციის პროცესების შესწავლამ  და 

მკვლევართა მრავალმხრივმა ანგარიშებმა  გამოავლინა,  საერთაშორისო მასშტაბით 

მრავალი უნივერსიტეტი, რომლიც თავს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 

გამტარებლად აცხადებს, ხშირად მხოლოდ ფრაგმენტულად აკმაყოფილებს 

ინტერნაციონალიზაციის კრიტერიუმებსა და აქტივობებს, რადგან არ აქვს 

განვითარებული  ინტერნაციონალიზაციის ყოველმხრივი სტრატეგია და მისი 

შემუშავების შესაძლებლობები.  სწორედ ამ კომპლექსურ ხედვაზე და სტრატეგიულ 

მიდგომებზეა განსაზღვრული ფოკუსი ბუქარესტის კომუნიკეში, რომელიც მიზნად 

ისახავს საერთაშორისო თანამშრომლობისა და მობილობისათვის ხელის შემშლელი, 

ლოკალურ დონეზე არსებული ბარიერების მინიმიზაციას (მაგ. მოქმედი ეროვნული 

კანონმდებლობის სახით), ერთობლივი აკადემიური პროგრამების დანერგვის 

ხელშეწყობას, არაფორმალური სწავლების აღიარებას და სხვა. 

      ამრიგად, განათლების ინტერნაციონალიზაცია მრავალი მკვლევარის მიერ 

აღქმულია, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებების პასუხი მზარდ 

გლობალიზაციაზე და საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში საერთაშორისო ასპექტების 

დამკვიდრების მუდმივად  მიმდინარე  პროცესი.  

        რადგანაც ინტერნაციონალიზაცია აღქმულია, როგორც პროცესი, ჩვენი აზრით,  

ის უნდა ექვემდებარებოდეს კლასიკური სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესს,  
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რომელშიც ჩართული არიან სხვადასხვა მხარდამჭერი ჯგუფები  და რომელიც, ამავე 

დროს, მოიცავს რესურსების გამოყენებას და ეტაპებს როგორებიცაა : 

 სტრატეგიული დაგეგმვა; 

  განხორციელება; 

  მონიტორინგი; 

  შემდგომი განვითარება, ანუ უკუკავშირი გამოვლენილ ნაკლოვან მხარეებზე 

და შეუსრულებელ აქტივობებზე  (შოვჰარტის ციკლი,  სქემა    1): 

 

 

  

სქემა  1. 

 

დაგეგმვა - გრძელვადიანი, მოკლევადიანი მიზნები, ხედვა. ძლიერი და სუსტი 

მხარეების დადგენა-გაანალიზება, ამოცანების დასახვა. 

განხორციელება  - დასახული ამოცანების შესრულება, პროცესის წარმართვა, 

ძალთა მობილიზება შესაბამისი აქტივობების განსახორციელებლად . 
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მონიტორინგი  - განხორციელებაში ჩართული რგოლების ანგარიშგება, 

მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვება, გამოკითხვა, კვლევა. 

განვითარება  - მიღწეული შედეგების შეფასება, ეფექტურობის განსაზღვრა. 

ამასთანავე, ნაკლოვანი მხარეების გამოვლენა და ამის საფუძველზე ახალი 

განვითარების ეფექტურობის განსაზღვრა. 

         როგორც სქემის  შემადგენელი კომპონენტების წრიული განლაგება 

მიგვანიშნებს, ინტერნაციონალიზაციის პროცესი (ისევე როგორც ზოგადად სხვა 

პროცესები), მისი განხორციელების აუცილებელი კომპონენტების მუდმივად 

განმეორებად ციკლს, უწყვეტ ჯაჭვს წარმოადგენს. სწორედ მისი პერმანენტული 

განმეორებადობა არის უპირატესობა ერთჯერად, ფრაგმენტულ აქტივობებთან და 

აღნიშნული პროცესის ეფექტურობას  განაპირობებს. 

          საგულისხმოა, რომ საერთაშორისო მასშტაბების აქტივობების 

განხორციელებას გარკვეული დრო და სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა 

სჭირდება.  

    ამიტომ, უნივერსიტეტების ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 

სრულფასოვნად გატარება გარკვეულ ფინანსურ სიძნელეებს  ქმნის თავად 

უნივერსიტეტებისათვის (განსაკუთრებით მცირე უნივერსიტეტები). 

    ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, მათთვის  სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია   

საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესება, რომლებსაც ამ პროცესის  

მხარდამჭერი სხვადასხვა  პროგრამა და  პროექტი გააჩნიათ.  

    უფრო მეტიც,  განათლების  ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე  

არსებული მდგომარეობა საერთაშორისო მასშტაბებით გვიჩვენებს, რომ 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს  უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის მიმართულებების  განსაზღვრაში და მის განხორციელებაში 

მნიშვნელოვანი  როლი უჭირავთ.  ისინი  წარმოადგენენ უმაღლესი განათლების 

ინტერნაციონალიზაციის განხორციელების მძლავრი ზემოქმედებისა და 

ხელშეწყობის ფაქტორებს. 
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      მათგან, საქართველოს გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენს ყურადღებას 

იქცევს  ევროკავშირი (EU), რომელიც  წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას 

და  მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უმაღლესი განათლების სფეროში. 

     ევროკავშირს სხვადასხვა პროგრამა გააჩნია  უმაღლესი განათლების სფეროში. 

მათ შორის აღსანიშნავია   და  საქართველოს  უნივერსიტეტებისათვის კარგად 

ნაცნობია  შემდეგი პროგრამები: 

- ERASMUS – ევროპული საზოგადოების მოქმედების სქემა უნივერსიტეტის 

სტუდენტების მობილობისათვის. პროგრამა დაარსდა 1987 წელს და 

ფოკუსირებულია კრედიტების ტრანსფერზე და უნივერსიტეტების 

თანამშრომლობაზე. 

- ERASMUS +,  რომელიც წარმოადგენს   ზემოთ აღნიშნული პროექტის 

გაგრძელებას. 

-  SOCRATE-ს პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ფართო რანგის  საერთაშორისო 

თანამშრომლობას უნივერსიტეტებს შორის. 

- 1990 წელს დაარსდა ტრანსევროპული მობილობის სქემა 

უნივერსიტეტებისათვის – TEMPUS.  პროგრამა სპეციალურ ფოკუსს ახდენდა 

ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოების ხელშეწყობაზე 

       ამ მხარდაჭერით, მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მოსწავლემ, 

სტუდენტმა, ადმინისტრაციამ  და პერსონალმა ისარგებლა და შესაბამისი გაცვლითი 

პროგრამებითა/პროექტებით  ჩაერთო   განათლების ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესებში. 

          ამ ორგანიზაციების დაარსების ხნოვანების მიუხედავად, ეს პროგრამები  და 

პროექტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული გახდა  

საქართველოს განათლების სისტემისათვის ბოლონიის პროცესის შემდგომ (2004) და 

ეს ლოგიკურიცაა, რადგან  ბოლონიამდე, საქართველოს განათლების სისტემაში 

განათლების ხარისხის  მიმართ სულ სხვა მითხოვნები და სტანდარტები 
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მოიაზრებოდა. მით უმეტეს, ჩაკეტილი საზღვრების ფარგლებში,  საქართველოს 

განათლების სისტემის პოლიტიკის განსაზღვრისას განათლების 

ინტერნაციონალიზაცია არ შეიძლებოდა  პრიორიტეტული მიმართულება  

ყოფილიყო. 

     უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ამ 

პროგრამებითა და პროექტებით ასიათასობით   სტუდენტმა და პერსონალმა (მათ 

შორის საქართველოში) ისარგებლა და ეს პროცესები მზარდი, აღმავალი დინამიკით 

მიმდინარეობს,  თუმცა, ამაზე დაწვრილებით მომდევნო პარაგრაფში   ვისაუბრებთ.   

 

 

 

1.2.  საქართველო  განათლების სისტემის 

ინტერნაციონალიზაციის ძირითადი ორიენტირები  

 

     საქართველოს განათლების სისტემის პოლიტიკის ფოკუსირება 

ინტერნაციონალიზაციაზე ერთიან  საგანმანათლებლო სივრცეში (ბოლონიის 

პროცესი) ჩართვამ განსაზღვრა. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს განათლების  

სისტემაში  მიმდინარე რეფორმების კვალდაკვალ,  ეს უკვე  შეუქცევად  პროცესად 

იქცა.  

      საქართველო ბოლონიის პროცესს  2005 წელს, ბერგენის სამიტზე შეუერთდა, 

რაც ერთი მხრივ წარმოადგენდა განათლების სისტემაში რეფორმების საფუძველს, 

მეორე მხრივ კი - პოსტრევოლუციური მთვარობის მიერ არჩეული დასავლური 

კურსის მანიფესტაციას.  
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       ეს პროცესიც უმალ მოექცა მკვლევარების თვალთახედვის არეში. მის 

შესაფასებლად  გამოითქვა უამრავი მოსაზრება, რომელთაგან ერთი განსაკუთრებით 

იპყრობს ჩვენს ყურადღებას: ,,ბოლონიის პროცესსში ჩართვა ახლად არჩეული 

მთვარობისათვის გამოსავალი იყო პოსტსაბჭოთა პერიოდში საგანმანათლებლო 

სივრცეში შექმნილი ქაოსიდან, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ ფინანსურ კრიზისს 

და კორუფციას უმაღლეს საგანამანთლებლო დაწესებულებებში,  არამედ განათლების 

სტრატეგიული დაგეგმვისა და მენეჯმენტის, ინოვაციური სწავლებისა და კვლევის, 

განახლებული კურიკულუმებისა და კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების 

ნაკლებობას“ (Glonti, & Chitashvili, 2006). 

     მართლაც, იმ დროისათვის, საქართველოს ახლად არჩეული მმართველი 

გუნდი პროევროპული ხედვის მქონე წევრებით იყო დაკომპლექტებული  და მათი 

გეზი სავსებით გასაგები  იყო; თუმცა, არც ისე ადვილი აღმოჩნდა ისეთი ადამიანების 

მენტალობის მიმართვა ევროპული ხედვებისაკენ, რომლებიც საბჭოთა პერიოდის 

ღირებულებეზე და ფასეულობებზე იყო აღზრდილი. ქვეყანას სჭირდებოდა მეტი 

პრო-ევროპულად მოაზროვნე კადრი, რაც იმ დროისათვის საქართველოს მასშტაბით  

მცირე რაოდენობით იყო წარმოდგენილი. 

         საქართველოს მოსახლეობა  მიჩვეული იყო საბჭოთა კავშირის დროინდელ 

აზროვნებას ჩაკეტილი საზღვრების ჩარჩოში და მათი აზროვნების ორიენტირის 

მკვეთრი შეცვლა, სისტემური და მასშტაბური ღონისძიებებით იყო შესაძლებელი, 

საიდანაც მიღებული სარგებელი მკაფიო და თვალსაჩინო უნდა ყოფილიყო.   

  სწორედ ამიტომ,  ბოლონიის პროცესსში ჩართვა იყო გამოსავალი პოსტ-

საბჭოთა პერიოდში საგანმანათლებლო სივრცეში შექმნილი ქაოსიდან, რომელიც 

მოიცავდა არა მხოლოდ კორუფციასა და ფინანსურ კრიზისს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არამედ განახლებული კურიკულუმების, 

კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების, მენეჯმენტისა და სხვა კიდევ 

უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო საკითხების ნაკლებობას.  
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      ბოლონიის შემდეგ, ლუვენის შეხვედრაზე,  სწორედ  ასეთ  საკითხებზე  

გაკეთდა  აქცენტი: 

 ,,მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა; 

 სოციალური განზომილება;  

 სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება; 

 განათლება, კვლევა, ინოვაცია; 

 მობილობა; 

 მონაცემების შეგროვება; 

 მრავალმხრივი  გამჭირვალე  მექანიზმები; 

 დაფინანსება“ (უმაღლესი განათლების რეფორმის შედეგები, აღწერითი 

ანგარიში ბოლონიის პროცესის ინდიკატორების მიხედვით, განათლების პოლიტიკის 

დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი (EPPM), თბ. 2008 ). 

       საქართველოს განათლების სისტემის ჩართვამ ბოლონიის დეკლარაციასთან და 

შესაბამისად, ინტეგრაციამ ევროპულ საგანანმანათლებლოს სივრცეში , გამოიწვია 

პროცესში მონაწილე მხარეების მიერ აღიარებული ძირითადი პრიციპების 

თანმიმდევრული განხორციელება.   

     ამ პროცესების თვითმხილველები დაგვეთანხმებიან,  რომ საქართველოს 

უმაღლესი განათლების სისტემაში, იმ დროისათვის მნიშვნელოვანი და საკმაოდ 

ფუნდამენტური ცვლილები განხორციელდა.  

       უპირველესად,  აღსანიშნავია სწავლების  სამსაფეხურიან  სისტემაზე გადასვლა.   

ამ პროცესმა სტრუქტურული თვალსაზრისით მოახდინა ევროპის საგანმანათლებლო 

სფეროს სტანდარტიზაცია. ასევე უნდა ითქვას, რომ, აღნიშნულმა პროცესმა 

გაამარტივა საქართველოს აღქმა სხვა ქვეყნების მიერ, რადგან კრედიტების ის 

სისტემა რომელიც იქნა დანერგილი, თითქმის მთელს ევროპაში (ბოლონიის 

პროცესში მონაწილე 49 ქვეყანა),   იყო  იდენტური  და აადვილებდა სტუდენტთა და 
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ლექტორთა მობილობისა და ზოგადად ინტერნაციონალიზაციის პროცესებს 

ევროპაში.   

     ბოლონიის პროცესში საქართველოს ჩართულობის კვალდაკვალ, უნდა 

აღინიშნოს  სხვა მნიშვნელოვანი  ცვლილებები, რომლებზედაც ჩვენი სადისერტაციო 

ნაშრომის მომდევნო პარაგრაფებში, ჩვენი ინტერესის სფეროდან გამომდინარე, 

გავამახვილებთ ყურადღებას: 

„1. მოხდა ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების შემუშავება და მისი 

ევროპულ დონესთან შესაბამისობაში მოყვანა; 

 2. მოხდა ქართული დიპლომის აღიარება, რამაც თავის მხრივ ხელი შეუწყო 

ქართველ პროფესიონალთა ევროპაში ინტეგრაციას; 

3. ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ხდება 

სტუდენტთა თუ პედაგოგთა მობილობა მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში; 

      მობილობა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც რომ სწავლა 

ხელმისაწვდომია ყველასათვის და სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემები არ 

უშლის ხელს სტუდენტს მიიღოს ხარისხიანი განათლება“ (ლეჟავა, დ., ამაშუკელი მ.  

2016). 

       ამრიგად, განათლების ინტერნაციონალიზაციის პროცესი, საქართველოს 

განათლების სისტემისათვის, ბოლონიის პროცესში ჩართვის შემდგომ გახდა 

აქტუალური ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნის კვალდაკვალ (ბოლონიის 

პროცესი), რომელიც განათლების ხარისხის ამაღლებისა და უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში 

დამკვიდრების  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. 

      საქართველოს განათლების სისტემის ბოლონიის პროცესში ჩართულობის 

შემდგომ,  გააქტიურდა თავად  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო,  რომელმაც ბოლონიის  მოთხოვნების  შესასრულებლად უმაღლესი 
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საგანმანათლებლო დაწესებულებების დახმარებისა და თანამშრომლობის პოლიტიკა 

შეიმუშავა და გარკვეული მხარდაჭერის  ნაციონალური დოკუმენტებიც  შექმნა.  

          კერძოდ, საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი მიზნად ისახავს საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობასა და მათ 

მიმართ ნდობის ამაღლებას.  ამ მიზნით, ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს მსგავს  

უცხოურ ორგანიზაციებთან ევროკავშირის მასშტაბით , საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან, ხელს უწყობს საერთაშორისო დონეზე სამიტების, 

სემინარებისა და საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზებას . 

     ,,ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ,  განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი ახდენს უცხოეთში მიღებული სრული, ზოგადი, 

პროფესიული, უმაღლესი განათლების ან სწავლის პერიოდში მიღებული 

განათლების აღიარებას. ნამდვილობის დადასტურებასთან ერთად ცენტრი ადგენს 

უცხოეთში არსებული კვალიფიკაციის  შესაბამისობას საქართველოში არსებულ 

კვალიფიკაციებთან“ (საქართველოს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მასალები, 2009). 

როგორც საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი ბაზის ზედაპირულმა 

შესწავლამ დაგვარწმუნა, საქართველოს განათლების სისტემის 

ინტერნაციონალიზაცია თვით საკანონმდებლო დონეზეა დარეგულირებული და 

მისი განხორციელება უმაღლეს განათლებასთან ერთად სწავლების ზოგადი 

განათლების საფეხურიდანვე მოიაზრება:  

    კერძოდ, ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 

მიზნებში მკაფიოდაა განსაზღვრული: 

,,ა) მოსწავლის ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე, 

თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა;                                            

რომლის მისაღწევად სახელმწიფო უზრუნველყოფს; 
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ბ) საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის ჩართვას საერთაშორისო 

საგანმანათლებლო სივრცეში“ (საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ; 

მუხლი 3. ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 

მიზნები, 2005) 

ანალოგიური მიზანი აქვს საქართველოს უმაღლეს განათლებას:  

1. საქართველოში უმაღლესი   განათლების ძირითადი მიზნებია:  

  ა) ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის 

ხელშეწყობა, დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტაცია, რომლებიც 

აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების არსებობისა და განვითარებისათვის; 

 ბ) პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი 

განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების 

მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; 

 გ) პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების 

განვითარება, თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პირების 

მომზადება, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი განათლების მქონე პირთა 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა, სტუდენტთა და ფართო საზოგადოების 

მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი ხარისხის უმაღლესი განათლების შეთავაზება 

დაინტერესებული პირებისათვის. 

ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს: 

 სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ერთიან ევროპულ 

საგანმანათლებლო და კვლევით სივრცეში, აგრეთვე თანამშრომლობის სხვა 

საერთაშორისო სისტემებში სრულუფლებიან მონაწილეობას; 

 ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და უცხოეთის შესაბამის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან სტუდენტთა და პროფესორთა 
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ურთიერთგაცვლას (საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 1, 

თბილისი, 2005)   

        საქართველოს განათლების სისტემის ინტერნაციონალიზაციის 

განხორციელებას უწყობს ხელს ამავე კანონის 50-ე მუხლიც:  

,,მუხლი  50.  უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება  

1. უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული 

კვალიფიკაციის ან უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 

დადგინდება მისი შესაბამისობა საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მიერ მინიჭებულ შესაბამის კვალიფიკაციასთან. შესაბამისობა 

სწავლის შედეგებისა და მინიჭებული კვალიფიკაციის გათვალისწინებით  შეიძლება 

დადგინდეს სწავლის პერიოდის განსხვავების მიუხედავად.  

2. უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებულ 

კვალიფიკაციას ან უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 

პერიოდში მიღებულ განათლებას აღიარებს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესის 

შესაბამისად“ (საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მუხლი 1, 

თბილისი, 2005).  

       სწავლისა და სწავლების ინტერნაციონალიზაციის განხორციელება, როგორც 

უმნიშვნელოვანესი  პრიორიტეტი,  ძირითადი მოთხოვნაა  საქართველოს 

უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო პროცესების განხორციელების   ძირითად    

გზამკვლევში, ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში,  რომლის მიხედვითაც 

უნივერსიტეტებს  საერთაშორისო  სივრცეში დამკვიდრება ბაკალავრიატის 

საფეხურიდანვე მოეთხოვებათ.  
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     როგორც ვხედავთ, ეს პროცესები საქართველოს განათლების  სისტემის 

სამართლებრივი რეგულაციების ნაწილი გახდა და ის აისახება განათლების სისტემის 

ქვედა დონეებზე.  

     კერძოდ,  განათლების რეფორმების კვალდაკვალ, ის პრაქტიკულ ასახვას 

ჰპოვებს საქართველოს უნივერსიტეტების ავტორიზაცია-აკრედიტაციის   

სტანდარტებში, რომლის შესრულება უნივერსიტეტებისათვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია და მათ მდგრადობას განაპირობებს ერთიან საგანმანათლებლო 

სივრცეში.  

             მაგალითად:  ,,დაწესებულება ორიენტირებულია სწავლების, სამეცნიერო 

მუშაობისა და კურსდამთავრებულთა ინტერნაციონალიზაციაზე‟‟. 

           ამ სტანდარტის შემდგომი ინტერპრეტაცია ასეთია: 

           ,,საგანმანათლებლო პროგრამები უნდა მოიცავდეს ინტერნაციონალიზაციის 

ელემენტებს სწავლების,  კვლევითი აქტივობებისა და კურსდამთავრებულთა 

შემდგომი დასაქმების შესაძლებლობების თვალსაზრისით.  ეს მოიცავს შემდეგ 

საკითხებს: სწავლება უცხო ენაზე (უმეტესად ინგლისურ ენაზე), სტუდენტებისა და 

პერსონალის მობილობა (მაგალითად სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის 

გაცვლითი პროგრამები სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან)“ (უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულეების აკრედიტაციის  სტანდარტები, 2016 ). 

 შესაბამისად, საქართველოს უნივერსიტეტების სტრატეგიულ გეგმებში უკვე 

გათვალისწინებულია  ინტერნაციონალიზაციის კომპონენტი.   

      მაგალითად, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი ძირითადი სტრატეგიული მიზნების  განსაზღვრამდე, ხედვასა და 

მისიაშივე   აფიქსირებს ინტერნაციონალიზაციის კომპონენტს,  როგორც საკუთარი 

საქმიანობის ერთ-ერთ  ძირითად პრიორიტეტს: 
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უნივერსიტეტის ხედვა:  

      უნივერსიტეტი მოწოდებულია, მოახდინოს ახალი, აკადემიური ცოდნის 

გენერირება და გავრცელება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე;  მოიპოვოს 

საზოგადოების აღიარება და ნდობა; მოახდინოს ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში 

სრულფასოვანი ინტეგრაცია.  

თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მისია : 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის კახეთის რეგიონის ერთადერთი  

სასწავლო-კვლევითი უნივერსიტეტი მაღალი  ხარისხის პროგრამების ფართო 

სპექტრით. იგი მიზნად ისახავს საუკეთესო  სწავლებისა და  კვლევითი  პროცესების 

წარმართვას და ამისათვის საუკეთესო გარემოს შექმნას; 

 უნივერსიტეტი ყურადღებას ამახვილებს  კვლევისა და სწავლების 

მაქსიმალურ ხარისხზე   აკადემიური,  კულტურული, სოციალური და ეკონომიკური 

ფაქტორებისა და რეგიონული პრიორიტეტების  გათვალისწინებით. იგი ამას 

ახორციელებს ადგილობრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო 

პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით; 

 ინოვაციის წახალისება  სწავლებისა და სწავლის, კვლევების  სფეროში; 

 დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტაციისას, უნივერსიტეტის  

მიზანია განახორციელოს ინტერკულტურულ ურთიერთიერთობებისა და   

ინტერდისციპლინარული კვლევების, პროექტებისა  და სწავლების მხარდაჭერა; 

   პროფესიული და სხვა სახის ტალანტის გამოვლენა და მხარდაჭერა როგორც 

აკადემიური პარსონალისათვის, ასევე სტუდენტებისათვის; 

 ახალი ცოდნის გენერირება და გავრცელება როგორც ადგილობრივ, ისე 

საერთაშორისო დონეზე. 
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       ლოგიკურია, რომ საქართველოს ჩართულობამ გლობალურ პროცესებში  და 

განათლების სისტემის საერთაშორისო სივრცეში დამკვიდრებისაკენ სწრაფვამ, 

ავტომატურად გაზარდა კონკურენცია უნივერსიტეტებს შორის.  

    დღეს, თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

უნივერსიტეტებში, ინტერნაციონალიზაციის მაღალი დონე ერთ-ერთ ძლიერ 

კონკურენტულ უპირატესობად არის მიჩნეული. საერთაშორისო პროგრამებსა და 

აქტივობებში ჩართულ უნივერსიტეტს მეტი შანსი აქვს, რომ  მოიზიდოს მეტი 

ადგილობრივი და უცხოელი სტუდენტი, მეტი აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალი ჩართოს გაცვლით პროგრამებში,  ჩაერთოს კვლევით პროექტებში და 

შესაბამისად, მიიღოს მეტი სარგებელი თავისი მდგრადობისა და განათლების 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. 

          საყურადღებოა, რომ PMC კვლევითმა ცენტრმა საქართველოში საერთაშორისო 

სტუდენტების მოზიდვის პერსპექტივების შესახებ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია 

და საჯარო განხილვა მოაწყო. 

           აღნიშნული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, საქართველოს უმაღლესი 

განათლების სისტემის პოლიტიკის და არსებული სიტუაციის ანალიზი, ასევე,  

საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვისთვის ძირითადი ხელშემწყობი და 

შემაფერხებელი ფაქტორების ანალიზი. 

   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თქმით, საქართველოს 

უმაღლესი განათლების  ინტერნაციონალიზაცია კომპლექსური თემაა და მასზე 

ზრუნვა ერთდროულად დადებითად იმოქმედებს როგორც განათლების ხარისხის 

ზრდასა და ამ სექტორის განვითარებაზე , ასევე დადებითად აისახება ქვეყნის 

ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე  გრძელვადიან  პერიოდში. 

„დღესდღეობით, საქართველომ მიაღწია განვითარების იმ დონეს, როდესაც 

შეუძლია საერთაშორისო საგანმანათლებლო ბაზარს შესთავაზოს  პოტენციურად 

კონკურენტული პროდუქტი და ამით გაზარდოს ქვეყნის ინტელექტუალური და 



42 
 

ეკონომიკური შესაძლებლობები“, განაცხადა PMC კვლევითი ცენტრის მკვლევარმა 

და განათლების ექსპერტმა ანა ჟვანიამ. 

     საყურადღებოა, რომ კვლევის შედეგად გამოიყო საქართველოში განათლების 

ინტერნაციონალიზაციაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები; შემუშავდა 

რეკომენდაციები და კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც ხელს შეუწყობს დასახული 

მიზნების მიღწევას, კერძოდ: 

 ,,აკრედიტაციის და ავტორიზაციის სისტემის ოპტიმიზაცია, გაწევრიანება 

საერთაშორისო სააკრედიტაციო სისტემებში; 

 მართვის დეცენტრალიზაცია და უნივერსიტეტების ავტონომიურობის 

გაზრდა; 

 აკადემიური პერსონალის ინტერნაციონალიზაცია; 

 სტუდენტური დაბინავების პროგრამის შემუშავება; 

 სტუდენტებისთვის და მკვლევარებისთვის ინდივიდუალური სტიპენდიების 

სისტემის შემუშავება; 

 უცხოურ საგანმანათლებლო პარტნიორებთან ერთობლივი დიპლომის გაცემა“ 

(PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში, თბ. 2017). 

     რაც შეეხება უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ფინანსურ 

მხარდაჭერას, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ევროპის მოწინავე ქვეყნების ამ 

მიმართულებით ფინანსული პოლიტიკის გაცნობა, როგორც მოწინავე 

გამოცდილების გაზიარება. 

      მაგალთად,   ბოლონიის პროცესის საერთაშორისო ანგარიშში (2015),  

განხილულია ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, რომლის თანახმად :  მხოლოდ 

სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის მხარდასაჭერად , ბელგიის ბიუჯეტმა 

2013-2014 წლებში,  3, 8 მლნ ევრომდე შეადგინა. ნიშანდობლივია, რომ მისი  გაზრდა  

7 მილიონ ევრომდე იგეგმება  2019-2020 წლებისათვის). 

       იტალიის შემთხვევაში,  სტუდენტების მობილობისათვის გამოყოფილ იქნა 12 

მილიონი ევრო, ხოლო დამატებით 1,5 მილიონი ევრო - ერთობლივი აკადემიური  
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პროგრამების განვითარებისა და ქვეყანაში შემოსული საერთაშორისო სტუდენტების 

ფინანსური მხარდაჭერისათვის. 

         რაც შეეხება საქართველოს,  აქ  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  2015 წელს,  

უმაღლეს განათლებაზე დაიხარჯა სულ 132,736.7 ათასი ლარი, რამაც გეგმის 

(130,096,8 ათასი ლარი) 102% შეადგინა  (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

ანგარიში, თბ.  2015) .  

        ხოლო,  2016 წლის გეგმის მიხედვით , უმაღლესი განათლების დაფინანსება 

41.287,4 -ით შემცირებულია და 88,809,2 ათას ლარს შეადგენს.  

       2016 წლის 9 თვის მონაცემებით, უმაღლესი განათლების დაფინანსებაზე 

დახარჯულია  89,580.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100.9% -ს შეადგენს. 

      ფუნქციონალურ ჭრილში განათლებაზე (მთლიანად) გაწეული ხარჯები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მხოლოდ 10.8%-ს შეადგენს (საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს ანგარიში, იანვარი-სექტემბერი, 2016).  მაშინ, როდესაც ევროპის 

მოწინავე ქვეყნებში  უმაღლესი განათლების  ინტერნაციონალიზაციისათვის 

გამოყოფილი ფინანსები ბევრად მეტია.  

      ინტერნაციონალიზაციის სფეროში რეფორმები და მათი წარმატებით 

განხორციელება  ეხმარება უნივერსიტეტებს,  ევროპის ერთიანი საგანმანათლებლო 

სივრცის სრულფასოვანი მოთამაშეები გახდნენ, მოიზიდონ მეტი უცხოელი 

სტუდენტი როგორც რეგულარულ,  ასევე გაცვლით პროგრამებზე, აღიარონ 

ევროპული უნივერსიტეტების კრედიტები,  აღიარებულ იქნას საკუთარი კრედიტები  

ევროპაში,  ხელი შეუწყონ  პროფესორ-მასწავლებელების გაცვლას, განახორციელონ 

ერთობლივი  პროგრამები, პროექტები, კვლევები, მოიზიდონ მეტი ფინანსური და 

ადამიანური რესურსი და ამით, საბოლოო ჯამში,  ხელი შეუწყონ სწავლების 

ხარისხის ამაღლებასა და კურსდამთავრებულთა წარმატებით დასაქმებას. 
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1.3. საქართველოს უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო 

სივრცეში დამკვიდრებისა და მდგრადობის სამართლებრივი  

მოთხოვნები და პროცედურები  

    

        საქართველოს ჩართულობამ ბოლონიის პროცესში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

მისი განვითარების ორიენტირი და  შესაბამისად, სტრატეგიული მიზნები სრულიად 

შეცვალა და ახლებურად განსაზღვრა.  

     ლექტორზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესიდან  საქართველოს 

განათლების სისტემა გადავიდა სტუდენტზე ორიენტირებულ პროცესებზე, რასაც 

შესაბამისი  სამართლებრივი და შინაარსობრივი ცვლილებები მოჰყვა. განათლების 

რეფორმებმა მოიცვა განათლების ყველა  სტრუქტურა და  ყურადღების  მიღმა არ 

დარჩენილა  სისტემის ყველაზე დაბალი რგოლიც კი.   

     უპირველესად, ჩამოყალიბებულ იქნა ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი (მიღებული იქნა 2004 წლის 21 დეკემბერს), რომელიც  

აწესრიგებს საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელების 

პროცესს, უმაღლესი განათლების მართვისა და დაფინანსების პრინციპებსა და წესს, 

ადგენს ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსს, მათი 

დაფუძნების, საქმიანობის, რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციისა და აკრედიტაციის წესს. 

      როგორც ვხედავთ, აღნიშნულმა კანონმა  განსაზღვრა საქართველოს 

უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრებისა და მდგრადობის  

მინიმალური სტანდარტები და მოთხოვნები.  

       აღნიშნული კანონის მიხედვით, დადგენილია საქართველოში უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 3 სახეობა: 

 1. უნივერსიტეტი; 

 2. სასწავლო უნივერსიტეტი;  
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 3. კოლეჯი.       

      ამასთან, თითოეული მათგანი შეიძლება არსებობდეს საჯარო, ან კერძო 

სამართლის იურიდიული პირის ფორმით. დღეს, საქართველოში, რაოდენობრივად 

ყველაზე გავრცელებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ) ფორმით 

შექმნილი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. შემდეგ მოდის 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (შპს) ფორმით შექმნილი, ხოლო 

ყველაზე მცირეა არასამეწარმე იურიდიული პირის ფორმით (აიპ) შექმნილი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სახელმწიფოს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნება შეუძლია მხოლოდ სსიპ-ის ფორმით, 

თუმცა კანონში შეტანილი ცვლილებებით,  2010-2011 სასწავლო წლიდან,  

სახელმწიფო შეძლებს აიპ-ის ფორმითაც დაფუძნებას. სახელმწიფოს ეკრძალება 

კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დაფუძნება, წილის (აქციის) ფლობა ან წევრობა.   ხოლო, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ეკრძალებათ კერძო სამართლის 

იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნება, 

წილის (აქციის) ფლობა ან წევრობა. 

      უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულმა კანონმა 2004 წლიდან, განათლების სისტემის 

პოლიტიკის გაუმჯობესების კვალდაკვალ, რამდენიმე ცვლილება განიცადა.  

     კერძოდ, დღევანდელი მონაცემებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები, მათ შორის იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  აიპ-ი ფორმიდან გადავიდნენ სსიპ-ის ფორმაში. 

      დაიხვეწა და დარეგულირდა უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო 

სპეციალობები, რომელთა ჩამონათვალი დამტკიცებულია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 18 ნოემბრის #633  ბრძანებით  

და შესაბამისობაში მოვიდა მის ევროპულ ანალოგთან.  
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     საყურადღებოა, რომ  2004 წელს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს ახალი კანონის მიღების შემდეგ და  2005 წელს დაწყებული რეფორმის 

შედეგად, რადიკალურად შეიცვალა უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა. 

საბაზო დაფინანსებიდან მოხდა ე.წ. ვაუჩერულ სისტემაზე გადასვლა. 

      საქართველოს განათლების სისტემაში დამკვიდრებულმა სწავლების 

სამსაფეხურიანმა სისტემამ და ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 

კრედიტების დანერგვამ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა არსებული სისტემა. შემცირდა 

სასწავლო კურსების ხანგრძლივობა, მოხდა მათი ოპტიმიზაცია, მკვეთრად გაიზარდა 

მოთხოვნა დასაქმებაზე ორიენტირებულ სასწავლო პროგრამებზე. 

    2005 წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

დაიწყო ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების შექმნა, მას შემდეგ, რაც კანონმა 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” განსაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის ცნება და 

საჭიროება.     საგულისხმოა, რომ აღნიშნული სამსახურები   შეიქმნა როგორც 

სახელმწიფო, ასევე კერძო უმაღლეს სასწავლებლებშიც.  

       2007 წლის შემოდგომაზე, საქართველოში მომზადდა უმაღლესი განათლების 

კვალიფიკაციების ჩარჩო (NQF), რომელიც აღწერს უნივერსიტეტებში სწავლების 

ყველა საფეხურს სწავლის შედეგსა და კომპეტენციებზე დაყრდნობით: 

 ცოდნა და გაცნობიერება; 

  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 

  არგუმენტირებული დასკვნის უნარი;  

 კომუნიკაციის უნარი; 

   სწავლის უნარი; 

 ღირებულებები. 

    უმაღლესი განათლების კანონით  დადგენილმა და განსაზღვრულმა ამ 

ცვლილებებმა მოამზადეს საფუძველი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის, როგორც აუცილებელი 
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პირობა  ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მათი არსებობისა და 

მდგრადობისათვის.  

    იმთავითვე შევნიშნავთ, რომ სახელმწიფოს მიერ უნივერსიტეტის 

აღიარებისათვის, უნივერსიტეტმა უნდა მიიღოს ავტორიზაცია, რომელსაც ანიჭებს 

ასევე სახელმწიფოს მიერ შექმნილი სტრუქტურა: განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი.   

     ხოლო, ერთნაირ ,,სასტარტო‟‟ პირობებში, უნივერსიტეტების განვითარების 

დონესა და ადგილს  საგანმანათლებლო სივრცეში პროგრამული აკრედიტაცია 

განსაზღვრავს.    სწორედ წარმატებული აკრედიტაციისა და კონკურენციის 

პირობებში, უნივერსიტეტები განსაზღვრავენ საკუთარ ადგილს, ,,ნიშას‟‟ ერთიან  

ევროპულ სივრცეში. 

ა) ავტორიზაციის სტანდარტები და პროცედურები  

     საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის საფუძველზე , 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის 

მოსაპოვებლად სავალდებულოა  ავტორიზაციის მიღება. ზოგადსაგანმანათლებლო, 

პროფესიული, ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის 

მოპოვების მიზნით დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი საქმიანობის 

განხორციელებისათვის კანონმდებლობით დადგენილ  სტანდარტებს.  

      საქართველოში მოქმედი რეგულაციის მიხედვით, თუ დაწესებულებას სურს 

საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება, მან საავტორიზაციო განაცხადით 

უნდა მიმართოს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.  

   განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი ხელს შეუწყობს 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ავტორიზაციის სტანდარტების 

დანერგვას. ამ მიზნით ცენტრი  თვითშეფასების ანგარიშის ფორმას შეიმუშავებს, 

რომლის   მიხედვითაც, ყველა დაწესებულება  საკუთარ პროგრამებს, მატერიალურ 

და ადამიანურ რესურსებს შეაფასებს. 
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      ,,მუხლი  561.     ავტორიზაციის შინაარსი: 

 1. ავტორიზაცია არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის 

მოპოვების პროცედურა, რომლის მიზანია სახელმწიფოს მიერ აღიარებული 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გასაცემად შესაბამისი საქმიანობის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი სტანდარტების დაკმაყოფილების 

უზრუნველყოფა.  

2. ავტორიზაციის სტანდარტებია: 

 ა) საგანმანათლებლო პროგრამები; 

 ბ) მატერიალური რესურსი; 

 გ) ადამიანური რესურსი. 

 3. ავტორიზაციის ვადა 5 წელია.  

 4. ავტორიზაციას ახორციელებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებით 

დადგენილი წესით“ (საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3528 - სსმ I, №47, 

05.08.2010წ., მუხ.299) 

      როგორც ვხედავთ, უნივერსიტეტებისათვის ავტორიზაციის სტანდარტების 

დაკმაყოფილება საკმაოდ სერიოზულ მზაობას მოითხოვს, რადგან ერთდროულად 

საგანმანათლებლო პროგრამების, მატერიალური რესურსისა და ადამიანური 

რესურსის მობილიზებას მოითხოვს. რაც ისეთი პატარა ქვეყნისა და პატარა 

უნივერსიტეტების პირობებში, როგორიც საქართველოა, არც ისე მარტივია.  

      მით უმეტეს, რომ ავტორიზაციის  მოთხოვნების მიხედვით, სტანდარტებიდან 

ერთის დაუკმაყოფილებლობაც - კი  საფუძველია, რომ დაწესებულებამ ვერ მიიღოს 

ავტორიზაცია და შესაბამისად, შეუწყდეს პროგრამების განხორციელების უფლება.  

     

ბ)  აკრედიტაციის სტანდარტები და პროცედურები  

      საქართველოში  შექმნილი ,,კვალიფიკაციათა ერთიანი ჩარჩოს‟‟ დამტკიცების  

შემდეგი ეტაპი, ანუ მისი პრაქტიკული ასახვა უნივერსიტეტის კურიკულუმებში  
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გაცილებით რთული და შრომატევადი აღმოჩნდა, რომელიც მოიცავდა  არსებული 

კურიკულუმებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე სწავლის შედგების 

მისადაგებას ახალ ჩარჩოსთან  და  მასთან მიმართებაში განხორციელებას.  

     უნივერსიტეტების პროგრამული აკრედიტაცია  სწორედაც რომ იმის 

შემოწმებას გულისხმობს,  რამდენად მიიღწევა სწავლის ესა თუ ის შედეგი 

კონკრეტული სასწავლო პროგრამით.   

     ,,აკრედიტაცია არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ან/და 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტატუსის (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის უფლების) დადგენის 

პროცედურა. სახელმწიფო აღიარებს მხოლოდ აკრედიტებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელ დოკუმენტს. სასწავლო დაწესებულებების აკრედიტაციისათვის 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შექმნილია საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირი – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი“ 

(www. Eqe.ge).  

        საგულისხმოა, რომ აღნიშნული ცენტრი ახორციელებს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციას, აკონტროლებს აკრედიტაციის 

პირობების შესრულებას, ხოლო აკრედიტაციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, 

უფლებამოსილია, გააუქმოს მინიჭებული აკრედიტაცია.  

აკრედიტაციის შინაარსი ასევე, განსაზღვრულია  ასევე საქართველოს 

უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში:  

       ,,მუხლი 63. აკრედიტაციის შინაარსი: 

 1. აკრედიტაციის მიზანია აკრედიტაციის სტანდარტებთან უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობის 

განსაზღვრის გზით განათლების ხარისხის ასამაღლებლად უმაღლესი 
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საგანმანათლებლო დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება 

და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა“ 

(საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, 2004).  

   შესაბამისად, ,,აკრედიტაციის სტანდარტებია :  

ა) საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან 

პროგრამის;  

ბ) სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების 

შეფასების ადეკვატურობა;  

გ) სტუდენტების მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა; 

დ) სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა; 

ე) სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები“ (უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის სტანდარტები, 2016). 

     აღსანიშნავია, რომ  სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 

გაიცემა მხოლოდ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების იმ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასაფინანსებლად, რომელსაც გავლილი აქვს 

პროგრამული აკრედიტაცია. 

            აღსანიშნავია, რომ საქართველოს განათლების  ხარისხის განვითარების  

ეროვნული ცენტრი აწარმოებს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა, 

სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა რეესტრს.  რეესტრის ადმინისტრირება 

მოიცავს სისტემის მონიტორინგსა და ტექნიკურ მხარდაჭერას, ასევე ხორციელდება 

ახალი მოდულების პროექტირება.  

           აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სტუდენტების რეესტრში 2009 წლის ბოლოსათვის რეგისტრირებული იყო 211840 

პირი, მათ შორის: 95495 სტუდენტისა და 116345 კურსდამთავრებულის მონაცემი.   

2009 წლის ოქტომბერში შემუშავდა პროფესორ-მასწავლებელთა რეესტრის 

პროგრამული უზრუნველყოფა და რეესტრში დარეგისტრირდა 63 უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების  5344  პროფესორ-მასწავლებელი. 
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          2016 წლის მონაცემებით, საქართველოში უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა რიცხვი 55-ს ფარგლებში მერყეობს და სტუდენტთა რაოდენობა 

100 000-სს აღწევს.  

         ეს რაოდენობა, ბუნებრივია იცვლება ყოველწლიურად საქართველოს 

დემოგრაფიული მონაცემებისა და უნივერსიტეტების მიერ მიღებული 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციების  მიხედვით.  

        არაავტორიზებულ  უმაღლეს დაწესებულებას სტუდენტთა მიღების უფლება არ 

გააჩნია.  

         ხოლო, არააკრედიტებულ პროგრამის კურსდამთავრებულის დიპლომს არ 

აღიარებს სახელმწიფო, რომელიც ბუნებრივია, კურსდამთავრებულის დასაქმებას 

პრობლემას უქმნის. 

         შესაბამისად,  კერძო უმაღლესი სასწავლებლების მიერ აკრედიტაციის 

გაუვლელობა არ არის მათი საქმიანობის შეჩერების საფუძველი, თუმცა უმაღლესი 

განათლების სისტემაში არსებული კონკურენცია მათ აიძულებს საქმიანობის 

შეწყვეტას, ვინაიდან ისინი ვერ იღებენ სტუდენტთა გრანტებს სახელმწიფოდან და 

ვერც დიპლომს გასცემენ. 

        როგორც ვხედავთ,  საქართველოში უმაღლესი განათლების რეფორმირების 

რამოდენიმე წლიანი აქტივობები მნიშვნელოვანია უმაღლესი განათლების ევროპულ 

სივრცესთან დაახლოების თვალსაზრისით. გატარებულ რეფორმათა შედეგად მოხდა 

უმაღლესი სასწავლებლების აკრედიტაციის სისტემის შემოღება, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდებით სასწავლებლებში მიღების პრაქტიკის დანერგვა, კრედიტების 

დაგროვების ევროპულ ECTS სისტემაზე გადასვლა, სასწავლო პროგრამების და 

კურიკულუმების განვითარება, ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემების განვითარება 

და  სხვა.  

     შედეგად, უმაღლესი განათლების სისტემაში მოქმედ სასწავლებლებს შორის 

გაიზარდა კონკურენცია, რაც სწავლის ხარისხში აისახება.   
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      გამომდინარე  იქიდან, რომ უმაღლესი განათლების სისტემა მსოფლიოში არა 

უცვლელი, არამედ დინამიური სისტემაა, მუდმივად ხდება მისი სრულყოფა და 

ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

      ამდენად, აუცილებელია საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემამაც 

ფეხი აუწყოს მსოფლიო განათლების რიტმს და გახდეს ბაზრის მოთხოვნებზე 

ორიენტირებული.  

      როგორც ვხედავთ, საქართველოს უნივერსიტეტების ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის სტანდარტები საგანმანათლებლო პროცესის სრულიად სხვაგვარ 

დაგეგმვასა და განხორციელებას მოითხოვს.  

       აქ გასათვალისწინებელია როგორც ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი, ისე სწავლა-სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიების იმგვარი 

მოდიფიცირება, რომელიც სტუდენტს მოთხოვნილი სტანდარტების შესაბამის 

შედეგზე გაიყვანს.  

   მოთხოვნილი სტანდარტების შესაბამისად  მოდიფიცირებული კურიკულუმი 

ავტორიზაცია-აკრედიტაციის მიღების ერთ-ერთი ძირითადი პირობა და  

უნივერსიტეტის ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრების გარანტია. 

       ასე, რომ საუნივერსიტეტო კურიკულუმების ტრანსფორმაცია და 

ავტორიზაცია-აკრედიტაციის  პროცედურები  მიზეზ-შედეგობრივ   კავშირშია  

ერთმანეთთან.  
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თავი II  

საუნივერსიტეტო კურიკულუმების მოდიფიცირების 

სტრუქტურული და შინაარსობრივი ასპექტები 

2.1.    საქართველოში    სტუდენტთა და ლექტორთა მობილობის 

ძირითადი ტენდენციები  და სტატისტიკა  

  

     უნივერსიტეტების დიდ ქარტიაში ჩამოყალიბებულია ის ძირითადი 

ფუნდამენტური პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად დაედო უნივერსიტეტების 

საქმიანობას: 

1. ,,უნივერსიტეტი არის ავტონომიური დაწესებულება, განსხვავებული 

ისტორიული მემკვიდრეობისა და გეოგრაფიული პირობების გამო სხვადასხვაგვარად 

ორგანიზებულ საზოგადოებებში, რომელიც ქმნის, ამოწმებს, აფასებს და ავრცელებს 

კულტურას კვლევისა და სწავლების გზით. არსებული მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად, კვლევა და სწავლება ზნეობრივად და ინტელექტუალურად 

დამოუკიდებელი უნდა იყოს ნებისმიერი პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ძალაუფლებისაგან; 

2. უნივერსიტეტში სწავლება და კვლევა ურთიერთისაგან განუყოფელი უნდა 

იყოს, რათა სასწავლო პროცესი არ ჩამორჩეს საზოგადოების ცვალებად მოთხოვნებსა 

და სამეცნიერო ცოდნის მიღწევებს; 

3. კვლევისა და სწავლების თავისუფლება საუნივერსიტეტო ცხოვრების 

ფუნდამენტური პრინციპია. ამიტომ, მთავრობებმა და უნივერსიტეტებმა თავიანთი 

კომპეტენციის ფარგლებში უნდა უზრუნველყონ ამ ფუნდამენტური მოთხოვნის 

პატივისცემა. უნივერსიტეტი გმობს შეუწყნარებლობას და ღიაა დიალოგისათვის; ის 

იდეალური ასპარეზია ისეთი მასწავლებლებისათვის, რომლებიც რომლებიც მზად 
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არიან სხვას გაუზიარონ თავისი ცოდნა, განავითარონ იგი კვლევისა და ინოვაციების 

საშუალებით და გადასცენ სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ ამ ცოდნასთან ზიარების 

უფლება, სურვილი და უნარი; 

4. უნივერსიტეტი არის ევროპული ჰუმანისტური ტრადიციების მეურვე. იგი 

მუდმივად მიისწრაფვის უნივერსალური ცოდნისკენ. მის წინაშე მდგარი ამოცანების 

შესრულებისას უნივერსიტეტი სცილდება გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ საზღვრებს 

და ადასტურებს სხვადასხვა კულტურათა ურთიერთშეცნობისა და 

ურთიერთგავლენის სასიცოცხლო მნიშვნელობას“ (,,უნივერსიტეტების დიდი 

ქარტია“,  ბოლონია, 1988).  

    ამავე დოკუმენტში მოცემულია აღნიშნული პრინციპების განხორციელების 

საშუალებები: 

1. კვლევასა და სწავლებაში თავისუფლების დასაცავად, აღნიშნული 

თავისუფლების სარეალიზაციოდ  აუცილებელი საშუალებები ხელმისაწვდომი უნდა 

იყოს საუნივერსიტეტო ერთობის ყველა წევრისთვის; 

2. მასწავლებელთა მოზიდვა და მათი სტატუსის განსაზღვრა უნდა 

ექვემდებარებოდეს კვლევისა და სწავლების განუყოფელობის პრინციპს; 

3. ყველა უნივერსიტეტმა - კერძო გარემოებების სათანადო გათვალისწინებით  -  

უნდა უზრუნველყოს სტუდენტების თავისუფლების დაცვა  და მათ მიერ ისეთი 

გარემოთი სარგებლობა, რომელშიც შესაძლებელია კულტურისა და ცოდნის შეძენა; 

4. უნივერსიტეტები - განსაკუთრებით ევროპაში - ინფორმაციისა და მონაცემების 

ურთიერთგაცვლასა და სწავლის გაუმჯობესებისათვის გახშირებულ ერთობლივ 

პროექტებს  განიხილავენ, როგორც აუცილებელს ცოდნის შემდგომი 

განვითარებისათვის. აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც თავიანთი არსებობის 

ადრეულ ეტაპზე, უნივერსიტეტები ხელს უწყობენ სტუდენტებისა და 

მასწავლებლების მობილობას. 

      ამავდროულად, უნივერსიტეტები, ეკვივალენტური სტატუსის, წოდებების, 

გამოცდებისა (ეროვნული დიპლომებისადმი უნდობლობის გარეშე) და სტიპენდიის 
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მინიჭების ზოგად პოლიტიკას მიიჩნევენ მნიშვნელოვან ფაქტორად დღევანდელ 

პირობებში თავიანთი მისიის განსახორციელებლად. 

      როგორც უკვე ვთქვით, ბოლონიის პროცესი ერთადერთი არ ყოფილა 

განათლების გლობალიზაციის გამოწვევების საპასუხოდ. მას წინ უძღოდა  და მის 

შემდეგაც პერმანენტულად მოჰყვა სხვადასხვა ქვეყნებში მსგავსი შეხვედრები, 

რომლებიც განათლების გლობალიზაციის  პროცესების სრულყოფას ემსახურებოდა.  

     უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის შემდეგ იყო ლისაბონის კონვენცია.  

აღნიშნული კონვენციის თანახმად, უმაღლესი განათლება არის განსაკუთრებით 

ღირებული, კულტურული და მეცნიერული მიღწევა. იგი სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მშვიდობის, ტოლერანტობისა და ხალხთა შორის 

ურთიერთნდობის დამკვიდრებაში.  

     კონვენციის მონაწილე მხარეები თვლიან, რომ სხვა ქვეყანაში გავლილი 

სასწავლო კურსები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ხელს შეუწყობს აკადემიური 

მობილობის განვითარებას. ისინი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ უმაღლეს 

სასწავლებელთა ავტონომიის პრინციპს და მხედველობაში იღებენ ევროსაბჭოსა და 

UNESCO-ს კონვენციებს;  აცნობიერებენ ევროპის რეგიონში ცნობის პრაქტიკული 

პრობლემების ერთობლივი გადაწყვეტის ძიების აუცილებლობას. 

      მათი აზრით,  მეტმა პედაგოგმა და მეცნიერმა უნდა იმუშაოს საზღვარგარეთ, 

ევროპულ ქვეყნებში და სტუდენტებსაც უნდა ჰქონდეთ ხელის შეწყობა, რათა ერთი 

სემესტრი მაინც გაატარონ საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში.  

     ლისაბონის კონვენციას მოჰყვა საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და 

გაერთიანებული სამეფოს მინისტრების ერთობლივი დეკლარაცია, რომელსაც ხელი 

მოეწერა 1998 წლის 25 მაისს   პარიზში - სორბონაში.  
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     ხოლო, ბოლონიაში, 2004 წელს, ასევე ცალსახად განისაზღვრა  სტუდენტთა და  

ლექტორთა მობილობის ხელშეწყობა ისეთი წინააღმდეგობების დაძლევით, 

რომელიც ხელს უშლის თავისუფალ გადაადგილებას.  

      კერძოდ: სტუდენტებისათვის სწავლისა და წვრთნის შესაძლებლობისა და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხელმისაწვდომობა და მასწავლებლების, 

მეცნიერებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ ევროპულ სივრცეში 

კვლევებზე, პედაგოგიურ მოღვაწეობასა და წვრთნაზე დახარჯული პერიოდის 

აღიარება და ცნობა, მათთვის კანონით დადგენილი უფლებების დაცვით.  

 უმაღლეს განათლებაში აუცილებელი ევროპული განზომილებების დანერგვა, 

განსაკუთრებით, კურიკულუმების განვითარება, სასწავლებლებს შორის 

თანამშრომლობა, მობილობის სქემებისა და სწავლების, წვრთნისა და კვლევების 

ინტეგრირებული პროგრამების შექმნა. 

     იქამდე კი, 2001 წლის 29-30 მარტს, ევროპის 300-ზე მეტი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელი შეიკრიბა სალამანკაში, რათა 

მოემზადებინათ თავიანთი ინიციატივა ბოლონიის პროცესში გაერთიანებული 

ქვეყნების უმაღლესი განათლების მინისტრების პრაღის შეხვედრისათვის.  

      ამ შეხვედრაზე ითქვა, რომ  უნივერსიტეტებს უნდა შეეძლოთ თავიანთი 

სტრატეგიის ჩამოყალიბება, სწავლებასა და კვლევებში პრიორიტეტების შერჩევა, 

თავისი რესურსების განაწილება, კურიკულუმის შემუშავება და პროფესორებისა და 

სტუდენტების მიღების საკუთარი კრიტერიუმების დაწესება, რათა ხელი შეუწყონ 

სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობასა და კურსდამთავრებულთა დასაქმებას;  

   რამ გამოიწვია მათი ასეტი მასშტაბური შეხვედრების ორგანიზება? 

       როგორც შეხვედრებზე გამოიკვეთა, ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის უნვერსიტეტს 

ჯერჯერობით უნარი არ შესწევს ჩაებას თანაბარ კონკურენციაში და ევროპის 
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ფარგლებში „ინტელექტის გადინების“ მისთვის არასასურველი პრობლემის წინაშე 

იმყოფება.  

     სამწუხაროდ, ასეთი პრობლემის წინაშე, საქართველო დღესაც იმყოფება! 

თუმცა, პრობლემა იმდენად ღრმაა, რომ მას ცალკე შესწავლა და კვლევები სჭირდება, 

რომელიც ნამდვილად სცდება ჩვენი კვლევის სფეროს.  

       როგორც უკვე არაერთხელ ითქვა, საერთაშორისო მობილობა 

ინტერნაციონალიზაციის ერთ-ერთი ცენტრალური კომპონენტია. მობილობის 

მთავარი აქტორები: სტუდენტები, უნივერსიტეტის აკადემიური და 

ადმინისტრაციული პერსონალია.  სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, შეიძინონ 

ის მნიშვნელოვანი კომპეტენციები და საჭირო უნარები, რომლებიც აუცილებელია 

თანამედროვე ეროვნულ ან თუნდაც გლობალურ სამუშაო ბაზარზე 

კინკურენტუნარიანობისა და თავის დამკვიდრებისათვის. ხოლო, სამუშაო 

პერსონალისთვის მობილობა ინსტიტუციური განვითარებისთვის საჭირო 

მეთოდებისა და უნარების შესახებ ახალი ცოდნის მიღების, ასევე  ინსტიტუციური 

ურთიერთობების განხილვის კარგი საშუალებაა.  

        გარდა ამისა, ინტერნაციონალიზაცია აიძულებს როგორც მიმღებ, ისე გამშვებ 

უნივერსიტეტებს, მუდმივად იზრუნონ  მენეჯმენტის, საგანმანათლებლო 

სერვისებისა და ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესებასა და სტუდენტთა 

საჭირობების მიხედვით მათ ადაპტაციაზე. 

      საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მონაცემებით, სტუდენტების 

მობილობის 2005-2016 წლის მაჩვენებელი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში აღემატება 

კერძო უნივერსიტეტების მაჩვენებლებს, რაც სავარაუდოდ სახელმწიფო 

უნივერიტეტებში მოქმედი „Erasmus +”-ის პროგრამებითა და საერთაშორისო 

უნივერსიტეტებთან უფრო აქტიური ბილატერიული თანამშრომლობით აიხსნება . 
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     იმავე ბიუროს მონაცემებით, 2015-2016 სასწავლო წელს საქართველოდან 

საზღვარგარეთ გაემგზავრა სულ 403 სტუდენტი. 

    შესაბამისად, სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის ჯამური 

მაჩვენებლები კერძო უნივერსიტეტების მიხედვით  ასეთია(გრაფიკი 1): 

 

 

გრაფიკი 1. 

 

    ხოლო, სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის ჯამური მაჩვენებლები 

სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიხედვით  ასეთია (გრაფიკი 2):  
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გრაფიკი 2 

 

  საქართველოდან საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში მობილობით  

გამგზავრებული სტუდენტების რაოდენობა 2015-2016 წლებში   (ცხრილი 1) : 

 

 სახელმწიფო უსდ კერძო უსდ სულ 

ავსტრია 0 6 6 

აზერბაიჯანი 0 4 4 

აშშ 0 4 4 

ბელგია 1 0 1 

ბულგარეთი 11 0 11 

გერმანია 53 24 77 

დანია 1 0 1 

დიდი ბრიტანეთი 0 6 6 

ესპანეთი 5 3 8 
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ცხრილი 1 

      რაც შეეხება სტუდენტების მიმღები ქვეყნის მიხედვით განაწილებას, პირველ 

ადგილზეა გერმანია, რომელსაც მოყვება პოლონეთი, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან კი - 

ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია და ასევე თურქეთი. 

ესტონეთი 19 10 29 

თურქეთი 14 8 22 

იტალია 12 1 13 

ლატვია 6 18 24 

ლიტვა 18 5 23 

ლიხტენშტაინი 2 0 2 

ნიდერლანდი 6 3 9 

ნორვეგია 7 0 7 

პოლონეთი 13 54 67 

პორტუგალია 5 15 20 

რუმინეთი 5 4 9 

საბერძნეთი 4 2 6 

საფრანგეთი 3 8 11 

სინგაპური 1 0 1 

სლოვაკეთი 3 0 3 

უნგრეთი 0 2 2 

ფინეთი 4 0 4 

შვეცია 5 0 5 

ჩეხეთი 8 3 11 

ჩინეთი 1 16 17 

სხვა 207 196 403 
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       ბოლონიის პროცესის 2012-2015 წლების ეროვნულ ანგარიშში საყურადღებო 

მოსაზრებებია ქართველი სტუდენტების საერთაშორისო მობილობის 

დამაბრკოლებელ გარემოებებზეც.  

         აქ მთავარ პრობლემად აღნიშნულია დაფინანსებისა და საზღვარგარეთ 

მიღებული კრედიტების მშობლიურ ქვეყანაში აღიარების საკითხები.  

      რაც შეეხება მობილობით ჩამოსულ საერთაშორისო სტუდენტების უკუკავშირს 

საქართველოში მიღებულ  საგანმანათლებლო სერვისებს/ინფრასტრუქტურასა და 

სხვა ყოფით საკითხებზე (მაგ: სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი, სტუდენტური 

დაზღვევა, ტრანსპორტი და სხვა) ამ მხრივ ინფორმაციის დიდი დეფიციტია, თუმცა, 

ყველასათვის ცნობილია, რომ თითოეული საკითხი დღემდე გადაუჭრელ პრობლემას 

წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტებისათვის. 

     აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არანაკლებ დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი 

სტუდენტების საზღვარგარეთ მობილობის ეფექტების კველევას.  

        ჩვენთვის ხელმისაწვდომი აღმოჩნდა ერთადერთი წყარო, რომელიც 

სტუდენტების მობილობიდან მიღებულ სარგებელზე გვაწვდის ინფორმაციას. ეს 

გახლავთ  Erasmus + -ის 2013-2014 წლის მობილობის შეფასება, რომელიც 

გამარჯვებული 62 სტუდენტის შეფასებების კვლევას ეფუძნება.  აქვე უნდა 

აღინიშნოს რომ 2015-2016 წლებში Erasmus + სტიპენდიით საქართველოს სულ 2383 

(იგულისხმებიან, როგორც გაცვლითი პროგრამით მოსარგებლე, ისე ხარისხის 

მისაღებად გამგზავრებული სტუდენტები) მოქალაქემ ისარგებლა.   

      ანგარიშის მიხედვით , სტიპენდიანტები მეტად პოზიტიურად აფასებენ 

მობილობის ისეთ პარამეტრებს როგორიცაა: 

 უცხო ენის ცოდნის გაუმჯობესება;  

 პროფესიული კომპეტენციების ამაღლება; 

  მოგზაურობის შესაძლებლობები; 
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  და სხვ. 

  თუმცა,  მობილობის ეფექტების შესასწავლად მეტად მნიშვნელოვანია 

მონაცემების სისტემატიურად შეგროვება და კვლევის მონაცემების გაზრდა.  

       რაც შეეხება აკდემიური პერსონალის საერთაშორისო მობილობას, ხაზი გაესვა 

იმას, რომ უფრო მეტი უცხოელი ჩამოდის ქართულ უნივერსიტეტებში ლექციებისა 

და სემინარების ჩასატრებლად, ვიდრე საქართველოდან საზღვარგარეთ 

მიემგზავრებიან ანალოგიური მიზნებით.  უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ უცხოურ 

უნივერსიტეტებში ლექციების ან სასწავლო კურსის ჩასატარებლად, ასევე 

კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად  უფრო ახალგაზრდა აკადემიური 

პერსონალი მიდის, რომელიც ინგლისურ ენას სამუშაო დონეზე ფლობს.  უფროს 

თაობას  ინგლისური ენის არ ცოდნა ხელს უშლის მსგავსი აქტივობების 

განხორციელებაში. 

     თუმცა, საქართველოს უნივერსიტეტების აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალი ნათლად აცნობიერებს ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელობას, როდესაც 

სტუდენტებისა და პროფესორების საერთაშორისო მობილობის სარგებელზე 

საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სტუდენტებისათვის ეს პირველ რიგში, ახალი ცოდნის, 

გამოცდილების შეძენისა და პრაქტიკული კომპეტენციების შეძენის შესაძლებლობაა,   

ხოლო პროფესორებისათვის, სწავლებისა და სასწავლო კურსის სტრუქტურირების 

თანამედროვე მეთოდებთან ზიარების, ასევე აკადემიური კონტაქტების გაფართოების 

ეფექტური საშუალებაა. 
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2.2.  საქართველოს  რეფორმამდელი სასწავლო გეგმისა და რეფორმის 

შემდგომი საუნივერსიტეტო კურიკულუმების  ანალიზი  

 

        საქართველოში მიმდინარე განათლების რევოლუციურმა რეფორმებმა  

ასეთივე რევოლუციური სტრუქტურული და შინაარსობრივი ცვლილებები  

გამოიწვია განათლების თითქმის ყველა სფეროში.    

     ყველაზე ძლიერი და შინაარსობრივად დატვირთული, რაზედაც შეიძლება 

ღრმა და საფუძვლიანი მსჯელობა წარიმართოს, საუნივერსიტეტო  სასწავლო  

გეგმებია, რომლებსაც რეფორმების შემდგომ კურიკულუმი უწოდეს.  

      ამ ორი ტერმინის  შესაბამისობის განხილვა სცდება  ჩვენი ნაშრომის ფორმატს. 

ჩვენთვის მთვარია მათი შინაარსობრივი  მსგავსებებისა და განსხვავებების 

გამოვლენა და  სტუდენტთათვის  ევროპული  ხედვების ჩამოყალიბების  

კონტექსტში განხილვა.  

    დასაწყისშივე   ვაფიქსირებთ, რომ რეფორმამდელ  საქართველოში სულ 19  

ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა.   მათგან 1 იყო უნივერსიტეტი(ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ხოლო დანარჩენი, თბილისსა 

და საქართველოს  სხვადასხვა რეგიონებში განლაგებული,  ასევე სხვადასხვა 

პროფილის ინსტიტუტები ფუნქციონირებდა.   კერძო  სექტორი იმ პერიოდისათვის   

(2000 წლამდე), საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში  არ არსებობდა.         

ინსტიტუტებს (უნივერსიტეტს)  საგანმანათლებლო სივრცეში არსებობისათვის არ 

სჭირდებოდათ ავტორიზაცია-აკრედიტაციის გავლა და შესაბამისად, მისი 

სტანდარტების  დაკმაყოფილებისათვის  დაწესებულებების  ადმინისტრაციას 

ზრუნვა არ სჭირდებოდა. მართველობა იმ პერიოდისათვის ცენტრალიზებული იყო, 

შესაბამისად ამ საკითხებს  ცენტრალური მართველობა აგვარებდა. იგივე ითქმის, 

ინსტიტუტების ინფრასქტრუქტურასა და ტექნიკურ აღჭურვილობაზე. 

       ამასთანავე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სტუდენტებისათვის,  კონკრეტული სპეციალობებისათვის ერთი, საკავშირო წესით 
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დადგენილი  საგანმანათლებლო პროგრამა გამოიყენებოდა  და საერთო იყო ყველა 

ინსტიტუტისათვის.  

       ამასთანავე, მაშინდელ ინსტიტუტებში სწავლების მესამე საფეხური 

ინსტიტუტების გარეთ, კვლევით ინსტიტუტებსა და ცენტრებში იყო გატანილი  

(გარდა რამდენიმე დაწესებულებისა). 

    ბოლონიის შემდგომი რეფორმების კვალდაკვალ, შესაბამისი პროგრამული 

აკრედიტაციების მიღების შემდეგ, დაწესებულებებს მიეცათ უფლება, რომ  

დოქტორანტურის  სასწავლო საფეხური განახორციელონ  ადგილზე.  შესაბამისად 

განისაზღვრა ინსტიტუტების პროფილი.  

    კერძოდ,  საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელსაც აკრედიტაციის 

შედეგად მიეცა უფლება, განახორციელოს სწავლების პირველი და მეორე საფეხური,  

ეწოდება სასწავლო უნივერსიტეტი, ხოლო რომელი დაწესებულებაც   ადგილზე 

დოქტორანტურის საფეხურსაც ახორციელებს, საგანმანათლებლო სივრცეში 

ცნობილია, როგორც  - უნივერსიტეტი.  

         საქართველოში დღეისათვის მოქმედებს 55-მდე  უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება,  საიდანაც 35  სასწავლო  და სახელმწიფო უნივერსიტეტებია, ხოლო 

20 - კერძო.  

          მოქმედი დაწესებულებებიდან, არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, ყველა 

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელთაგან 35 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, ხოლო 20-კერძო სამართლის იურიდიული 

პირი.  

        საქართველოში აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების 70% 

მდებარეობს თბილისში, ხოლო დანარჩენი - რეგიონებში. საქართველოში 

აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სამივე საფეხურზე და ერთსაფეხურიან 

სამედიცინო პროგრამებზე სწავლობს 100 ათასამდე სტუდენტი, ხოლო მათ 

განათლებას უზრუნველყოფს 11 ათასზე მეტი პროფესორ-მასწავლებელი. 
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    ამ სტატისტიკის მოყვანა იმისთვისაა საჭირო, რომ  სასწავლო და კვლევითი 

მიმართულებები ბევრ უნივერსიტეტებში მსგავსია, მაგრამ არც ერთი  შესაბამისი 

პროგრამა არ იმეორებს ერთმანეთს, როგორც ეს ხდებოდა რეფორმამდელ პერიოდში.  

    უფრო მეტიც, რეფორმების შემდგომ შექმნილი  სასწავლო პროგრამის   ეგრეთ 

წოდებული ,,სამართალმემკვიდრე‟‟  - კურიკულუმი, რომელიც სტრუქტურულადაც 

სრულიად განსხვავდება  სასწავლო პროგრამისაგან,  ლამის ინდივიდუალურია 

თითოეული  უნივერსიტეტისათვის და ის პროგრამის  შემქმნელი აკადემიური 

გუნდის მრავალგზის ნაფიქრალსა და ნააზრევს წარმოადგენს.  

       ,,საგანმანათლებლო პროგრამა (კურიკულუმი) – უმაღლესი განათლების 

კვალიფიკაციის მისაღებად აუცილებელი სასწავლო კურსების/მოდულების 

ერთობლიობაა, რომელშიც მოცემულია პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები, 

სასწავლო კურსები/მოდულები შესაბამისი კრედიტებით, სტუდენტთა შეფასების 

სისტემა და სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებები“ (კანონი უმაღლესი 

განათლების შესახებ, 2015). 

     იგივეს ვერ ვიტყვით რეფორმამდელ სასწავლო პროგრამაზე, რომელიც 

ერთფურცლიანი საგნების ჩამონათვალისაგან შედგებოდა და საბჭოთა კავშირის 

მასშტაბით საერთო იყო ყველა ინსტიტუტისათვის.  

       კურიკულუმი თავისი სტრუქტურული და შინაარსობრივი დატვირთვით 

იმდენად სოლიდური დოკუმენტია, რომ მისი მოცულობა ხანდახან 60  გვერდსაც კი 

აღწევს. 

ის  ერთგვარი გზამკვლევი და საცნობარო დოკუმენტია სტუდენტების, 

ლექტორების, ექსპერტებისათვის.  კურიკულუმის პუნქტები უმეტესად, 

სამართლებრივად სახელმწიფო დადგენილებებითა  და სხვა დოკუმენტებითაა 

გამყარებული (რომლებზედაც შესაბამისი პუნქტების განხილვისას ვისაუბრებთ).  

      მაგალითისათვის, მოვახდენთ  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

,,განათლების‟‟ სადოქტორო კურიკულუმის სტრუქტურის განხილვას და მსგავსება-

განსხვავებების გამოვლენას, რათა უკეთ წარმოვიდგინოთ ,  რამდენად შესაძლებელია 



66 
 

რეფორმების შემდგომი კურიკულუმების პუნქტების სათანადო შესრულებით 

სტუდენტებს ჩამოუყალიბდეთ ევროპული ხედვა.   

            კურიკულუმის  პირველი გვერდი  ეთმობა, კურკულუმის დასახელებას, 

მიმართულების,  პროგრამის ხელმძღვანელების მითითებას და სხვა, მაგალითად:     

          სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა     განათლება (Education ) 

          მიმართულება: 03 განათლება 

          დარგი/სპეციალობა: 0301 განათლების მეცნიერებები 

          დარგი/სპეციალობა: 0302 მასწავლებლის განათლება  

          სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები: 

1) მანანა ღარიბაშვილი    -  პროფესორი,  პედაგოგიკის  მეცნიერებათა დოქტორი ; 

2) ნინო მოდებაძე   -  პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი; 

ფაკულტეტი:                                                                       განათლების  მეცნიერებათა 

 დეპარტამენტი:                                                            განათლების  მეცნიერებათა   

 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:     განათლება  ( Education ) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელები:  

აკადემიური  განათლების  საფეხური:                დოქტორანტურა (III საფეხური) 

 საგანმანათლებლო  პროგრამის  ტიპი:                      აკადემიური 

სწავლების  ენა:                                          ქართული                                                        

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:                         

1) განათლების დოქტორი განათლების მეცნიერებებში (0301)  
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2)  განათლების დოქტორი მასწავლებლის განათლებაში(0302) (ინგლისური ენის 

სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით) 

      მეტად მნიშვნელოვანია პროგრამისათვის ევროპისა და ამერიკის  

უნივერსიტეტებში მოქმედი მსგავსი, ანალოგიური პროგრამების მოძიება და 

მითითება, როგორც მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების 

მცდელობა. 

      კურიკულუმის პირველივე პუნქტი აქცენტს ინტერნაციონალიზაციაზე აკეთებს  

და სტუდენტებს გარკვეული სტიმულს მატებს. 

     მაგალითად,  ,,განათლების „‟  სადოქტორო  პროგრამის ანალოგები: 

1) მასწავლებლის განათლების მიმართულება 

 English Language Teaching, Ph.D.; University of Essex, Colchester, England, United 

Kingdom 

http://www.phdportal.com/studies/17038/english-language-teaching.html                           

ინგლისური ენის სწავლება (სადოქტორო პროგრამა); ესექსის უნივერსიტეტი, 

ქოლჩესტერი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი 

 Online Doctor of Education in  (Ed.D.) in TESOL; Anaheim University, CA, 1240 S. State 

College Blvd, USA  

https://www.anaheim.edu/schools-and-institutes/graduate-school-of-education/doctor-of-

education-in-tesol.html 

და სხვა.  

     კურიკულუმის შემდეგი პუნქტი:  პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:      180 

კრედიტი(სულ: 4500 სთ).  

         როგორც უკვე აღვნიშნეთ,  ბოლონიის პროცესის ერთ ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარია კრედიტების სისტემის დარეგვა - ერთიანი 

http://www.phdportal.com/studies/17038/english-language-teaching.html
https://www.anaheim.edu/schools-and-institutes/graduate-school-of-education/doctor-of-education-in-tesol.html
https://www.anaheim.edu/schools-and-institutes/graduate-school-of-education/doctor-of-education-in-tesol.html
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ინსტრუმენტის შემუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტებში 

სწავლების პროცესის გამჭირვალობასა და ხარისხის განვითარებას.  

     სწორედ,  კრედიტების  სისტემის ფარგლებში,  სტუდენტებს უფლება ეძლევათ 

- საზღვარგარეთ სწავლის შედეგად მიღებული კრედიტების  აღიარება  მოითხოვონ 

მათსავე მშობლიურ უნივერსიტეტში  იმ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, 

რომელზეც სწავლობენ  შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მისაღებად.  

       კრედიტები  და მით უმეტეს,  სტუდენტის მიერ მისი ტრანსფერი 

საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში არ მოიძებნება რეფორმამდელ კურიკულუმებში 

და ეს გასაკვირიც არაა, რადგან იმ პერიოდისათვის საქართველოს განათლების 

სისტემაში  პროგრამის ,,ინტერნაციონალიზაცია‟‟  პრიორიტეტს არ წარმოადგენდა და 

თავად ტერმინს სრულიად სხვა დატვირთვა  ჰქონდა.  

       ახლანდელი რეგულაციით, კრედიტი არის სტუდენტის მიერ კონკრეტული 

სასწავლო კურსის დასაუფლელად დახარჯული დრო და საქართველოს სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებში  ის  25-30 საათის ფარგლებში მერყეობს.  

      მაგალითად, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ერთი კრედიტი  25 

საათს შეადგენს.  

     კრედიტებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე სწავლის უმაღლეს განათლებასთან ინტეგრაციის პროცესშიც, როდესაც 

განისაზღვრა, რომ არაფორმალური განათლების ჭრილში დაგროვებული 

კრედიტების აღიარება შესაძლებელი უნდა იყოს ფორმალური განათლების 

ფარგლებში სტუდენტის მიერ დაგროვებულ კრედიტებზე დაყრდნობით. 

  პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა : კურიკულუმის ამ პუნქტში, ზოგადი 

რეგულაციების პარალელურად, კონკრეტული  პროგრამებისათვის განსაზღვრულია 

პროგრამაზე  სტუდენტთა  ჩარიცხვის  პირობები, რომლებიც პროგრამის 
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ხელმძღვანელებისა  და უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის  ურთიერთშეთანხმებითა 

და შეჯერებითაა ჩამოყალიბებული;  

      მაგალითად:  განათლების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვება 

განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით      დადგენილი წესით :  

 მაგისტრის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;  

 და სხვა პროგრამის პროფილის შესაბმისი  მოთხოვნები. 

         პროგრამის აქტუალობა :  კურიკულუმის ამ პუნქტში პროგრამის 

ხელმძღვანელს განსაზღვრული აქვს პროგრამის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც 

პროგრამის აქტუალობით  უნდა დაუსაბუთოს  პროგრამის  მსურველს, ექსპერტს, 

საზოგადოებას.  

   მაგალითად: ,,განათლების“  სადოქტორო  პროგრამის აქტუალობა 

განპირობებულია ბოლონიის შემდგომ საქართველოს განათლების სისტემის 

რეფორმის პრიორიტეტული  მიმართულებების მხარდაჭერით, რომელიც პირველ 

რიგში,  მომავალი მასწავლებლის ხარისხიანი განათლებით აღჭურვას ისახავს 

მიზნად. 

     მეორეს მხრივ, ზოგადად განათლების მეცნიერებების სფეროში რეფორმების 

მიმდინარეობის კვალდაკვალ განხორციელებული სისტემური ცვლილებები მეტად 

საყურადღებო და მიმზიდველია  განათლების მესვეურთათვისა და 

მკვლევრებისათვის. ამ სფეროში  წარმოქმნილი ბევრი ახალი საკითხი (ზოგიც 

არსებული) ახლებურ გააზრებასა და ადაპტირებას მოითხოვს არსებულ რეალობასა 

და სამომავლო გამოწვევებთან.  

შესაბამისად, კურიკულუმში განისაზღვრება    სადოქტორო პროგრამის მიზანი:  

   პროგრამის მიზანია მომზადდეს ახალი თაობის მეცნიერი–პედაგოგი და 

მაღალკვალიფიციური მკვლევარი განათლებაში, რომელსაც ექნება: 

 ფუნდამენტური ცოდნა  არჩეულ დარგში და ახალი ცოდნის ძველ 

გამოცდილებაზე შემოქმედებითად დაშენება/შექმნის უნარი; 
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 თანამედროვე საგანმანათლებლო-ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფლობისა 

და ორიგინალური კვლევითი საქმიანობის ჩატარების უნარი, რომელსაც წვლილი 

შეაქვს განათლების მეცნიერების დარგში, რითაც შეეძლება საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში გახდეს კონკურენტუნარიანი კადრი, პედაგოგი/მკვლევარი ქვეყნის და 

რეგიონის საგანმანათლებლო სისტემის წინაშე დასახული უმნიშვნელოვანესი  

პრობლემების გადასაწყვეტად, ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმის 

პროცესების მეცნიერულ საფუძველზე წარსამართად და განათლების ნაციონალურ 

და საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად; 

 გამოწვევების, განათლების მეცნიერებების დარგში საკითხებისა და კვლევების 

სისტემატურად გააზრების უნარი; 

 ახალი  იდეების შეფასებისა და კომპლექსური თეორიების სინთეზის უნარი; 

 და სხვა.  

     ,,ბოლონიის პროცესით გათვალისწინებული ხარისხის ერთიანი სისტემის 

დანერგვა სწორედ ამ კვალიფიკაციათა ჩარჩოების შექმნასაც მოიცავს ეროვნულ 

დონეზე, რომლებიც თანხვედრაში იქნება ევროპული სივრცის კვალიფიკაციების 

ძირითად სტრუქტურასთან, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს როგორც  სტუდენტთა 

მობილობას, ისე მათ ინტერნაციონალიზააცისა და  დასაქმების შესაძლებლობების 

გაზრდას  როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო (ევროპულ) დონეზე“  (ბერგენის 

კომუნიკე, 2005). 

       ამისათვის,  ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავდა ე.წ. „დუბლინის 

დესკრიპტორები“ ხუთი ძირითადი კომპონენტის ერთობლიობა, რომლებიც  

ასახავდა სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგად მიღებულ კონკრეტულ კომპეტენციებს.  

     ,,დუბლინის დესკრიპტორები უმაღლესი განათლების ყოველი 

საფეხურისთვის ინდივიდუალურად შემუშავდა, თუმცა სამივე საფეხურისათვის 

ისინი ძირითად შემდეგ ზოგად  კომპეტენციებს ეყრდნობა“ (ბოლონიის ჯგუფი,   

2005). 
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- ცოდნა და გაცნობიერება,   რაც გულისხმობს კონკრეტული საგანმანათლებლო 

დონისთვის კონრეტული სპეციალობის შესაბამისი ცოდნის ქონას; 

- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება   -  საუნივერსიტეტო  სივრცეში მიღებული 

თერიული ცოდნის პრაქტიკაში, ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენებისა და 

ადაპტირების უნარი; 

- დასკვნის უნარი  - რელევანტური მონაცემების და ინფორმაციის გაანალიზების 

უნარი, ცოდნის ინტეგრირება საჭიროებისამებრ და კრიტიკული აზროვნების უნარი.  

- კომუნიკაცია - ინფორმაციის, მონაცემების, კვლევის შედეგების, ინოვაციური 

იდეების მიწოდების უნარი, როგორც პროფესიონალი ისე არაპროფესიონალი 

საზოგადოებისათვის. 

- სწავლის უნარი  - კონრეტულ საფეხურზე გამომუშავებული უნარი, რომელიც 

საშუალებას აძლევს ინდივიდს, სწავლა განაგრძოს მომდევნო საგანმანათლებლო 

საფეხურზე. 

- ღირებულებები  -   პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ 

ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის 

გაზიარება. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  დუბლინის დესკრიპტორები მხოლოდ ზოგადი 

ხასიათის ინსტრუქციაა, რომელიც ისევე ,  როგორც კვალიკიფიკაციათა ჩარჩო, 

ეროვნულ დონეზე უნდა შეემუშავებინა ბოლონიის პროცესის მონაწილე ყველა 

ქვეყანას. 

     სწორედ ამ დესკრიპტორებზე დაყრდნობით ,  2010 წელს საქართველოში, 

განათლების მინისტრის ბრძანებით, დამტკიცდა ეროვნული კვალიფიკაციათა ჩარჩო 

(ბრძანება 120/ნ, 10/12/2010). დოკუმენტი მოიცავს როგორც საქართველოში არსებული 

ყველა დარგის ჩამონათვალს, ისე კონკრეტულ ცოდნასა და უნარებს,  რომელსაც ესა 

თუ ის მიმართულება გულისხმობს.    
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    ამავე ბრძანების ფარგლებში გაიწერა კონკრეტული კომპეტენციების მატრიცა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის, რომლებიც სწავლის შედეგების 

ამსახველ ჩამონათვალს წარმოადგენს.  

     შესაბამისად, აღნიშნული სადოქტორო პროგრამის  სწავლის შედეგებია 

წარმოდგენილი კურიკულუმის მომდევნო პუნქტში:  

 

ცოდნა  და  

გაცნობიერება 

 დოქტორს გააჩნია: 

 განათლების სფეროში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 

ცოდნა, აცნობიერებს ამ ცოდნის უწყვეტი განვითარების 

აუცილებლობას; 

 იცის წყაროების სწორი დამუშავება, ახდენს სამეცნიერო 

ლიტერატურის კრიტიკული მიმოხილვას, საკუთარი 

შეხედულებების ჩამოყალიბებას და ამ ორი ფენომენის 

სასარგებლო შეჯერებას, რაც ხშირ შემთხვევაში ახალი ცოდნის 

შექმნით მთავრდება;  

 შეუძლია საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის 

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობა კვლევის 

მიმართულების ფარგლებში, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს 

სტატიებსა და კონფერენციის მასალებში; 

 სრულად აცნობიერებს განათლების სფეროს პრობლემებს 

გლობალური და რეგიონალური მასშტაბით; შესაბამისად თავის 

ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენების აუცილებლობას ამ 

პრობლემების სრულად იდენტიფიცირების, მათი გადაჭრისა და 

ზოგადად, განათლების სისტემის განვითარებისათვის . 
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ღირებულებები დოქტორს შეუძლია:  

 განათლების სფეროში ჯანსაღ ღირებულებათა 

დასამკვიდრებლად, ახალი მიდგომების  შესამუშავებლად  

ახალი გზების ძიება;  

 მეცნიერული და კონკრეტულად პედაგოგიური ეთიკის 

პრინციპების სიღრმისეული კვლევა და მათი სრულყოფისა და 

განვითარებისათვის ინოვაციური მიდგომების შემუშავება . 

 ეროვნული და გლობალური ღირებულებების დაფასება და 

დამკვიდრება-განვითარებაში წვლილის შეტანა, ამის 

განსახორციელებლად  ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

ცოდნის   

პრაქტიკაში  

 გამოყენების  

 უნარი   

დოქტორს შეუძლია : 

 არსებული სასწავლო პროცესის გაუმჯობესება ახლებური 

კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების გამოყენებით; 

 განათლების სფეროში თანამედროვე დონეზე ინოვაციური 

კვლევის დაგეგმვა და შესრულება, პედაგოგიური 

დაკვირვებებისა და ექსპერიმენტის ჩატარება, შესაბამისი 

ანალიტიკური და მეთოდოლოგიური სამუშაოების 

განხორციელება, ზედამხედველობა,  წარმოჩენა, კვლევის 

მეთოდების განვითარება;  

 შეძენილი ცოდნის გაფართოების მიზნით  ინოვაციური 

მეთოდების დამუშავებითა და გამოყენებით  მნიშვნელოვანი 

პრობლემების გადაწყვეტა განათლების სფეროში,  

ექსპერიმენტის ჩატარება, კვლევის თანამედროვე 
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მეთოდოლოგიის განვითარება; 

 კვლევასთან დაკავშირებული პრობლემების 

დამოუკიდებლად მოგვარება; 

 მონაცემთა ბაზების შექმნა და გაანალიზება, კვლევის 

მონაცემთა ანალიზისა და  შეფასების/გადაფასების  გზით ახალი 

პედაგოგიკურ/მეთოდოლოგიური პრობლემის გადაჭრა და/ან 

არსებული ცოდნის გამდიდრება; ამ ცოდნაზე დაფუძვნებით  

სამეცნიერო სტატიების მომზადება საერთაშორისო 

მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად;   

 განათლების  სფეროებში არსებული თეორიული 

დებულებების კრიტიკული გაანალიზება, პრაქტიკული 

რეკომენდაციების შემუშავება და/ან  არსებული  თეორიის 

განვითარება; 

 განათლების სფეროს პრობლემების  იდენტიფიცირება და 

მისი გადაჭრის ეფექტური მიდგომებისა და სტრატეგიების 

შემუშავება; 

 მაღალი ხარისხის, თანამედროვე მოთხოვნებზე 

ორიენტირებული სასწავლო კურიკულუმებისა და სასწავლო 

მასალების შედგენა–შექმნა, განმახორციელებელი პროცესების 

მონიტორინგი და მიღწეული შედეგების  გაუმჯობესების 

პროცედურების დაგეგმვა-განხორციელება; 

 სწავლების პროცესის ეფექტური დაგეგმვა და 

განხორციელება სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 
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დასკვნის  

უნარი 

დოქტორს შეუძლია : 

 გამოწვევების, განათლების მეცნიერებების დარგში 

საკითხებისა და კვლევების სისტემატურად გააზრება და 

შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება; 

 რეფლექტური/გააზრებუი სწავლისა და განათლების 

მეცნიერებების სფეროს გარშემო არსებული თეორიებისა და 

შეხედულებების კრიტიკული ანალიზი; 

 ახალი იდეების შეფასება და შესაბამისი დასკვნების 

საფუძველზე კომპლექსური თეორიების სინთეზი; 

 სამეცნიერო ლიტერატურის(ზოგჯერ განსხვავებული 

მიდგომების) კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ამის 

საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება, 

მიღებული შედეგების დასაბუთება და  დაცვა,  მათი  

განზოგადოება, დარგში ახალი  კანონზომიერებების გამოვლენა; 

  პრობლემის გადაჭრის პროცესში, დასკვნების საფუძველზე 

სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 

მიღება. 

კომუნიკაციის  

უნარი  

დოქტორს  შეუძლია: 

 განათლების სფეროში კვლევის მეთოდოლოგიის 

დემონსტრირება; 

 გლობალურ საგანმანათლებლო აკადემიურ სივრცეში 

ჩართვა და აკადემიურ პირებთან კომუნიკაცია, როგორც 

განათლების დარგში, ასევე დარგთან მიმართებაში ზოგადი 

საკითხის ირგვლივ; 
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 მაღალ აკადემიურ დონეზე  ახალი საგანმანათლებლო 

ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 

დასაბუთებულად და გარკვევით  წარმოჩენა,  დისკუსიებში 

ჩართვა, კონფერენციებზე გამოსვლა, ადგილობრივ და უცხოელ 

კოლეგებთან დარგის ახალ მიღწევებსა და საკუთარ 

გამოწვევებზე პოლემიკის  წარმატებით წარმართვა როგორც  

მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე; 

 თავისი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული 

გამოცდილების ეფექტური დემონსტრირება სტუდენტებთან, 

კოლეგებთან, კვლევის პროცესში რესპოდენტებთან  და სხვა, 

დანარჩენ საზოგადოებასთან. 

დამოუკიდებლად და გუნდში  შემოქმედებითად მუშაობა 

პროფესიულ თუ არაპროფესიულ გარემოში. 

სწავლის  

უნარი  

დოქტორს შეუძლია :  

 განათლების სფეროში საკუთარი და სხვების მუშაობის  

შედეგების კრიტიკული შეფასება და თვითშეფასება, ანალიზი და 

გაუმჯობესების გზების დაგეგმვა–განხორციელება; 

 გააჩნია დარგის განვითარებისათვის სასარგებლო საკითხების 

იდენტიფიცირებისა და განვითარების მზაობა სასწავლო და 

კვლევითი საქმიანობის პროცესში. 

        

        როგორც ვხედავთ, კურსდამთავრებულის მიერ მიღებული ცოდნა მხოლოდ 

ფაქტობრიობაზე კი არ არის დამყარებული,  როგორც  ეს რეფორმამდელი  გეგმით  

იყო გათვალისწინებული, არამედ ითვალისწინებს თავად ფაქტობრივი ცოდნის 
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გაცნობიერებას, მის პრაქტიკაში გამოყენებას და მთელ რიგ ტრანსფერული უნარ-

ჩვევების ჩამოყალიბებას, როგორებიცაა: ცოდნის  პრაქტიკაში პრაქტიკაში 

გამოყენების  უნარი,  დასკვნის უნარი, კომუნიკაციის უნარი,  სწავლის უნარი და  

ღირებულებები.  

    ესაა  სწორედ ის ზოგად-ტრანსფერული უნარები, რომლებიც მოწინავე 

ევროპულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს მიესადაგება და კურსდამთავრებულს 

დაეხმარება, იყოს რეალიზებული და დასაქმებადი საერთაშორისო შრომის  ბაზარზე.  

       ერთ-ერთი მთავარი, რასაც კრედიტაციის ექსპერტი აქცევს ყურადღებას , 

სწორედ  ისაა, რომ პროგრამა თავისი შედეგებით კურსდამთავრებულს 

საერთაშორისო მასშტაბებით სწავლის გაგრძელებისა/ან დასაქმების საშუალებას 

უნდა აძლევდეს.  

     ის, როგორც ზემოთ ვნახეთ, პროგრამისათვის  აკრედიტაციის მინიჭების ერთ-

ერთი ძირითად მოთხოვნასაც   წარმოადგენს.  

      კურიკულუმის მოდევნო პუნქტს წარმოადგენს სწავლის შედეგების რუკა, 

რომელიც აერთიანებს კურიკულუმის ფარგლებში წარმოდგენილი სასწავლო  და 

კვლევითი  კომპონენტების შედეგებს დუბლინის დისკრიპტორების მიხედვით. 

     სწავლის  შედეგები  შეიძლება არსებობდა კიდეც რეფორმამდელი სასწავლო 

გეგმებში არსებული კურსებისათვის, მაგრამ ის სრულიად არ იყო გასაჯაროებული 

და მით უმეტეს, მიუწვდომელი იყო თავად სტუდენტებისათვის.  

            მაგალითად:  
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განათლების პროგრამის სწავლის  შედეგების  რუკა: 

№  სასწავლო 

კურსები/კომპონენტები  

კომპეტენციების ჩამონათვალი  

ც
ო

დ
ნა
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ა 
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ნი
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ს

 უ
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ღ
ი
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ე
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უ

ლ
ე
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სასწავლო კომპონენტი  

1 პედაგოგიკის სპეც. კურსი   X x X X X  

2 უმაღლესი სკოლის 

პედაგოგიკა 
X x X  X 

 

3 კვლევის მეთოდები:  X x X X X  

 

     კურიკულუმის  სტრუქტურაში  დიდი  მნიშვნელობა ენიჭება  აღნიშნული 

შედეგების მიღწევის მეთოდებს, რომლებიც საკმაოდ მრავალფეროვანია და როგორც 

ანალიზისას ირკვევა, მათგან საკმაო რაოდენობა სწორედ სტუდენტთათვის 

ინტერნაციონალიზაციის განხორციელებას დიდად უწყობს ხელს. მაგ:  

  განათლების კურიკულუმის სწავლის/კვლევის   შედეგების მიღწევის 

მეთოდები :  

    სადოქტორო კურიკულუმის ფარგლებში დაგეგმილია საგანმანათლებლო 

პროგრამის კომპონენტის განმახორციელებელი პირის მიერ დოქტორანტისთვის 

ცოდნის გადაცემის საშუალებები(მეთოდები), როგორიცაა: ლექცია, 

ინდივიდუალური და სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი, 

ელექტრონული რესურსით სწავლება და სხვ.  ამასთანავე,  სწავლება-სწავლისა და 

კვლევის მეთოდთა სისტემა  მოიცავს  შესაბამის  სასწავლო და კვლევით 
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აქტივობებს (დისკუსია, დებატები, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, სემინარი,სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობა, მუშაობა სადისერტაციო ნაშრომზე (რაოდენობრივი და 

თვისობრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებით)  და სხვ.) 

       საგულისხმოა, რომ მეტი გამჭვრივალობისა და სტუდენტთა 

ინფორმირებულობისათვის  კურიკულუმშივეა  გაწერილი თითოეული მეთოდისა 

და აქტივობის განმარტება.  მაგალითად:  

  ლექცია, რომლის დანიშნულებაა სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ 

ძირითადი თემატიკის განხილვა და დოქტორანტის უზრუნველყოფა  სათანადო 

ინფორმაციით. სალექციო კურსები ორიენტირებულია განათლების სფეროში 

(განათლების მეცნიერებები; ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა) თეორიული 

კვლევისა და აღნიშნულ სფეროში დაგროვილი გამოცდილების შესწავლაზე. 

ლექციები იკითხება პრობლემურ ასპექტში, ე.ი. ყურადღება კონცენტრირებულია 

განსახილველი საკითხის ძირითადი დებულებების გამოკვეთაზე და მათ ანალიზზე.  

  პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სწავლების  მეთოდი, რომელიც 

ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს 

პრობლემას. დოქტორანტი ამ პრობლემის ადექვატურად გადასაწყვეტად მუშაობს 

წყაროებზე, სამეცნიერო ლიტერატურაზე, თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნლოგიების  მეშვეობით მოიძიებს უახლეს სამეცნიერო მიღწევებს შესაბამის  

სფეროში, სტატიებს, კონფერენციის მასალებს  და ყველა იმ მასალას, რომელიც 

დასმულ პრობლემას უკავშირდება. მოპოვებული მასალებისა და მონაცემების, 

აგრეთვე საკუთარი  მოსაზრებების შეჯერება ხშირად  ამ სფეროში ახალი ცოდნის 

შექმნის საფუძველს ქმნის. 

     როგორც  ვხედავთ,  კურიკულუმის განხორციელებისათვის გამოყენებული 

სწავლებისა და კვლევის მეთოდთა სისტემა მეტად მრავალფეროვანია, ის   

აერთიანებს ვერბალურ და წერით მეთოდებს ისე, რომ ერთდროულად რამდენიმე 

ფაქტორია გათვალისწინებული: 
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  სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება (განსხვავებით რეფორმამდელი 

პროგრამის, როდესაც გვქონდა მასწავლებელზე ორიენტირებული სასწავლო 

პროცესი), პასუხობს დოქტორანტის  ინდივიდუალურ და ინტელექტუალურ 

თავისებურებებსა  და მოთხოვნილებებს; 

  სწავლების პროცესი ინტერაქტიურია და პრობლემის გადაჭრაზე 

ორიენტირებული; 

 მეთოდთა მრავალფეროვნება სტუდენტებში ინტერესის შენარჩუნებასა და 

შესაბამისად  სწავლის მოტივის  მდგრადობას განაპირობებს; 

 სწავლება  მხოლოდ  ცოდნის ფაქტობრივ  მიღებაზე  არაა   ფოკუსირებული  

და  დოქტორანტის მიერ სწორედ იმ ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების 

განვითარებას მოიაზრებს, რომელზედაც ზემოთ  ვისაუბრეთ.  

           კურიკულუმის მომდევნო პუნქტში წარმოდგენილია შესაბამისი პროგრამის 

კურსდამთავრებულის შესაძლო დასაქმების სფერო და ადგილები.   

      მაგალითად:  განათლების  საგანმანათლებლო  პროგრამის შესაძლო  

დასაქმების  სფეროები:  დოქტორის აკადემიური ხარისხი ასოცირდება აკადემიურ 

და/ან კვლევით საქმიანობასთან. შესაბამისად, სადოქტორო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს შეუძლია 

იმუშაოს: 

უმაღლესი სასწავლებლებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში  

სხვადასხვა ფაკულტეტებზე  შესაბამისი პროფილით; 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში; 

განათლების ადმინისტრირებაში კვლევისა და განვითარების სამსახურებში;  

საქალაქო და სარაიონო განათლების რესურს-ცენტრებში; 

განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში; 

 და სხვა. 
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      კურიკულუმის სტრუქტურაში შემდეგი პუნქტი  პროგრამის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის აღწერას 

ეთმობა, მაგალითად:  ,,განათლების“ სადოქტორო პროგრამის ეფექტური 

განხორციელებისათვის გამოყენებულ იქნება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: კეთილმოწყობილი კაბინეტები, განათლების 

მეცნიერებათა დეპარტამენტი განათლების სფეროს თანამედროვე ლიტერატურითა 

და იშვიათი  ეგზემპლარებით, რომელიც ხელმისაწვდომია  სტუდენტისათვის.  

       განსაკუთრებით   აღსანიშნავია  ბიბლიოთეკების ჩართულობა  ელექტრონულ,  

საერთაშორისო წიგნად  ფონდებში და იქ სტუდენტებისა და ლექტორების 

თავისუფალი წვდომა, სადაც მათ საშუალება აქვთ , არა მხოლოდ მიადევნონ  თვალი  

და გამოიყენონ მეცნიერების თანამედროვე მიღწევები და შესაბამისი მასალები, 

არამედ  თავად  გახდნენ  საერთაშორისო  საგანმანათლებლო  სივრცის  

სრულუფლებიანი  წევრები.  

          როგორც უკვე ვთქვით, რეფორმამდელი პროგრამებისაგან სრულიად 

განსხვავავებული სწავლის მეთოდოლოგიაა  ჩამოყალიბებული და 

განხორციელებული თანამედროვე კურიკულუმებში.  ლოგიკურია, რომ 

განსხვავებული უნდა იყოს  სტუდენტის  ცოდნის  შეფასების სისტემაც, რომლებიც  

ამ მეთოდთა გამოყენებით სტუდენტთა მიერ შეთვისებული ცოდნისა და უნარების 

დონის დადგენაში დაგვეხმარება.  

    საგულისხმოა, რომ  დღევანდელი  სტუდენტთა ცოდნის დონის შეფასების 

სისტემამ,  რეფორმების კვალდაკვალ,  უამრავი ცვლილება განიცადა.  

        ზოგადად,  განათლების სისტემისათვის, ეს იმდენად მნიშვნელოვან  და 

პრიორიტეტულ  საკითხად მიიჩნევა, რომ მთელი რიგი   საერთაშორისო, 

საქართველოს  სამთავრობო თუ ადგილობრივი რეგულაციებითაა მხარდაჭერილი. 

თუმცა, დაწესებულებისა და ლექტორის  აკადემიური თავისუფლებაც  

გასათვალისწინებელია.  
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       მაგალითად, ,,განათლების‟‟ საგანმანათლებლო  დოქტორანტის  სწავლის 

შედეგის მიღწევის დონის შეფასების  სისტემა რეგულირდება ,,საგანმანათლებლო 

პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესისა და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების 

სისტემის შესახებ‟‟ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

შესაბამისი ბრძანებისა (#3, 2007 წ) და (სსიპ-ი იაკობ გოგებაშვილი სახელობის  

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებებლი 

წესის შესახებ დებულების (ოქმი # 3, 02.03.2017) მიხედვით. 

    კურიკულუმით გათვალისწინებული სასწავლო  კომპონენტები ფასდება 100 

ქულიანი სისტემით  შეფასების  შემდეგი სისტემის მიხედვით: 

                ხუთი სახის დადებითი შეფასება:  

1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

2)   (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

3)   (C)  კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

5)   (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

            ორი სახის უარყოფითი  შეფასება: 

1)  (FX)  ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი  

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

2)  (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას კურსი  თავიდან 

აქვს ასათვისებელი. 

    კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით 

დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ 

მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით (პროცენტი და ქულა შესაბამისობაშია 

ერთმანეთთან). 
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         ხოლო, კვლევითი კომპონენტის (სადისერტაციო ნაშრომის შესრულება და 

დაცვა) შეფასება ხდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით)  სადისერტაციო 

კოლეგიის  მიერ  შემდეგი პრიორიტეტების გათვალისწინებით (იხ.სადისერტაციო 

ნაშრომის შესრულებისა და დაცვის სილაბუსი):  

 სადისერტაციო თემის აქტუალობა; 

 ნაშრომის მეცნიერული სიახლე; 

 დასმული პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატურობა; 

 ნაშრომის სტრუქტურა; 

 პრეზენტაციის ტექნიკურ-ორგანიზაციური მხარე; 

 დოქტორანტის მიერ კითხვებზე პასუხის გაცემა. 

 

         ,,განათლების‟‟ საგანმანათლებლო პროგრამის მომდევნო პუნქტია  სწავლებისა 

და კვლევის  ორგანიზების თავისებურებები, სადაც დაწვრილებითაა გაწერილი ის 

მიდგომები, რომელიც  ზოგადად  განასხვავებს  სხვა  კურიკულუმებისაგან და 

პროგრამის ინდივიუალიზმს წარმოაჩენს. თუმცა, ამავე დროს, ის შესაბამისობაშია 

სამთავრობო დონეზე  დადგენილ  ზოგად  რეგულაციებთან.  

      მაგალითად, ,,განათლების‟‟ სადოქტორო პროგრამა შექმნილია საქართველოში 

განათლების  სახელმწიფო პოლიტიკის, საერთო საუნივერსიტეტო რეგულაციების 

(პროგრამების შედგენის ინსტრუქცია, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, 

სწავლებისა და შეფასების რეგულაციები და სხვა), უნივერსიტეტის ადამიანური და 

მატერიალური რესურსების და ამ სფეროში მომუშავე პროფესორების გამოცდილების 

გათვალისწინებით, ასევე, თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულებაზე დაყრდნობით.   

          სადოქტორო  პროგრამით გათვალისწინებული 180 კრედიტიდან 60 კრედიტი 

ეთმობა  სასწავლო კომპონენტს , რომელიც გულისხმობს სასწავლო კურსების 

მეშვეობით დოქტორანტის დარგში უახლესი  მეცნიერული ცოდნის დაუფლებასა და 

შესაბამისი ზოგად-ტრანსფერული უნარების განვითარებას;  პედაგოგიკაში  და/ან 
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მეთოდიკაში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას,  სწავლების თანამედროვე 

საგანმანათლებლო და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  დაუფლებას. 

           კვლევითი კომპონენტი, სადისერტაციო ნაშრომი, რომლისთვისაც 

გათვალისწინებულია 120 კრედიტი, როგორც წესი,  სრულდება მე-2- მე-6 

სემესტრების განმავლობაში. მეორე და მესამე სემესტრები იდეურად (სასურველობის 

პრინციპით) ეთმობა  დისერტაციის შესავალი ნაწილის შესრულებას, 

ბიბლიოგრაფიის შექმნას, სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზს, პრობლემისა  და 

საკვლევი ამოცანების დასმას, კვლევის მეთოდოლოგიის განსაზღვრას, სავარაუდო 

შედეგების წარმოდგენას. მეოთხე სემესტრში სრულდება ნაშრომის ექსპერიმენტული 

ნაწილი, იქმნება მონაცემთა ბაზა, ხდება მისი დამუშავება. შესაბამისად, მეოთხე-

მეხუთე სემესტრები ეთმობა დისერტაციის ძირითადი ნაწილის შესრულებას , 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას, სტატიების გამოქვეყნებას, 

მონაწილეობას კონფერენციაში. მეექვსე სემესტრი მთლიანად დისერტაციის 

დასრულებას, გაფორმებასა და დაცვისათვის მზადებას(სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

დასკვნა, რეცენზენტთა სავარაუდო შერჩევა  და რეცენზირება, ავტორეფერატის 

დაბეჭვდა და ა.შ.) ეთმობა. 

     კურიკულუმის კვლევით კომპონენტს  სადისერტაციო ნაშრომის დასრულება 

და  საჯარო დაცვა აგვირგვინებს. აღნიშნული ნაშრომი უნდა იყოს დასრულებული 

სამეცნიერო გამოკვლევა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ 

სიახლეს. მასში გადაწყვეტილი უნდა იქნეს მნიშვნელოვანი საგანმანათლებო/ 

პედაგოგიკურ-მეთოდიკური საკითხი, უნდა ავითარებდეს დარგში დაგროვილ 

ცოდნას და პასუხობდეს დარგის სამომავლო გამოწვევებს. 

      აქვე მინიშნებულია, რომ   დოქტორანტის მიერ  დაცული უნდა იყოს 

სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენისა და დაცვის მინიმალური სტანდარტი,  

მაგალითად: 
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     განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო ნაშრომის საბჭოში 

წარდგენამდე, დოქტორანტი ვალდებულია, სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში, 

სპეციალურად შექმნილი კომისიის წინაშე, რომელიც იქმნება განათლების 

მეცნიერებათა დეპარტამენტში,  წარმოადგინოს   ორჯერადად, ზეპირი 

პრეზენტაციის სახით დისერტაციის ნაწილები. კომისია  ახორციელებს   

წარმოდგენილი მასალების მონიტორინგს. კომისიის  პირველ სხდომაზე 

დოქტორანტი წარადგენს მეორე-მესამე სემესტრში შესრულებულ ნამუშევარს 

(დისერტაციის ნაწილი, რომლის სავარაუდო აღწერილობა ზემოთაა მოცემული), 

ხოლო მეხუთე სემესტრის ბოლოს - მეოთხე-მეხუთე სემესტრის 

ნამუშევარს(დისერტაციის მეორე ნაწილს).  დოქტორანტის  ეს მასალები  ფორმდება 

ოქმის სახით და ინახება დოქტორანტის პორტფოლიოში.  

       დოქტორანტმა უნდა წარმოადგინოს ასევე,  დისერტაციის თემის ირგვლივ 

გამოქვეყნებული არანაკლებ სამი სამეცნიერო ნაშრომის (სტატიების ან 

საკონფერენციო შრომები) სია, რომელთაგან ერთი მაინც გამოქვეყნებული უნდა იყოს 

საერთაშორისო რეცენზირებად ან/და რეფერირებად/იმფაქტ ფაქტორის მქონე  

სამეცნიერო ჟურნალში ან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, 

ანდა უცხოეთის გამოცემებში. დოქტორანტს, აგრეთვე, მოეთხოვება მინიმუმ ერთ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა. 

      ყველა  თანამედროვე კურიკულუმის  სტრუქტურას აგვირგვინებს მისაღები  

გამოცდის  პროგრამა   და    რეკომენდებული ლიტერატურა, რომლითაც  პროგრამაზე 

ჩარიცხვის  მსურველმა  უნდა  მოამზადოს  მისაღები  გამოცდის  საკითხები . 

      მისაღები გამოცდების  საკითხები  და ლიტერატურა  არსებობდა  

რეფორმამდელ პერიოდშიც,  მხოლოდ   ის  პროგრამაზე  არ  იყო მიბმული და  

როგორც წესი, ცალკე  ქვეყნდებოდა.  

       კიდევ ერთი მსგავსება, რომელიც რეფორმამდელ და რეფორმის შემდგომ 

საგანმანათლებლო პროგრამებს გააჩნია,  ესაა   სასწავლო კურსების  ჩამონათვალი , 
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მხოლოდ მათ შორის,  რა თქმა უნდა დიდი სტრუქტურული და შენაარსობრივი 

განსხვავებაა ( სასწავლო გეგმა, ცხრილები 1 და 2) .  

 

      სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა: განათლება” 
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ცხრილი 2. 
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   როგორც ამ ორი პროგრამის  სასწავლო გეგმების   შედარებისას  ჩანს,  

კურიკულუმის შემადგენელი  კურსების ჩამონათვალის გასწვრივ  არის გრაფა, სადაც 

დაფიქსირებულია  კურსის  სტატუსი: სავალდებულო და არჩევითი.  ამ  სტატუსის  

მქონე  კურსების შეთავაზება  სტუდენტს  საშუალებას აძლევს,  რომ  პროგრამის  

ჩარჩოს ფარგლებში განახორციელოს ინდივიდუალური აკადემიური გზა.  

        ასეთი რამ  სრულიად  წარმოუდგენელი იყო რეფორმამდელ  პროგრამებში  და  

ყველა კურსი, რომელიც  წარმოდგენილი იყო  პროგრამის ფარგლებში, 

სავალდებულოდ ითვლებოდა.  თავად ამ სტატუსების  სასწავლო კურსთან 

დაკავშირებაც არ  ყოფილა  მაშინ საჭირო.   კურსების არჩევითობა,  ვფიქრობთ,  

დამატებით  ეხმარება სტუდენტს,  ჩამოიყალიბოს საკუთარი არჩევანის  მართვის, 

მენეჯმენტის უნარები, გამოკვეთოს სწავლის საჭიროებები, დაგეგმოს და მოახდინოს  

საკუთარი პროფესიული ზრდა.  

      მეტად  მნიშვნელოვანია რეფორმის შემდგომ  შექმნილ კურიკულუმებში  უცხო 

ენის სავალდებულო  ჩართვა.  

       იმთავითვე შევნიშნავთ, რომ უცხო ენების შესწავლა  რეფორმამდელ 

კურიკულუმებშიც იყო გათვალისწიბული, მაგრამ  ის მხოლოდ ერთი სემესტრის 

განმავლობაში ისწავლებოდა და  მას მეტად ფორმალური ხასიათი  ჰქონდა.       

  ახლანდელ კურიკულუმებში ისწავლება  უცხო ენის როგორც ზოგადი, ისე 

დარგობრივი კურსები და მას დათმობილი აქვს სამიდან ექვს სემესტრამდე .       

როგორც სწავლის შედეგებში (განსაკუთრებით სწავლის ბოლო, მესამე საფეხურზე) 

მოითხოვება, პირს, სწავლის დასრულების შემდეგ უნდა შეეძლოს:     მაღალ 

აკადემიურ დონეზე  ახალი საგანმანათლებლო ცოდნის არსებულ ცოდნასთან 

ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით  წარმოჩენა,  დისკუსიებში 

ჩართვა, კონფერენციებზე გამოსვლა, ადგილობრივ და უცხოელ კოლეგებთან დარგის 

ახალ მიღწევებსა და საკუთარ გამოწვევებზე  პოლემიკის  წარმატებით წარმართვა 

როგორც  მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე.   
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      როგორც ვხედავთ, სტუდენტის მიერ უცხო ენის დაუფლების მთავარი პირობა 

საერთაშორისო სამეცნიერო   ლიტერატურის დამუშავება  და გამოყენება საკუთარ 

სამუშაოში და სხვადასხვა სახის   ეფექტური საერთაშორისო კომუნიკაციაა, რომელიც 

ასევე ინტერნაციონალიზაციის განხორციელების მთავარ ინდიკატორს  წარმოადგენს.  

       ამგვარად,  მეტად თვალსაჩინოა განსხვავება რეფორმამდელ და რეფორმის 

შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამებს შორის განსაკუთრებით  იმ კუთხით, რა 

კუთხითაც ჩვენ გვაინტერესებს საკითხის შესწავლა.  

      დღეს მოქმედი კურიკულუმის  პირველადი სტურქტურული  და 

შინაარსობრივი ანალიზიც გვაჩვენებს, რომ პროგრამა ორიენტირებულია 

სტუდენტზე, გათვალისწინებულია  მისი ინდივიდუალური და კოგნიტური 

შესაძლებლობები, ინტელექტუალური გემოვნება, ინდივიდუალური პროფესიული 

განვითარების შესაძლებლობები.  მისი შემადგენელი კომპონენტები, სწავლებისა და 

შეფასების მეთოდოლოგია, შემადგენელი კურსები თავისი შინაარსობრივი 

დატვირთვითა და მოსალოდნელი  შედეგებით ფოკუსირებულია, რომ სტუდენტმა 

მიიღოს არა მხოლოდ ფაქტობრივი ცოდნა,  არამედ გააცნობიეროს ამ ცოდნის 

მიღების მნიშვნელობა,  გარდაქმნას ის პრაქტიკულ, გამოყენებით ცოდნად.   ასევე: 

აღიჭურვოს სტუდენტი იმ ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევებით, რომელიც მას 

გაუადვილებს საზოგადოებაში წარმატებულ  დასაქმებასა და კარიერას ადგილობრივ 

და საერთაშორისო დონეზე.  

     მსგავსი შესაძლებლობები რეფორმამდელ საგანმანათლებლო პროგრამებს არ 

გააჩნია. იმ დროინდელი განათლების სისტემის მიხედვით, საგანმანათლებლო 

პროცესის ცენტრში დგას ლექტორი, სადაც ის მონოლოგის რეჟიმში კითხულობს 

ლექციას, ხოლო სტუდენტი პასიური მსმენელის როლშია. 

        ერთგვარი ლირიული გადახვევისათვის უნდა აღინიშნოს  ისიც, რომ 

რეფორმამდელი განათლების სისტემა ძლიერ ფაქტობრივ ცოდნას აძლევდა 
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სტუდენტს.  ამ აზრს მკვლევართა სოლიდური ნაწილიც იზიარებს, რადგან ეს 

მოსაზრება კვლევის შედეგებითაა გამყარებული.  

        რაოდენ  გასაკვირიც არ უნდა იყოს,  განათლების სფეროში  არსებობს  

გარკვეული  კვლევები, სადაც დასტურდება, რომ  მაშინდელი  ფაქტობრივი ცოდნის 

დონე  გარკვეულ  საგნებში მაღალია რეფორმების შემდგომ კურიკულუმებით 

სწავლების შედეგად მიღებულ  ცოდნის დონეზე.  

     მაგრამ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ფაქტობრივი ცოდნა, თუ იგი 

გამყარებული არ არის პრაქტიკაში გამოყენების უნარებით, ის სტუდენტის მიერ 

ტრანზიტული არაა და არ ექვემდებარება გაზიარებასა და განვითარებას როგორც 

ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე,   მალე ეძლევა დავიწყებას  და სრულიად 

უსარგებლო ფაქტებისა და ფორმულების ,,გროვად“ იქცევა.  

       ეს სწორედ ის მოთხოვნები და სტანდარტებია,  რომლის ვალდებულებაც 

საქართველოს განათლების მესვეურებმა იტვირთეს  ბოლონიის პროცესთან 

მიერთების შემდეგ და ამით, საქართველოს განათლების სისტემის ევროპული 

ორიენტირების ჩამოყალიბების ფუნდამენტს  ჩაუყარეს საფუძველი.  

      შესაბამისად,  თანამედროვე კურიკულუმებიც, შეძლებისდაგვარად  ამ 

პრინციპების გათვალისწინებითაა   აგებული.  
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                                               თავი III  

                                              კვლევა 

3.1.   თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ  

ლექტორების  მუშაობის   შეფასება 

 

        მაღალი ხარისხის განათლება თანამედროვე საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების  წარმატების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. თავად 

სახელმწიფოთა განვითარება დიდწილად არის დამოკიდებული სწორედ 

განათლების ხარისხზე.     უმაღლესი განათლების სისტემის სისტემური რეფორმა, 

რომელიც 2004 წელს დაიწყო, ძველი, ჯერ კიდევ საბჭოთა სისტემის ნარჩენების 

დემონტაჟსა და უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციას ისახავდა 

მიზნად. 

      მიუხედავად საქართველოს მიერ საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში 

დამკვიდრებისათვის მიღწეული წარმატებებისა,  12 წლის შემდეგ, კვლავინდებურად 

აქტუალურია  განათლების რეფორმის საკითხები;  

      მაგრამ გასათვალსიწინებელია ის ფაქტიც, რომ  რეფორმების ყოველი 

მომდევნო ტალღის დაწყებამდე, აუცილებელია, სისტემაში ამ პერიოდამდე 

მიმდინარე ცვლილებების მინიტორინგი, შეფასება და ანალიზი, არსებული 

მდგომარეობის ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირება , ისევე, როგორც 

ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობა და ჩართულობა.  

      მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ გლობალიზაციისა და სწრაფად 

ცვალებადი ცოდნის თანამედროვე ეპოქაში,  კომპანიები და ბაზრები  

კურსდამთავრებულებისაგან მოითხოვენ საერთაშორისო, უცხო ენის ცოდნისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების გამოცდილებას, იმისათვის, რომ მათ 
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თანამშრომლებს უნარი ჰქონდეთ, წარმატებით იმოქმედონ საერთაშორისო 

ასპარეზზე და კომპანია ამით, კონკურენტუნარიანი გახადონ.  

     საქართველოში,  განათლების სოციოლოგიის მიმართულებით,   ბოლო დროს 

გააქტიურდა კვლევები, რომელიც უმაღლესი  განათლების სისტემაში მიმდინარე 

რეფორმებზე დაკვირვებისა და ანალიზისთვისაა დაგეგმილი.                                           

ეს ბუნებრივიცაა, რადგან   საქართველოს ჩართვამ ერთიან ევროპულ სივრცეში 

მკვეთრად შეცვალა მისი განვითარების ორიენტირები.   ევროპული ოჯახის წევრობა 

თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მისი მუშაობა რელევანტური იყოს  იმ სტანდარტებსა 

და მოთხოვნების,  რომელსაც წამყვანი უნივერსიტეტები და განათლების სისტემები 

აწესებენ.  კერძოდ, ლექტორზე ორიენტირებული  სწავლებიდან, განათლების 

სისტემის რეფორმებმა მოითხოვა სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებაზე 

გადასვლა, რომლის განხორციელება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უამრავი,  

შეუქცევადი პროცესების მიმდინარეობას მოითხოვს:  

 კურიკულუმების შინაარსობრივი, ხარისხობრივი და სტურქტურული  

დახვეწა; 

 ტრადიციული სასწავლო მეთოდოლოგიის გარდაქმნა და ახალ საჭიროებებზე 

მორგება;  

 პერსონალის გადამზადება და მათი ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების 

გაძლიერება;  

 პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია.  

 ეს ძირითადი საკითხებია, რომლებიც ახალი ევროპულ გამოწვევების 

საპასუხოდაა განსახორციელებელი და ზოგჯერ, თავადვე განსაზღვრავს რეფორმების 

მიმდინარეობის ორიენტირებს. 

         2004 წლიდან დღემდე, საქართველოს განათლების სისტემაში  წარმატებული 

რეფორმატორული ცვლილებები განხორციელდა. ამის ზოგად ინდიკატორად, 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ,  შეიძლება  ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ საქართველოს 
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უნივერსიტეტებმა,  რეფორმების კვალდაკვალ, რამდენჯერმე მიიღეს ავტორიზაცია 

და პროგრამული აკრედიტაცია, რომლებიც თავის მხრივ, უნივერსიტეტებისა და 

პროგრამების აღიარებას განსაზღვრავს საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცეში.  

      თუმცა, ამ შედეგამდე მისასვლელად, რა გზას გადის კონკრეტული 

უნივერსიტეტი, რა ტიპის გარდაქმნები მიმდინარეობს ადგილზე, რა სახის  

რესურსები იხარჯება მიზნის მისაღწევად და არის, თუ არა ის ოპტიმალური გზა 

უნივერსიტეტის წარმატებული  არსებობისათვის,  ეს მხოლოდ ტექნიკური და 

ფიზიკური სამუშაოა, თუ პიროვნების (სტუდენტი, ლექტორი) პროევროპული 

შეხედულებების ჩამოყალიბებაზეცაა  გათვლილი?  

       ეს საკითხების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც მუდმივად იპყრობს 

მკვლევარებისა და განათლების სფეროში მომუშავე ექსპერტების ყურადღებას და 

დღემდე მუდმივი განსჯის საგანია.  ეს სრულიად ბუნებრივი პროცესია, რადგან, 

ხშირად, შედეგზე გასვლა სრულიად არ ნიშნავს იმას, რომ  პროცესში პრობლემები არ 

არსებობდა. მისი შესწავლა და  გაანალიზება არსებულ პრობლემებს სხვა რაკურსში 

ანახვებს მკვლევარს, ხოლო მათი წარმოჩენა და გაზიარება საზოგადოებაში 

სასარგებლო რეკომენდაციებისა და რჩევების მიმღეობას განაპირობებს.     გარდა 

ამისა, ამ პროცესებზე დაკვირვება და სხვა, ანალოგიურ დაწესებულებაში მიმდინარე 

პროცესებთან შედარება  ზოგადად რეფორმების მიმდინარეობის დინამიკასაც 

წარმოაჩენს(აღმავალი, ან სულაც დაღმავალი ხაზით). 

      ასე რომ  ამ და სხვა, რეფორმებთან დაკავშირებული  პრობლემური  

საკითხების კვლევა აქტუალურია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ 

საკითხებზე მუშაობენ განათლების სფეროს სპეციალისტები, რიგითი ლექტორები,  

სოციოლოგიური ცენტრის მკვლევარები, დოქტორანტები.  

      მათ შორის  გვინდა გამოვყოთ საგანმანათლებლო კურიკულუმის 

მოდიფიცირებისა და დახვეწისათვის მიმდინარე სამუშაობზე დაკვირვება. კერძოდ, 
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აკრედიტაციის ერთ-ერთი სტანდარტი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს პროგრამამ, 

არის ადექვატური ადამიანური რესურსი.  ის გულისხმობს პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალის პროფესიონალიზმს, კერძოდ პროფესიული და 

ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევების ქონას, რომელიც ეხმარება მას, წარმართოს 

ლექციები ინოვაციური, ინტერაქტიული მეთოდებით  და გავიდეს მაღალ შედეგზე.  

      იმისათვის, რომ კვლევის მიმართულება სწორად შეგვერჩია, ავიღეთ 

ლექტორის პროფესიონალიზმის ერთ -ერთი ინდიკატორი:   სტუდენტთა 

კმაყოფილების ანალიზი.   

       წლების განმავლობაში, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩვენს მიერ 

ჩატარებულმა კვლევებმა ამ მიმართულებით, მონაცემთა სოლიდური ბაზა შეუქმნა 

ჩვენი უნივერსიტეტის სოციოლოგიურ სამსახურს.  მიუხედვავად იმისა, რომ 

აღნიშნული კვლევები, უნივერსიტეტში არსებულ  ყველა ფაკულტეტზე 

მიმდინარეობს, ამ შემთხვევაში, კონკრეტულად განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მაგალითზე ვიმსჯელებთ. ასე, რომ კონკრეტული ფაკულტეტის 

ლექტორის (ლექტორების) მუშაობის სტუდენტისეული  შეფასება წარმოადგენს  

აღიშნული კვლევის მთავარ მიზანს. 

       კვლევა  2015 წლის გაზაფხულზე, ორი თვის განავლობაში (აპრილი-მაისი) 

მიმდინარეობდა განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ჩვენს სამიზნე ჯგუფს 

წარმოადგენდა  ყველა ის ლექტორი, რომელიც კითხულობდა ლექციებს 

გაზაფხულის სემესტრში,  აკადემიური თანამდებობების მიუხედავად.   ე.ი. შერჩევა 

იყო არაალბათური და მოიცავდა ფაკულტეტის ყველა პროფესორის,  ასოცირებული  

და  ასისტენტ პროფესორის, ასევე მოწვეული  ლექტორის შეფასებას.  

       გამომდინარე იქიდან, რომ მაქსიმალურად ვცდილობდით შეგვემცირებინა 

რაიმე სახის გავლენა რესპონდენტზე (ამ შემთხვევაში სტუდენტზე),  კვლევისათვის 

გამოვიყენეთ რაოდენობრივი კვლევის, მასობრივი გამოკითხვის ერთ -ერთი ყველაზე 

გავრცელებული მეთოდი - ანკეტირება, რომლის მეშვეობითაც განვახორციელეთ 
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დასახული მიზანი და  შევამცირეთ ჩვენი (როგორც მკვლევარის, ინტერვიუერის ) 

სულ მცირე გავლენაც კი სტუდენტზე.  

     უფრო დეტალურად რომ განვმარტოთ, სტუდენტებს ვურიგებდით წინასწარ 

სპეციალურად შემუშავებულ ანკეტებს და ისინი ინდივიდუალურად ავსებდნენ მას. 

მეტი მოქნილობისათვის ანკეტაში გამოვიყენეთ როგორც ღია და დახურული, ასევე 

ნახევრად დახურული შეკითხვები. 

კვლევა დაფუძნებული იყო შემდეგ ძირითად ასპექტებზე: 

 რამდენად ერგება თანამედროვე სტანდარტებს ლექტორი?;  იყენებს თუ არა 

სწავლების თანამედროვე მეთოდებს? 

 როგორ აფასებენ ლექტორების მიერ ჩატრებულ ლექციების ხარისხს 

სტუდენტები? 

 აწვდიან თუ არა სტუდენტებს დროულად სილაბუსებს? 

 რა ფორმით გადასცემენ ახალ მასალას, და ამომწურავად პასუხობენ თუ არა 

სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებს? 

      აქვე შევნიშნავთ, რომ  მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც არა მხოლოდ 

ფაკულტეტზე, არამედ უნივერსიტეტის მასშტაბით კვლევისას იკვეთება,  არის 

სტუდენტების მზაობა და კმაყოფილება მსგავსი კვლევების მიმართ. ამ კონკრეტულ 

შემთხვევაშიც,  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებმა აქტიურად 

ითანამშრომლეს მკველვარებთან და ყოველგვარი ზემოქმედებისა და გავლენის 

გარეშე, თამამად დააფიქსირეს საკუთარი აზრი ამა თუ იმ ლექტორის შესახებ.  

აღნიშნეს, რომ მომავალშიც  მიესალმებიან მსგავსი ტიპის კვლევებში მონაწილეობის 

მიღებას. ვფიქრობთ, ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, ვინაიდან სწორედ ამ  გზით 

შეგვიძლია დავადგინოთ სტუდენტების რეფლექსია  ჩვენს მიერ შეთავაზებული 

სწავლების სისტემის შესახებ,  რომელიც კოორდინაციაშია ბოლონიის პროცესის 

ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტთან:  „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“. 
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       უნდა აღინიშნოს, რომ განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

სტუდენტებისათვის  სილაბუსების დროულად ან  საერთოდ მიწოდების პრობლემა 

ნამდვილად არ არსებობს, ვინაიდან გამოკითხულთა 98%  აღნიშნავს, რომ 

ლექტორებმა, მათთვის სილაბუსის დროული მიწოდება უზრუნველყვეს სასწავლო 

სემესტრის დასაწყისშივე. 

     კითხვაზე:   „როგორ შეაფასებდით თქვენი ლექტორის მიერ ჩატრებული 

ლექციის ხარისხს?“  მსგავსი პასუხის ვარიანტები  გვაქვს და მივიღეთ   შემდეგი 

(გრაფიკი 1): 

 

გრაფიკი 1 

 

     როგორც ვხედავთ, გამოკითხულ სტუდენთა ძირითადი ნაწილი თვლის, რომ  

ლექტორები მას მაღალი ხარისხის ლექციებს უტარებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ანკეტაში ზემოთ ნაჩვენები პასუხის ვარიანტების გარდა ეწერა შემდეგი ვარიანტებიც 
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,,დაბალი“, „ძალიან დაბალი“, თუმცა გამოკითხულ რესპონდენთა არც ერთ 

პროცენტს, აღნიშნული პასუხის ვარიანტები არ დაუფიქსირებია. 

      კვლევისას გამოიკვეთა, რომ ფაკულტეტზე ლექტორები ზოგადად ცდილობენ, 

იხელმძღვანელონ სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიით. 

       როგორც გამოკითხული სტუდენტები აღნიშნავენ, მათი ლექტორები 

უშუალოდ ლექციის პროცესში აქტიურად იყენებენ  ისეთ თანამედროვე , 

ინტერაქტიური სწავლებისათვის დამახასიათებელ მეთოდებს, როგორებიცაა: 

გუნდური/ჯგუფური მუშაობა, პრეზენტაციები,  ელექტრონული სწავლების 

ელემენტები, პროექტული სწავლება და სხვა.  ამის სადემონსტრაციოდ,  კითხვაზე:  

„სალექციო კურსის მიმდინარეობისას, იყენებს თუ არა ლექტორი  სწავლების 

თანამედროვე  მეთოდებს?“  მივიღეთ  ასეთი  სურათი (გრაფიკი 2): 

 

 

გრაფიკი 2. 
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       აქვე შევნიშნავთ, რომ დაფიქსირდა სტუდენტთა მხრივ  ლექტორთა ვინაობა, 

რომელთა მიმართაც ისინი უარყოფით დამოკიდებულებას გამოხატავენ. ამ საკითხის 

უფრო მეტად დაკონკრეტება ამ მომენტისათვის სცდება ჩვენი კვლევის არეალს და  

კვლევის ეთიკიდან გამომდინარე, არც ამ ფაქტის გაზიარება  იქნებოდა ჩვენი მხრივ 

მისაღები.  

      თუმცა,   ზოგადად კვლევის შედეგების წარდგენა  პრეზენტაციის სახით მოხდა   

ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისათვის,  სტუდენტებისათვის, სადაც  

სტუდენტებმა და  პროფესორ-მასწავლებლებმა, მიუხედავად მათ შესახებ 

გამოთქმული პოზიტივისა თუ ნეგატივისა,  გამოთქვეს სურვილი, აღნიშნული ტიპის 

კვლევის მომავალშიც ინტენსიურად განხორციელების  თაობაზე.    

      ჩვენი  კვლევების სფეროს ინტერესებიდან გამომდინარე,  მომდევნო 

საექსპედიციო სამუშაოები გავაგრძელეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, 

როგორებიცაა: ლექტორების მიერ სწავლებისა და შეფასების პროცესში 

გამოყენებული ინოვაციური  მეთოდოლოგიის გამოყენების ეფექტურობა და მათი 

გავლენა  სტუდენტთათვის პროევროპული ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე. 

      ბუნებრივია, რომ ჩვენი კვლევის სამიზნე დროა  საქართველოს განათლების 

სისტემის ბოლონიის პროცესში ჩართვიდან დღემდე.  
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3.2.  კურიკულუმების ცალკეული ასპექტების  სტუდენტისეული ხედვა   

და მათი კმაყოფილების ანალიზი  

       ევროპის საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია საქართველოს  

განათლების სისტემას ავალდებულებს უპასუხოს გამოწვევას, შეასრულოს  

ბოლონიის  პროცესში მონაწილე მხარეების მიერ აღიარებული ძირითადი 

პრინციპები:  

  სამსაფეხურიანი სწავლების შემოღება; 

  კრედიტების სისტემაზე გადასვლა;  

 სტუდენტთა და ლექტორთა მობილობისა და განათლების ხარისხის 

ხელშეწყობა; 

 სტუდენტთა მონაწილეობა უმაღლესი სასწავლებლების მართვაში; 

  სწავლებისა და კვლევის განუყოფელობა უმაღლეს განათლებაში. 

      სხვა სიტყვებით  რომ ვთქვათ, საქართველოს განათლების სისტემა, 

განათლების რეფორმების კვალდაკვალ, გადადის განათლების პროევროპულ 

სტანდარტებზე და როგორც უკვე ვნახეთ, რომ პროცესები კვლავაც ინტენსიურად 

მიმდინარეობს.  

        ჩვენი კვლევის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს  საუნივერსიტეტო 

კურიკულუმის ცალკეული ასპექტების ტრანსფორმაცია წარმოადგენს, რომლის 

გამოკვლევაც ერთგვარ წარმოდგენას გვაძლევს, რამდენად პრო-ევროპული ხდება 

რეალურად საუნივერსიტეტო სისტემა და რა გავლენას ახდენს ის სტუდენტებზე.    

      იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური,  2007 წლიდან,  ყოველწლიურად ატარებს 

სოციოლოგიურ გამოკითხვას, რომელიც სწორედ კურიკულუმების ცალკეული 

ასპექტების შეფასებას და შესაბამისად,  სტუდენტთთა ევროპული ხედვის 

ჩამოყალიბების დადგენას ემსახურება. 
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            კონკრეტული კვლევა, რომლის შესახებაც ამ სტატიაში ვისაუბრებთ,  2015 

წლის შემოდგომაზე, სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

             კვლევა დაფუძნებული იყო შემდეგ ძირითად ასპექტებზე: 

 როგორ აფასებენ უნივერსიტეტში სწავლის ხარისხს სტუდენტები; მათი 

მოსაზრებები სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ; 

 რამდენად აქტიურად იყენებენ იმ რესურსებს,  რასაც მათ უნივერსიტეტი 

სთავაზობთ (მაგ: ბიბლიოთეკა, უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდით 

სარგებლობა,  გაცვლითი პროგრამებით და ა.შ.); 

 რამდენად ერგება თანამედროვე სტანდარტებს ლექტორი;  იყენებს თუ არა  

სწავლების თანამედროვე მეთოდებს; 

 დაცულად თვლიან, თუ არა საკუთარ უფლებებს უნივერსიტეტში. 

    აღნიშნული კვლევის მეთოდად წლების მანძილზე, რომელიც წარმატებითაა 

აპრობირებული,  ვიყენებთ მასობრივ გამოკითხვას, რომელიც რაოდენობრივი 

კვლევის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მეთოდია და მოიცავს ნებისმიერ 

პროცედურას, რომელიც გულისხმობს რესპონდენტებისათვის (ბუნებრივია ამ 

შემთხვევაში  არიან იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტები) შეკითხვების დასმას.  

ჩვენ მიერ დაგეგმილი  კვლევა მიმდინარეობდა  რამოდენიმე ეტაპად.                             

     პირველ ეტაპზე,  ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნა საკვლევი ჰიპოთეზა და 

საკვლევი ინსტრუმენტი, რომლის საფუძველზეც უნდა მომხდარიყო  მონაცემების 

მოგროვება. ამ კვლევისათვის  სტრუქტურირებული ინტერვიუ გამოვიყენეთ და 

შევადგინეთ მკაცრად ფორმალიზებული კითხვარი. მეტი მოქნილობისათვის 

კითხვარში  გამოვიყენეთ როგორც ღია და დახურული, ასევე ნახევრად დახურული 

შეკითხვები;  პირისპირ  ინტერვიუები, რომელიც ასევე ჩვენი უნივერსიტეტის 



103 
 

სტუდენტებმა  ჩაატარეს მცირე ტრენინგისა და კითხვარის გაცნობის შემდეგ 

(კვლევაზე მუშაობდა სულ 8 ინეტერვიუერი). 

     შემდეგი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური იყო  შერჩევის 

განხორციელება:  სოციოლოგიური კვლევის გენერალურ ერთობლიობას 

წარმოადგენდნენ  უნივერსიტეტის ორი საფეხურის, ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის სტუდენტები, ხოლო შერჩევითი ერთობლიობა საბოლოო ჯამში ასე 

გამოიყურებოდა:  სულ გამოიკითხა უნივერსიტეტში არსებული ხუთივე 

ფაკულტეტის, 143 სტუდენტი. 

    პირველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის შეგროვების, წარმატებული 

საველე სამუშაოების შემდეგ, მოხდა უკვე აღნიშნული მონაცემების 

კომპიუტერიზაცია და  სტატისტიკური ანალიზი.  სულ ბოლოს კი მოეწყო საჯარო 

პრეზენტაცია შედეგების ფართო მასებისათვის გაცნობის მიზნით. 

     უნდა აღინიშნოს,  რომ  მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც უნივერსიტეტის 

მასშტაბით კვლევისას იკვეთება,  არის სტუდენტების მზაობა და კმაყოფილება 

მსგავსი კვლევების მიმართ.  

      ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც,  ყველა ფაკულტეტის სტუდენტმა  აქტიურად 

ითანამშრომლა ინტერვიუერებთან  და თამამად დააფიქსირა საკუთარი აზრი ამა თუ 

იმ საკვანძო საკითხზე. ინტერვიუერებთან საუბრისას  აღნიშნეს, რომ მომავალშიც  

მიესალმებიან მსგავსი ტიპის კვლევებში მონაწილეობის მიღებას . ვინაიდან, 

სტუდენტებს გაცნობიერებული  აქვთ საკუთარი როლი საუნივერსიტეტო 

ცხოვრებაში, ჩვენი კვლევის მიზანსაც  სწორედ  მათი მოსაზრებების შემდგომში 

გათვალისწინება წარმოადგენდა.  

       ეს  ვფიქრობთ, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, ვინაიდან ბოლონიის პროცესის 

ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტი სწორედ ესაა: „სტუდენტთა მონაწილეობა 

უმაღლესი სასწავლებლების მართვაში“. 

       კვლევის მონაცემთა ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულ სტუდენტთა 

53% შუალედურ პოზიციას აფიქსირებს უნივერსიტეტში სწავლით კმაყოფილების 
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შესახებ. კითხვაზე: „ზოგადად, რამდენად მოგწონთ, ან  არ მოგწონთ თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა?“ რესპონდენტთა პასუხები ასე გადანაწილდა:  

 

 

 

 

   

გრაფიკი N 1 

       შეკითხვაზე, რომელიც სტუდენტების უფლებების დაცვას ეხება ჩვენს 

უნივერსიტეტში,  ასეთი შედეგი მივიღეთ: 



105 
 

 

გრაფიკი N 2 

 

      როგორც ვხედავთ, გამოკითხული სტუდენტების 43%-ს მიაჩნია, რომ მისი, 

როგორც სტუდენტის უფლებები  სრულადაა დაცული უნივერსიტეტში. 40% 

შუალედურ პოზიციას აფიქსირებს, ხოლო მხოლოდ 16% თვლის, რომ  

უნივერსიტეტში მის უფლებებს არ იცავენ.  

     აღნიშნული შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ თელავის 

უნივერსიტეტში ძირითადად დაცულია სტუდენტების უფლებები.  კვლევისას 

გამოიკვეთა ის გარემოებაც, რომ ლექტორები, უშუალოდ ლექციის პროცესში,  

აქტიურად იყენებენ  ისეთ თანამედროვე მეთოდებს, როგორებიცაა, 

გუნდური/ჯგუფური მუშაობა, პრეზენტაციები, ელექტრონული სწავლების 

ელემენტები, პროექტული სწავლება და სხვა.  გამოკითხულ სტუდენტთა  დიდი 

ნაწილი (60%) თვლის, რომ მისი ლექტორები თანამედროვე მეთოდებს სწავლების 

პროცესში  იყენებენ.   
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      როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, კვლევის დაგეგმვისას სტუდენტების მიერ  

ბიბლიოთეკის გამოყენების სიხშირის საკითხიც განვიხილეთ და მივიღეთ შემდეგი 

შედეგი, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტთა უმრავლესობა 84% აქტიურად 

სარგებლობს ბიბლიოთეკის წიგნებითა და სამკითხველო დარბაზით, ასევე, 

კმაყოფილებას გამოხატავს ბიბლიოთეკის თანამშრომლების მიერ გაწეული 

მომსახურებითა და მათ მიერ გამოჩენილი ყურადღებით.                                                                                                                          

     კითხვაზე: „კმაყოფილი ხართ თუ არა, ბიბლიოთეკის თანამშრომლების მიერ 

გაწეული მომსახურებით?“ 

 

 

 

გამოკითხული სტუდენტები თითქმის ერთხმად აფიქსირებენ დადებით 

პასუხს და აღნიშნავენ რომ მათთვის ხელმისაწვდომია თანამედროვე, საერთაშორისო 

ელექტრონულ ბაზებში განთავსებული მასალა, რომელზედაც წვდომაში სწორედ 

ბიბლიოთეკის  პერსონალი აქტიურად უწევს  დახმარებას. 
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     რაც შეეხება გაცვლით პროგრამებს, კვლევის შედეგად ირკვევა,  რომ 

გამოკითხულ სტუდენტთა 46% ინტერესდება და იღებს ინფორმაციას 

უნივერსიტეტში არსებული გაცვლითი პროგრამების შესახებ უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურიდან. მათთვის ძირითადად მისაწვდომია 

ინფორმაცია საერთაშორისო მობილობის შესახებ. 

              ჩვენი  კვლევის სფეროს ინტერესებიდან გამომდინარე, განვახორციელეთ  

გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებთან რაოდენობრივი და თვისობრივი 

კვლევები, რომლებსაც  მომდევნო პარაგრაფებში დაწვრილებით განვიხილავთ. 

 

 

 

3.3.  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

მობილობის მონაწილე სტუდენტთა  მოსაზრებების კვლევა 

კურიკულუმების შესახებ 

          სტუდენტების, პერსონალისა და კურსდამთავრებულების თავისუფალი 

გადაადგილება უმაღლესი განათლების განათლების ევროპული სივრცის 

მნიშვნელოვანი განზომილებაა. ხოლო, საერთაშორისო მობილობა  -

ინტერნაციონალიზაციის ერთ ერთი ცენტრალური კომპონენტი. სტუდენტებს 

შესაძლებლობა ეძლევათ შეიძინონ ის მნიშვნელოვანი კომპეტენციები, რომლებიც 

აუცილებელია თანამედროვე სამუშაო ბაზარზე თავის დამკვიდრებისა და 

კონკურენტუნარიანობისათვის. 

        საქართველოში, მობილობით ქვეყნიდან გამგზავრებული  სტუდენტების  

წლების მიხედვით, რაოდენობრივ აღრიცხვას აწარმოებს საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამართველო. მისი მონაცემების მიხედვით, საქართველოში 



108 
 

სტუდენტების საერთაშორისო მობილობას მზარდი ტენდენცია აქვს.   2015-2016 

სასწავლო წელს საქართველოდან    სულ გაემგზავრა    403 სტუდენტი.  

      თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, წლების 

მიხედვით აქაც საზღვარგარეთ გამგზავრებული სტუდენტების მზარდი ტენდენცია 

შეინიშნება.   ჩვენი ინტერესის სფეროს სწორედ თელავის სახელმწიფო 

უნვერსიტეტის გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების მოსაზრებების 

შესწავლა წარმოადგენს უმაღლესი განათლების კურიკულუმების შესახებ.  

კვლევის მიზნები:  

 შევისწავლოთ 2006-2017 წლის საერთაშორისო მობილობის მონაწილე 

თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტების გამოცდილება და მოსაზრებები ; 

 გამოვავლინოთ მსგავსება და განსხვავება ადგილობრივი უნივერსიტეტისა და 

საზღვარგარეთ უნივერსიტეტის კურიკულუმებს შორის; 

  დადგენილ იქნეს სტუდენტთა და პერსონალის საერთაშორისო მობილობის 

პოზიტიური პარამეტრები. 

      კვლევის ეფექტური წარმართვისა და ჩვენი კვლევის ინტერესებიდან 

გამომდინარე,  თავდაპირველად შევარჩიეთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები; 

შევადგინეთ კითხვარი.  აღნიშნული კითხვარის მიწოდება რესპოდენტებამდე 

მოვახდინეთ ინტერნეტის საშუალებით.  

     კითხვარი ეხებოდა საზღვარგარეთ უნივერსიტეტებში სტუდენტების მიერ 

გავლილი კურიკულუმების სხვადასხვა ასპექტების შესწავლასა და ზოგადად, 

ბენეფიციართა აზრის კვლევას. აღნიშნული კითხვარი წარმოადგენდა ნახევრად 

სტრუქტურირებულ ფორმას და მეტი მოქნილობისათვის მასში გამოყენებული იყო 

როგორც ღია და დახურული, ისე ნახევრად დახურული შეკითხვები.     გამოკითხვა 

იყო ანონიმური და სრულად იყო დაცული ეთიკის ნორმები.  
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        რაც შეეხება შერჩევას, ჩვენი კვლევის მიზნობრივ ჯგუფს ბუნებრივია , 

წარმოადგენდნენ თელავის სახლმწიფო უნივერსიტეტის ის სტუდენტები, რომლებაც 

მონაწილეობა უკვე მიიღეს, ან ამჟამადაც იმყოფებიან საერთაშორისო მობილობით 

საზრვარგარეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და გაიარეს ან გადიან კონკრეტულ 

კურიკულუმს.  სულ, გამოკითხული იქნა  50  რესპოდენტი. 

      გამოკითხულ რესპოდენტთა უმრავლესობამ  55%-მა სწავლების 

ბაკალავრიატის საფეხურზე მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო მობილობაში. 

თუმცა, კვლევაში ასევე მონაწილეობდნენ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 

სტუდენტები და მათი პროცენტული განაწილება იყო შემდეგი: 

 მაგისტრატურის სტუდენტი - გამოკითხულთა 30% 

 დოქტორანტურის სტუდენტი - გამოკითხულთა 15% 

 

     რაც შეეხება განაწილებას ქვეყნების (რომელთა  უნივერსიტეტებში მოუწიათ 

სწავლა თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებს)  მიხედვით, შედეგები ასე 

გადანაწილდა: 

 

 

გრაფიკი N1 
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            როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც უკვე 

დაბრუნებულმა სტუდენტებმა, ისე მათ,  ვინც ამჟამად იყოფებიან საზღვარგარეთ 

გაცვლითი პროგრამით. 

            ჩვენი კვლევითაც დადასტურდა, რომ თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტიდან სტუდენტების მონაწილეობას საერთაშორისო მობილობაში 

მზარდი ხასიათი აქვს:  2006-2009 წლებში, როდესაც გადაიდგა პირველი ნაბიჯები 

საერთაშორისო მობილობისაკენ, ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპოდენტთა 25 % 

იმყოფებოდა გაცვილითი პროგრამით სასწავლებლად, ხოლო ბოლო - 2014 -2017 

წლებში კი, მაჩვენებელი  60%-მდეა გაზრდილი. 

         რაც შეეხება კვლევის ძირითადი  საკითხების ანალიზს, ჩვენი ინტერესის მთავარ 

სფერო გამოკითხულ სტუდენტთა მიერ კურიკულუმების შეფასება იყო და ძალიან 

მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენდა ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლადების 

ოპერაციონალიზაცია, როგორებიცაა:  

 მორგებულია თუ არა სტუდენტების ინტერესებზე  კურიკულუმი, რომლის 

გავლაც უწევთ მათ?  

  უვითარებს თუ არა აღნიშნული ზოგად-ტრასფერულ  უნარებს სტუდენტებს? 

 შეუძლია, თუ არა კურიკულუმს მოტივაციის ამაღლება თითოეული 

საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე სტუდენტებისათვის? 

  რა ძირითადი სარგებლის მიღებაა შესაძლებელი გაცვლითი პროგრამებიდან? 

            უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, გამოკითხულ რესპოდენტთა 

უმრავლესობა (60%) თვლის, რომ სავსებით ერგება მათ მიერ განვლილი 

კურიკულუმი მათივე ინტერესს, ხოლო ასევე უმრავლსობა (85%)  დარწმუნებულია, 

რომ კურიკულუმით გათვალისწინებული სწავლის ის მეთოდოლოგია, რომელიც 

პროგრამის ფარგლებში გაიარეს, პირდაპირ აისახება მათი მოტივაციის ამაღლებაზე. 
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      კითხვაზე: კურიკულუმით გათვალისწინებული  სწავლის  მეთოდოლოგია, 

რომელიც პროგრამის ფარგლებში გაიარეთ საზღვარგარეთ სწავლის დროს, რამდენად 

აისახება  მოტივაციის ამაღლებაზე?  შედეგები ასე გამოიკვეთა   (სქემა 1 ):  

 

 

სქემა 1 

           უნდა აღინიშნოს რომ, შეკითხვის პასუხები კითხვარში მხოლოდ ამ ორი 

პასუხის ვარიანტით არ იყო ფორმულირებული; რესპოდენტებისათვის 

ხელმისაწვდომი იყო ისეთი პასუხების დაფიქსირების საშუალება , როგორებიცაა: არ 

მოახდინა  არანაირი გავლენა მოტივაციის ამაღლებაზე და საერთოდ არ იმოქმედა 

მოტივაციის ამაღლებაზე. თუმცა აღნიშნული პასუხის ვერსიები არ დაფიქსირებულა 

არც ერთი ჩვენს მიერ გამოკითხული სტუდენტის მიერ. რაც გვაძლევს შემდეგი 

დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობას: მეთოდოლოგიას, რომელსაც პროგრამის 
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ფარგლებში გადიან  ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები მასპინძელ  

უნივერსიტეტებში,  გავლენას ახდენს   მათივე მოტივაციის ამაღლებაზე. 

          რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას:   თქვენი  აზრით , რამდენად  უვითარებს  

გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებს ზოგად ტრასფერულ  უნარ-ჩვევებს  

საზღვარგარეთის  უნივერსიტეტში  განვლილი  კურიკულუმი? 

         ამ კითხვაზეც მხოლოდ დადებითი ასპექტები გამოიკვეთა, და უარყოფითი 

შინაარსის პასუხის ვარიანტები (არ უვითარებს, საერთოდ არ უვითარებს) არ 

დააფიქსირა არც ერთმა გამოკითხულმა რესპონდეტმა (სქემა 2) . 

                                                                   (სქემა 2) 

              

  მეტად საინტერესოა საკითხი, რომელიც უკავშირდება მსგავსებასა და კავშირს 

ადგილობრივი და მასპინძელი უნივერსიტეტების იმ კურიკულუმებს შორის, 

რომლებსაც გადიან ჩვენს მიერ გამოკითხული სტუდენტები. 
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             როგორც კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, უმრავლესობის აზრით , ისინი 

ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ნიშნით განსხვავდება. მაგალითად, განსხვავებულია 

შეფასების სისტემა, ლექციების ხანგრძლივობა, საგნების რაოდენობა, პერსონალის 

მიდგობა სწავლებისა და კვლევის მიმართ და საერთოდ, განსხვავებულია მთლიანი 

საგანანმანათლებლო პროცესი.  როგორც რესპოდენტები აღნიშნავენ, ევროპული 

უნივერსიტეტები მაღალი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ინოვაციური სასწავლო 

მეთოდოლოგიით, პრაქტიკაზე ორიენტირებული ცოდნის მიღებითა  და  

შესაბამისად,  მეტი პრაქტიკული სამუშაოებით გამოირჩევა.  

            თუმცა,  მიუხედავად უმრავლესობის მოსაზრებისა, გამოკითხულთა მცირე 

ნაწილი თვლის, რომ მათ შორის არსებობს მსგავსებაც:  ,,ორივე კურიკულუმი 

მორგებულია პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე, სასწავლო მასალის 

ლოგიკურ და თანმიმდევრულ შესწავლაზე.“   

           უნდა აღინიშნოს რომ შეკითხვა იყო ღია, ყოველგვარი   სავარაუდო პასუხის 

გარეშე, რითიც თავიდან ავირიდეთ რაიმე სახის გავლენა ჩვენს რესპონდეტებზე და 

მხოლოდ მათ მიერ შემოთავაზებული  პასუხის ვარიანტების ანალიზი მოვახდინეთ. 

          ერთგვარი შეჯამების სახით გვსურდა დაგვედგინა ის პრიორიტეტები და 

უმნიშვნელოვანესი სარგებელი,  რაც ჩვენმა სტუდენტებმა მიიღეს/იღებენ 

საერთაშორისო მობილობიდან. 

          კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი  (სქემა 3) : 
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                                                                          (სქემა 3) 

          

 შეკითხვა ნახევრად დახურული კითხვის ტიპს მიეკუთვნებოდა. სწორედ 

ამიტომ,  შევძელით დამატებით კიდევ უფრო მეტი მოსაზრება მიგვეღო 

რესპოდენტისგან საერთაშორისო მობილობიდან მიღებულ სარეგებელთან 

დაკავშირებით. 

         მაგალითად, ერთ-ერთი რესპოდენტი აღნიშნავს: ,,მთავარი სარგებელი უცხო 

ენის ცოდნის გაუმჯობესება და ახალი განათლების სისტემის გაცნობაა, ამასთან 

ერთად, იმაღლებ საკუთარ პროფესიულ განათლებას და ეცნობი ახალ კულტურასა 

და ახალ ხალხს.“ 

           დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ სტიპენდიანტი სტუდენტები, 

რომლებმაც 2006 წლიდან დღემდე მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო 
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მობილობაში, მეტად პოზიტიურად აფასებენ  მობილობის პროცესთან 

დაკავშირებულ თითოეულ ასპექტს, როგორებიცაა: 

 უცხო ენის ცოდნის გაუმჯობესება; 

  ევროპული განათლების სისტემის გაცნობა;  

 ცოდნის გაუმჯობესება;  

 და სხვა. 

       რომელიც საბოლოო ჯამში ეხმარება მათ , იყვნენ კონკურენტუნარიანი და 

დასაქმებადი შრომის ბაზარზე.    

      თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მობილობის ეფექტების შესასწავლად ძალიან 

მნიშვნელოვანი იყო  მონაცემების მრავალმხრივი და  სისტემატიური შეგროვება. 

სწორედ ამიტომ, ჩვენი  კვლევების სფეროს ინტერესებიდან გამომდინარე, დავგეგმეთ  

და განვახორციელეთ მომდევნო საექსპედიციო სამუშაოები, ამჯერად უკვე 

თვისებრივი მონაცემების გამოყენებით (სიღრმისეული ინტერვიუ, ფოკუს ჯგუფები) , 

რომლის საშუალებითაც მივიღეთ სიღრმისეულ ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე 

და გავამდიდრეთ  რაოდენობრივი კვლევის შედეგად მიღებული  მონაცემები. 

 

 

 

3.4.  პოსტ-დოქტორანტურის კვლევებში  მონაწილე ლექტორების 

თვისებრივი კვლევა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  

          მაღალი ხარისხის და  ხელმისაწვდომი განათლება უდიდესი მნიშვნელობის 

მქონეა ევროპის დემოკრატიული საზოგადოებისათვის. ევროპული განათლების 

სისტემის საფუძველს ყოველთვის წარმოადგენდა მრავალფეროვნება და როგორც 

უკვე ავღნიშნეთ, ხელმისაწვდომობა. უმაღლესი განათლების ხარისხის 
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უზრუნველყოფისათვის და მის გასაუმჯობესებლად საჭიროა მჭიდრო კავშირი 

ეროვნული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემებს შორის. 

     უმაღლესი განათლების ერთიანი სივრცე მართალია, ხელს უწყობს ამ სფეროში 

თანამშრომლობასა და ურთიერთობათა სრულყოფას, თუმცა ამასთანავე ,  სივრცეში 

სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის  მოითხოვს სტუდენტთა, მასწავლებელთა, 

მეცნიერთა და ადმინისტრაციული პერსონალის ფიზიკურ მობილობას.  

     ევროპის ქვეყნების უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელი მინისტრების 

შეხვედრის კომუნიკეზე, 2001 წლის 19 მაისს პრაღაში, მინისტრებმა დაადასტურეს 

მობილობის უდიდესი სოციალური მნიშვნელობა და აღნიშნეს, რომ გადალახავენ 

ყველა იმ წინააღმდეგობას, რაც ხელს უშლის სტუდენტების, მასწავლებლების, 

მეცნიერებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის თავისუფალ გადაადგილებას.  

,,სტუდენტების, პერსონალისა და კურსდამთავრებულების თავისუფალი 

გადაადგილება უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის მნიშვნელოვანი 

განზომილებაა. საერთაშორისო მობილობა ინტერნაციონალიზაციის ერთ-ერთი 

ცენტრალური კომპონენტია. მობილობით მოსარგებლე პირებს შესაძლებლობა 

ეძლევათ, შეიძინონ ის მნიშვნელოვანი კომპეტენციები, რომლებიც აუცილებელია 

თანამედროვე სამუშაო ბაზარზე თავის დამკვიდრების, პროფესიული განვითარებისა 

და კონკურენტუნარიანობისათვის“ (ლეჟავა, დ., ამაშუკელი მ. 2016). 

     ჩვენ მომდევნო კვლევაში პოსტ-დოქტორანტურის საფეხურის ლექტორებზე 

ვისაუბრებთ, რომლებმაც საერთაშორისო მობილობა სწორედ ამ მიზნობრივ ჯგუფში, 

სხვადასხვა ქვეყანაში გაიარეს.  

     ჩვენთვის საინტერესოა და  მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა საზღვარგარეთის 

უნივერსიტეტებში  მობილობის ეფექტების კვლევა  სტუდენტ-ლექტორთა 

ევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე. 
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     გამომდინარე იქიდან, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში(სიმცირის 

გამო) პოსტ დოქტორანტურის კვლევების ფორმატში  წასული პირების რაოდენობა 

არც თუ ისე ბევრია, ვარჩიეთ ჩაგვეტარებინა კვლევა, სადაც გამოვიყენებდით 

თვისებრივ მეთოდებს, რათა მიგვეღო სიღრმისეული ინფორმაცია საზღვარგარეთ 

მობილობის თითქმის ყველა ასპექტზე და შესაბამისად გვემსჯელა  მის გავლენაზე 

პირებისათვის ევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე. 

    აქვე შევნიშნავთ, რომ  თვისებრივი მეთოდების საშუალებით მოპოვებული 

მონაცემები სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ექვემდებარება რაოდენობრივ ანალიზს; 

მათ აკლია მათემატიკური სიზუსტე და პროცენტულად ვერ ვიღებთ ინფორმაციას, 

თუმცა ამ მეთოდის გამოყენებით მოგვეცა საშუალება - აგვეხსნა ადამიანების ქცევის 

ისეთი ნიუანსები, რომელიც, როგორც წესი, შეუმჩნეველი დარჩებოდა 

რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენებისას. მართლაც, მივიღეთ უფრო ღრმა 

ინფორმაცია ჩვენი რესპოდენტების შესახებ და რაც მთავარია , საკვლევ საკითხთან 

დაკავშირებით. მათ მივეცით იმის შესაძლებლობა რომ აეხსნათ საკუთარი პოზიცია 

ჩვენთვის საინტერესო საკითხის ირგვლივ და ემსჯელათ , თუ რატომ ფიქრობენ ისე, 

როგორც ფიქრობენ.  

     გამომდინარე იქიდან, რომ თვისებრივ მეთოდებზე დამყარებული საველე 

ეტაპი და ასევე აღნიშნული მეთოდით შეგროვებული ინფორმაცია გაცილებით მეტ 

დროს მოითხოვს სხვა მეთოდებთან შედარებით, კვლევა რომელზეც ამ კვლევაში 

ვსაუბრობთ,  2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და განხორციელდა რამოდენიმე 

ეტაპად:  

  ჩვენთვის საინტერესო რესპოდენტების შერჩევა; 

  პირველადი ინფორმაციის შეგროვება „სიღრმისეული ინტერვიუს“ მეშვეობით;  

  პირველადი ინფორმაციის შეგროვება „ფოკუს ჯგუფის“ მეთოდით ; 

  მიღებული ინფორმაციის ანალიზი; 
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  კვლევის ანგარიშის მომზადება და პუბლიკაციის მომზადება, ასევე ამ 

მასალების სადისერტაციო ნაშრომში განთავსება. 

      კვლევაში მონაწილეობა მიიღო იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორების იმ კატეგორიამ რომლებიც 2006 წლიდან 

დღემდე მიიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში, რომლიც ფარგლებშიც ისინი 

იმყოფებოდნენ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში კვლევების 

წარმართვისათვის. 

       კვლევის მეთოდების კლასიკური განმარტებებიდან ცნობილია,  რომ 

თვისებრივი მეთოდების გამოყენებისას მკვლევარი იმდენად ჩართულია საველე 

ეტაპის განხორციელებისას, რომ ძალაუნებურად ახდენს გავლენას რესპოდენტებზე .  

     ანალოგიური საშიშროების  თავიდან ასაცილებლად, მაქსიმალურად 

შევეცადეთ მოგვეხდინა ამ გავლენის მინიმიზაცია, გამომდინარე იქიდან რომ მისი 

სრულად გამორიცხვა შეუძლებელია. 

კვლევა ჩატარდა შემდეგი მიზნების განხორციელებისთავის: 

 შეგვესწავლა 2006-2016 წლის საერთაშორისო მობილობით, პოსტ 

დოქტორანტურის პროგრამაში მონაწილე თელავის უნივერსიტეტის ლექტორების 

გამოცდილება და მოსაზრებები ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის შესახებ; 

 დაგვედგინა საერთაშორისო მობილობის პოზიტიური პარამეტრები და მისი  

პირდაპირი კავშირი(გავლენა)  პირების ევროპეიზაციაზე. 

         როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, კვლევის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ 

თვისებრივი მეთოდები, კერძოდ კი  მეთოდის ერთ-ერთი „სავიზიტო ბარათი“ 

სიღმისეული ინტერვიუ.  

     ასეთი ინტერვიუ, როგორც წესი, გულისხმობს რესპოდენტისაგან ღრმა 

ინფორმაციის მიღებას და ჩვენს მიზანსაც   სწორედ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი 

ინფორმაციის მიღება წარმოადგენდა რეალური დასკვნების გამოსატანად.   

     კვლევის დაგეგმვის კვალდაკვალ, წინასწარ შევადგინეთ სადისკუსიო გეგმა,  

რომლის საშუალებითაც ხდებოდა ინტერვიუს კონტროლი ანუ, არ გამოვტოვეთ 
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მნიშვნელოვანი საკითხები და  შევეცადეთ , მიგვეღო მაქსიმალური ინფორმაცია 

რესპოდენტისაგან. 

      უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერვიუების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა ისეთი 

საკითხებიც, რომელიც აქტუალური იყო გამოკვლევისათვის, თუმცა წინასწარ არ 

მოხდა მისი გათვალისწინება მაშინ, როდესაც დაიგეგმა კვლევის განხორციელება   და 

ვინაიდან, სადისკუსიო გეგმა არ მოითხოვს ზედმიწევნით დაცვას წინასწარი 

გაწერილი შეკითხვების, შესაძლებელი გახდა ინტერვიუს პროცესში წამოჭრილი 

ახალი თემების განვითარებაც.  

     ბუნებრივია, რომ  ინტერვიუები ღია კითხვებზე დაყრდნობით წარიმართა და 

ასეთ კითხვებზე პასუხის გაცემისას, რესპოდენტები მაქსიმალურად თავისუფლები 

იყვნენ საკუთარი აზრის გამოხატვისას.   

     ასევე აღნიშნული კვლევის ფარგლებში ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფიც, რომელიც 

ერთ ერთი ფართოდ გამოყენებადი მეთოდია ემპირიულ კვლევებში. აღნიშნული 

მეთოდის გამოყენებით თვალი მივადევნეთ რესპოდენტების აზრთა ჩამოყალიბების 

პროცესს, და ყველა რესპოდენტს მივეცით საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება.  

რესპოდენტებთან ვისაუბრეთ ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: 

 პოზიტიური გამოცდილება, რაც შეიძინეს საზღვარგარეთ სწავლებისა და/ან 

კვლევის პერიოდში; 

 მიღებული გამოცდილების საკუთარ უნივერსიტეტში გაზიარება-გამოყენება; 

 მნიშვნელოვანი ასპექტების გამოყოფა მობილობის პერიოდიდან. 

     პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ კვლევაში მონაწილე 

პერსონალი მაქსიმალურად გულახდილად საუბრობდა საკუთარ გამოცდილებაზე, 

საზღგვარგარეთ მობილობის მნიშვნელოვან ასპექტებზე . კვლევაში მონაწილე 

პერსონალს მიაჩნია, რომ საერთაშორისო მობილობა უნივერსიტეტისათ ვის 

სასარგებლოა მრავალმხრივი მიმართულებით.  

   მათ ჰქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ მასპინძელ უნივერსიტეტში სწავლების 

მეთოდოლოგიას, ბიბლიოთეკებს, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ 
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აუდიტორიებს, ლაბორატორიებს; გაეზიარებინათ მოწინავე გამოვდილება  და 

დაენერგათ ის მშობლიურ უნივერსიტეტში.  მათთან ინტერვიუ ერთგვარ ნარატივს 

დაეფუძნა, სადაც გამოიკვეთა მსგავსი აზრები: 

„აქვთ სამაგალითო სწავლების სისტემა,თანამედროვე ტექნიკით (სმარტ 

დაფებითა და პროექტორებით) აღჭურვილი აუდიტორები, ფართო მასშტაბის 

პროექტები, მუდმივად მიმდინარეობს კვლევები, იმართება ნამუშევრების გამოფენა, 

სადაც გამოფენილია სტუდენტების ყველა პატარა წარმატება, ყველა სპეციალობას 

აქვს საკუთარი სამეცნიერო ჟურნალი და საკუთარი გამომცემლობა“. 

     კვლევაში მონაწილე ყველა რესპოდენტი თანხმდება იმ ფაქტზე, რომ ჰქონდათ 

ძალიან დიდი ხელშეწყობა ეკეთებინათ საკუთარი საქმე;  დახვდნენ 

კოორდინატორები, რომლებიც ეხმარებოდნენ მიზნების განხორციელებაში. მათი 

მეშვეობით, ახერხებდნენ  შეხვედროდნენ მათთვის საინტერესო ხალხს, 

ესაუბრებოდნენ და შეკითხვებს უსვამდნენ კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე .    

როგორც ერთ-ერთი  რესპოდენტი (რომელიც იტალიაში იმყოფებოდა პოსტ 

სადოქტორო კვლევაზე) აღნიშნავს, მას მასპინძელი უნივერსიტეტის დიდი 

მონდომებითა და ძალისხმევით მიეცა საშუალება,  ემუშავა იტალიის საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ არქივში.  

„საპიენზას უნივერსიტეტის დიდი ძალისხმევით და ასევე ჩვენი საელჩოს 

დახმარებით მოვახერხე ის,  რაც 1981 წლის მერე არ მოუხერხებია არც ერთ ქართველ 

მეცნიერს ჩემამდე, ვიმუშავე იტალიის საგარეო საქმეთა დიპლომატიურ არქივში, 

საქართველოსთან დაკავშირებულ კორესპოდენციებზე. ასევე ვატიკანის არქივებში 

ვიმუშავე,  სადაც არ ყოფილა ქართველი მკვლევარი“. 

„დამხვდა კულტურული საზოგადოება, მიჩვენებდნენ გზას, რომელი 

რგოლიდან რომელ რგოლზე უნდა გადავსულიყავი და მიმემართა ისეთი 

ხალხისათვის, ვინც ფლობდა გამოცდილებას, ცოდნას იმ საკითხზე, რომელიც ჩემი 

კვლევისათვის მნიშვნელოვანი იყო.“ 
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     ძალიან საინტერესოა ჩვენი რესპოდენტებისეული შეფასებები, იმ 

საზოგადოებაზე რომელშიც ისინი ტრიალებდნენ თვეების განმავლობაში. ამ 

შემთხვევაშიც მათი აზრი ერთმანეთს ემთხვევა და აფასებენ როგორც, კოლეგიალურ, 

საერთო საქმისათვის მებრძოლ, ჟანსაღ კონკურენციულ საზოგადოებას, რომლებიც 

ეხმარებოდნენ და გვერდში ედგნენ ყოველ ახალ ინიციატივასა და წამოწყებას. 

ხვდებოდნენ ყოველთვის პოზიტიურად, ღიმილით  და ეს ყველაფერი პროექტში 

მონაწილეებს კულტურულ გარემოს უქმნიდათ   საკუთარი საქმის საკეთებლად. 

„არიან პროფესიონალები თუმცა თავმდაბლები. შეკითხვებისათვის არიან 

მზად და არ გაგრძნობინებენ იმას,  რომ რამე  არ იცი.“ 

       რესპოდენტების აზრით,  მიუხედავად იმისა,  რომ  მასპინძელ 

უნივერსიტეტებში ხვდებათ არაჩვეულებრივი სამუშაო გარემო, რესურსი, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ხელმისაწვდომი ბიბლიოთეკა და სხვა ისეთი 

საშუალებები, რომლებიც კომფორტულ სამუშაო პირობებს ქმნის, რესპონდენტები 

ფიქრობენ, რომ საჭიროა ძალიან დიდი მონდომება და ძალისხმევა თავად აქედან 

წასული პერსონალის მხრიდან.  

      ,,ეს უნდა იყოს ორმხრივი პროცესი, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ყველანაირი 

სარგებლის მიღება აქედან ჩასული მკვლევარის მხრიდან და რათა იქ მიღებული 

გამოცდილება საკუთარ უნივერსიტეტში გამოიყენოს.“   ,,შენი ინიციატივაც თუ არ 

არის, შენი მზაობა, თუ არ ხარ ჩართული თავიდან ბოლომდე და ვერ ითავისებ, რა 

დიდი შანსი, რესურსი მოგეცა რომ შექმნა რაიმე ღირებული, მაშინ მხოლოდ ის, რომ 

იქ წახვიდე,  არაფერს ნიშნავს. ბევრი მიდის, თუმცა იქიდან რა გამოცდილებით 

ჩამოხვალ, რას ჩამოიტან, ეს უკვე სხვა საქმეა.“   

     „შევეცადე, მიმეღო მაქსიმალურად ყველანირი სარგებელი, გავიარე ენის 

კურსები, ასევე თვისებრივი კვლევის კურსი, ვესწრებოდი ლექციებს, მოვახერხე , 

ფეხი ამეწყო იმ აქტიური საზოგადოებისათვის, რომელშიც ვტრიალებდი და მალევე 

გავიარე ადაპტაციის პერიოდი.“ 
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       თითქმის ყველა გამოკითხული რესპოდენტი აღნიშნავს, რომ როდესაც 

დაბრუნდნენ საკუთარ უნივცერსიტეტში, პრეზენტირების გზით გააცნეს კოლეგებს 

იქ მიღებული გამოცდილება და საერთოდ აუხნეს მასპინძელი უნივერსიტეტში 

არსებული სწავლის მეთოდები, პროცესი, ფორმა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.  

    გამოკითხული რესპოდენტების უმრავლესობამ გამოაქვეყნა ის კვლევები, 

რომელზეც იმუშავეს პოსტ-დოქტორანტურის პერიოდში. 

    ბუნებრივია, ვრცლად ვისაუბრეთ მასპინძელ უნივერსიტეტში მიღებული 

გამოცდილების შესახებ. ჩვენთვის საინტერესო იყო, რა გავლენას ახდენს მობილობა 

რესპოდენტის ევროპული მენტალობის ჩამოყალიბებაზე და  რამდენად ხდება ამ 

ყველაფრის რეალიზება მშობლიურ უნივერსიტეტში. 

„აქ რომ ჩამოვედი მივხვდი რომ მქონდა ძლიერი Backgraund-ი. თამამად 

შემეძლო მეხელმძღვანელა დოქტორანტებისათვის, შემეძლო მეწერა უფრო მაღალი 

დონის სტატიები, პუბლიკაციები გამოსაქვეყნებლად. გავიზარდე როგორც 

პროფესიონალი;  ჩამომიყალიბდა განსხვავებული ხედვები, რომელიც მიმართულია 

ერთიან ევროპული სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის  და მომავალი 

თანამშრომლობის გაძლიერებისაკენ.“  

    აღსანიშნავია, რომ კვლევის მონაწილეები (მასპინძელ უნივერსიტეტებში)  

ესწრებოდნენ ლექციებსაც, აკვირდებოდნენ მეთოდოლოგიას, ლექტორსა და 

სტუდენტს შორის ურთიერთობებს, და უკვე დაბრუნებულები ცდილობენ, საკუთარ 

სტუდენტებს იქ მიღებული გამოცდილება გაუზიარონ.  თუმცა პრობლემა რაც 

კვლევის მონაწილეებმა დააფიქსირეს, ესაა აუდიტორია, ანუ სტუდენტების ნაკლები 

აქტიურობა ლექციების პერიოდში (რაც ძლიერი განმასხვავებელი ფაქტორია 

ევროპულ და ადგილობრივ სასწავლო პროცესებს შორის).  

    როგორც კვლევის მონაწილეებმა დაადასტურეს,  ეს ყველაფერი ძალიან 

მოქმედებს ლექტორის მოტივაციაზე. „რომ შევადაროთ ჩვენი უნივერსიტეტის 

ლექტორები, მასპინძელი უნივერსიტეტის ლექტორებს, უნდა ითქვას რომ 

არანაკლები ცოდნის გამოცდილების და ასევე შრომისმოყვარეობით გამორჩეული 
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ლექტორები გვყავს, თუმცა განხვავება აუდიტორიაშია. სტუდენტები არიან იქ მეტად 

აქტიურები, მხოლოდ ცოდნაზე ორიენტირებულები. ცდილობენ მიიღონ 

მაქსიმალურად მეტი ცოდნა, სვამენ კითხვებს, მსჯელობენ და მოდიან ლექციებზე 

მომზადებულები.“  

     გამოკითხულ ლექტორთა უმეტეს ნაწილი ესწრებოდა კვლევების 

პარალელურად ლექციებს და მათი თქმით, სურდათ საკუთარი სტუდენტებისთვისაც 

გაეზიარებინათ უახლესი სწავლების მეთოდები, დახარჯულიყვნენ ისე, როგორც 

მასპინძელი უნივერსიტეტის ლექტორები.     თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 

თავად სტუდენტების მიდგომას;  

       როცა ლექტორი ხედავს, რომ სტუდენტი არ აქტიურობს,  ეს  მოქმედებს 

ლექტორის მოტივაციაზე და გარკვეული სახის კომპლექსიც იჩენს თავს.  

        საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა ერთ-ერთმა რესპოდენტმა, რომელიც 

როგორც თავად აღნიშნავს მობილობის პერიოდში, მასპინძელ უნივერსიტეტში 

იმდენად დაინტერესდნენ მისი საკვლევი საკითხით, რომ მის შესახებ დაიწერა 

სტატია და გამოქვეყნდა. 

        საუბრის ბოლოს, კვლევის მონაწილეებს ვთხოვეთ, შეეფასებინათ 

საერთაშორისო მობილობის პერიოდი. „ესაა გზა და ფანჯარა, ეზიარო ევროპულ 

განათლებას, მიეჩვიო პროფესიულ და ცხოვრებისეულ დამოუკიდებლობას, 

გაიზარდო პროფესიულად, კულტურულად, გაიფართოვო  თვალსაწიერი.“ 

       მათივე  თქმით, კარგი იქნება, რაც შეიძლება მეტმა განათლების სისტემაში 

ჩართულმა ადამიანმა  მიიღოს მონაწილეობა სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფში,  რომ 

გაეცნოს თანამედროვე ევროპულ განათლების სისტემას, აიმაღლოს პროფესიული 

კომპეტენციები და შემდეგ მობილობით მიღებული გამოცდილება საკუთარ 

უნივერსიტეტში გამოიყენოს. 

       დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კვლევის მონაწილე პოსტ-

დოქტორანტურის დონეზე,  საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე პერსონალი 

ნათლად აცნობიერებს ინტერნაციონალიზმის მნიშვნელობას, როდესაც საუბრობს 
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მობილობის სარგებელზე. მათთვის ამ პროგრამაში მონაწილეობა წარმოადგენდა 

სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან ზიარების,  აკადემიური კონტაქტების 

გაფართოების საუკეთესო საშუალებას და რაც მთავარია, ჯანსაღი, თანამედროვე 

ევროპული ხედვების  ჩამოყალიბების  საუკეთესო   საშუალებას.  

     ამგვარად, როგორც სტუდენტთა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევებიდან 

იკვეთება, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ევროპის უნივერსიტეტების 

კურიკულუმები ჯერ კიდევ განსხვავდება ერთმანეთისაგან; საქართველოს ერთიანი 

საგანმანათლებლო ევროპული სივრცეში გაერთიანების მიუხედავად, ევროპული 

განათლების ფენომენი ჯერ კიდევ არსებობს და სტუდენტის მიერ  საზღვარგარეთ 

გავლილი კურსები კვლავ პრიორიტეტად რჩება განათლების მიღების პროცესში. 

თუმცა საუნივერსიტეტო კურიკულუმების  მოდიფიცირების პროცესი აშკარაა 

როგორც სტრუქტურულად, ისე შინაარსობრივად. ამაზე მიუთითებს საერთაშორისო 

მობილობის ის მზარდი ტენდენცია, რომელიც თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში შეინიშნება.  

        ეს პროცესი კურიკულუმების ტრანსფორმაციის ერთ-ერთ თანმდევ მოვლენად 

უნდა ჩაითვალოს. 

      ბოლონიის სტანდარტებს დაახლოებული კურიკულუმების ჩამოყალიბება, 

რომელიც თავისი მოსალოდნელი შედეგებით პროგრამას და შესაბამისად 

დაწესებულებას ინტერნაციონალიზაციის განხორციელებას უწყობს ხელს, ნელა, 

მაგრამ მუდმივად მიმდინარეობს და სტუდენტებსა და ლექტორებში ევროპული 

ხედვების ჩამოყალიბებას უწყოს ხელს. ამაზე მეტყველებს მათი სურვილი და 

შესაძლებლობა, მიიღონ მონაწილეობა განათლების ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესში და გახდნენ საერთო ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის 

სრულფასოვანი წევრები.  

     აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტ/ლექტორთა საერთაშორისო მობილობის 

ეფექტები მათში ევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე , საქართველოში ნაკლებად 

არის შესწავლილი, და ძალიან მწირად მოძებნება მის შესახებ ჩატარებული კვლევები. 
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ამიტომ საჭიროა და მეტად მნიშვნელოვანი მონაცემების მრავალმხრივი და 

სისტემატიური შეგროვება, საქართველოს უნივერსიტეტების ჩართულობა  და 

შესაბამისად, კვლევის მონაწილეების რაოდენობის გაზრდა.  

     ეს კვლევის შედეგებს უფრო სოლიდურს, სისტემურსა და მასშტაბურს გახდის, 

ხოლო მიღებული შედეგების გაზიარება საზოგადოებისათვის პრობლემის 

იდენტიფიცირებასა  და  მისი გადაჭრის გზებს  უკეთ წარმოაჩენს. 

    

კვლევის  ლიმიტები  

   ერთგვარი უკმარისობა შეგვექმნა კვლევის მსვლელობისას. 

    ჩვენი სადისერტაციო კვლევების ფარგლებში, შევისწავლეთ/გამოვკითხეთ 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტები და ლექტორები, რამაც 

გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნა კურიკულუმების გავლენაზე მათში 

პროევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე.  ჩვენს მირ მოპოვებული მასალები 

გავამყარეთ პრაქტიკული კვლევებითაც. 

      მიუხედავად იმისა, მიგვაჩნია, რომ კარგი საკვლევი მასალა იქნებოდა 

საქართველოს სხვა  უნივერსიტეტების სტუდენტთა და ლექტორთა გამოკითხვები,  

რომელიც  ვფიქრობთ, უფრო მეტ სოლიდურობას შეიტანდა  საკითხის  შესწავლისას.  

     ამრიგად,  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კურიკულუმის  ზოგადი  

ჩარჩო  სტრუქტურულად  და შინაარსობრივად აგებულია  ისე, რომ მისი 

განხორციელების შემთხვევაში,  სტუდენტები  ფაქტობრივ  ცოდნასთან   ერთად  

იღებენ  ევროპული სტანდარტების შესაბამის  ზოგად-ტრანსფერულ  უნარებს.  

        ამ კონკრეტულ შემთხვევაში,  ის  თავად  ახდენს  გავლენას  სტუდენტთა და  

ლექტორთა პრო-ევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე  და მობილობისა და 

უნივერსიტეტის  ინტერნაციონალიზაციის პროცესს  უფრო  აჩქარებს.  
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      ჩვენი   ეს  მოსაზრება პრაქტიკულად მრავალგზის გაამყარა  და დაადასტურა 

ჩვენს მიერ ჩატარებულმა რაოდენობრივმა და თვისობრივმა კვლევებმა.  
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დისერტაციის ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები  

1) ხარისხიანი უმაღლესი განათლება თანამედროვე , კონკურენტუნარიანი 

დაწესებულებების კონკურენტუნარიანობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. თავად 

სახელმწიფოთა  განვითარება დიდწილად არის დამოკიდებული სწორედ 

განათლების  მაღალ ხარისხზე. 

2) განათლების ინტერნაციონალიზაცია მრავალი მკვლევარის მიერ აღქმულია, 

როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებების პასუხი მზარდ გლობალიზაციაზე  და 

საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში საერთაშორისო ასპექტების დამკვიდრების მუდმივად  

მიმდინარე  პროცესი. 

3) კურსდამთავრებულთა აღჭურვა ხარისხიანი განათლებით საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა  მთავარი სამოქმედო სტრატეგიაა. მათი აქტივობების ეს 

პრიორიტეტი თავად გლობალური, კონკურენტული  ბაზრის მოთხოვნებმა 

განსაზღვრა და ეს უკვე შეუქცევად პროცესად იქცა.  

 ინტერნაციონალიზაცია თავისი შინაარსით დროში გაწერილი სისტემური 

პროცესია და მის განხორციელებას სერიოზული ადმინისტრაციული და ფინანსური 

მხარდაჭერა სჭირდება. 

4) განათლების სისტემის ინტერნაციონალიზაცია  თავის თავში მოიაზრებს 

საგანმანათლებლო დაწესებულების იმგვარ მოწყობას, საქმიანობის მენეჯმენტსა და 

ადმინისტრირებას, სადაც შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს მაღალი დონის 

ურთიერთობები საერთაშორისო დონეზე.  ეს შეიძლება იყოს:  სტუდენტთა და 

ლექტორთა გაცვლა საერთაშორისო დონეზე, ამავე დონეზე ერთობლივი სწავლისა და 

კვლევების დაგეგმვა, კონფერენციების ჩატარება, ერთობლივი პროგრამების შექმნა 

და განხორციელება, ურთიერთობათა შემდგომი გაღრმავების მიზნით სხვადასხვა 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება და 

სხვა.  ამასთანავე, ეს უნივერსიტეტის კეთილი ნება კი არაა, არამედ  სახელმწიფო 

სტანდარტი და მინიმალური მოთხოვნაა. 
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5) განათლების ინტერნაციონალიზაცია მრავალი მკვლევარის მიერ აღქმულია, 

როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებების პასუხი მზარდ გლობალიზაციაზე .  ეს 

არის  სასკოლო და საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში საერთაშორისო ასპექტების 

დამკვიდრების მუდმივად  მიმდინარე  პროცესი. 

6) რადგანაც ინტერნაციონალიზაცია აღქმულია, როგორც პროცესი, ის 

ექვემდებარება კლასიკური სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესს(შოვჰარტის 

ციკლი),  რომელიც მოიცავს რესურსების გამოყენებას და ეტაპებს, როგორებიცაა:  

სტრატეგიული დაგეგმვა, განხორციელება,  მონიტორინგი და შემდგომი 

განვითარება, 

7) ინტერნაციონალიზაციის სფეროში რეფორმები და მათი წარმატებით 

განხორციელება  ეხმარება უნივერსიტეტებს,  ევროპის ერთიანი საგანმანათლებლო 

სივრცის სრულფასოვანი მოთამაშეები გახდნენ, მოიზიდონ მეტი უცხოელი 

სტუდენტი როგორც რეგულარულ,  ასევე გაცვლით პროგრამებზე, აღიარონ 

ევროპული უნივერსიტეტების კრედიტები,  აღიარებულ იქნას საკუთარი კრედიტები  

ევროპაში,  ხელი შეუწყონ  პროფესორ-მასწავლებელების გაცვლას, განახორციელონ 

ერთობლივი  პროგრამები, პროექტები, კვლევები, მოიზიდონ მეტი ფინანსური და 

ადამიანური რესურსი და ამით, საბოლოო ჯამში,  ხელი შეუწყონ სწავლების 

ხარისხის ამაღლებასა და კურსდამთავრებულთა წარმატებით დასაქმებას.  

8) საქართველოს უნივერსიტეტების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

სტანდარტები საგანმანათლებლო პროცესის სრულიად სხვაგვარ დაგეგმვასა და 

განხორციელებას მოითხოვს. აქ გასათვალისწინებელია როგორც ადამიანური და 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, ისე სწავლა-სწავლებისა და შეფასების 

სტრატეგიების იმგვარი მოდიფიცირება, რომელიც სტუდენტს მოთხოვნილი 

სტანდარტების შესაბამის შედეგზე გაიყვანს. ხოლო ეფექტურად მოდიფიცირებული 

კრიკულუმი ავტორიზაცია-აკრედიტაციის მიღების ერთ-ერთი ძირითადი პირობა და  

უნივერსიტეტის ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრების გარანტია.  
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    ასე, რომ საუნივერსიტეტო კურიკულუმების ტრანსფორმაცია და ავტორიზაცია-

აკრედიტაციის  პროცედურები  მიზეზ -შედეგობრივ   კავშირშია ერთმანეთთან.  

9) საქართველოს უნივერსიტეტების აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალი ნათლად აცნობიერებს ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელობას, როდესაც 

სტუდენტებისა და პროფესორების საერთაშორისო მობილობის სარგებელზე 

საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სტუდენტებისათვის ეს პირველ რიგში, ახალი ცოდნის, 

გამოცდილების შეძენისა და პრაქტიკული კომპეტენციების შეძენის შესაძლებლობაა,   

ხოლო პროფესორებისათვის, სწავლებისა და სასწავლო კურსის სტრუქტურირების 

თანამედროვე მეთოდებთან ზიარების, ასევე აკადემიური კონტაქტების გაფართოების 

ეფექტური საშუალებაა. 

10)  დღეს მოქმედი კურიკულუმის  პირველადი სტრუქტურული  და 

შინაარსობრივი ანალიზიც   გვაჩვენებს, რომ პროგრამა  ორიენტირებულია 

სტუდენტზე, გათვალისწინებულია  მისი ინდივიდუალური და კოგნიტური 

შესაძლებლობები, ინტელექტუალური გემოვნება, ინდივიდუალური პროფესიული 

განვითარების შესაძლებლობები.  მისი შემადგენელი კომპონენტები, სწავლებისა და 

შეფასების მეთოდოლოგია, შემადგენელი კურსები თავისი შინაარსობრივი 

დატვირთვითა და მოსალოდნელი  შედეგებით ფოკუსირებულია , რომ სტუდენტმა 

მიიღოს არა მხოლოდ ფაქტობრივი ცოდნა,  არამედ გააცნობიეროს ამ ცოდნის 

მიღების მნიშვნელობა,  გარდაქმნას ის პრაქტიკულ, გამოყენებით ცოდნად.   ასევე: 

აღიჭურვოს სტუდენტი იმ ზოგად-ტრანსფერული უნარ-ჩვევებით, რომელიც მას 

გაუადვილებს საზოგადოებაში წარმატებულ  დასაქმებასა და კარიერას ადგილობრივ 

და საერთაშორისო დონეზე. მსგავსი შესაძლებლობები რეფორმამდელ სასწავლო 

პროგრამებს არ გააჩნია. 

11) ფაქტობრივი ცოდნა, თუ იგი გამყარებული არ არის პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარებით, ის სტუდენტის მიერ ტრანზიტული არაა და არ ექვემდებარება 

გაზიარებასა და განვითარებას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე,   

მალე ეძლევა დავიწყებას  და სრულიად უსარგებლო ფაქტებისა და ფორმულების 
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,,გროვად“ იქცევა.     ეს სწორედ ის მოთხოვნები და სტანდარტებია,  რომლის 

ვალდებულებაც საქართველოს განათლების მესვეურებმა იტვირთეს  ბოლონიის 

პროცესთან მიერთების შემდეგ და ამით, საქართველოს განათლების სისტემას 

ევროპული ხედვების ჩამოყალიბების ფუნდამენტს  ჩაუყარეს საფუძველი. 

შესაბამისად თანამედროვე კურიკულუმებიც ამგვარადაა აგებული.  

12) პოსტ-დოქტორანტურის დონეზე  საერთაშორისო მობილობაში მონაწილე 

პერსონალი ნათლად აცნობიერებს ინტერნაციონალიზმის მნიშვნელობას, როდესაც 

საუბრობს მობილობის სარგებელზე. მათთვის ამ პროგრამაში მონაწილეობა 

წარმოადგენდა სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან ზიარების,  აკადემიური 

კონტაქტების გაფართოების საუკეთესო საშუალებას და რაც მთავარია, ჯანსაღი, 

თანამედროვე ევროპული ხედვების ჩამოყალიბების საუკეთესო საშუალებას.  

13) სტუდენტ/ლექტორთა საერთაშორისო მობილობის ეფექტები მათში 

ევროპული ხედვების ჩამოყალიბებაზე საქართველოში ნაკლებად არის შესწავლილი, 

და ძალიან მწირად მოძებნება მის შესახებ ჩატარებული კვლევები. ამიტომ საჭიროა 

და მეტად მნიშვნელოვანი მონაცემების სისტემატიური შეგროვება, საქართველოს 

უნივერსიტეტების ჩართულობა  და შესაბამისად, კვლევის მონაწილეების 
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