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შესავალი 
 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტრატეგიულ ხედვას 2018-2025 წლებისთვის. პროცესში ჩართულნი იყვნენ 
უნივერსიტეტის რექტორი, პრორექტორები, კანცლერი, სკოლის დეკანები და 
სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლები.  

სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში განხილულ იქნა უნივერსიტეტის მისია 
და ხედვა. კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე მოხდა მათში შესაბამისი 
ცვლილებების შეტანა. 

უნივერსიტეტის გარემოს შესწავლის მიზნით, განხორციელდა საქართველოს 
საგანმანათლებლო სივრცისა და შრომის ბაზრის შესწავლა. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების, პოტენციალისა და 
საფრთხეების გამოსავლენად განხორციელდა SWOT ანალიზი. 

სტრატეგიული მიზნებისა და ხედვების განსაზღვრის მიზნით, ანალიზი ჩატარდა 
უნივერსიტეტის საქმიანობის თითოეული მიმართულებით: შეფასდა არსებული 
მდგომარეობა, აღიწერა 2011-2017 წლებში განხორციელებული ცვლილებები და 
განისაზღვრა კონკრეტული მიმართულებისთვის ხედვა 2018-2025 წლებისათვის. 

შესაბამისად, წინამდებარე დოკუმენტს აქვს შემდეგი სახის სტრუქტურა: 
• უნივერსიტეტის მისია და ხედვა 
• გარემოს შესწავლა 
• უნივერსიტეტის საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა 
• SWOT ანალიზი 
• უნივერსიტეტის საქმიანობის თითოეული მიმართულებისთვის: არსებული 

მდგომარეობის მიმოხილვა, 2011-2017 წლებში განხორციელებული 
ცვლილებები და 2018-2025 წლების ხედვა 

• სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები 
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1. თავისუფალი უნივერსიტეტის მისია 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტი არის არამომგებიანი საქველმოქმედო ორგანიზაცია 

ცოდნის ფონდის მიერ დაფუძნებული არასახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულება.  

უნივერსიტეტს არ ჰყავს კერძო ან ინსტიტუციური ბენეფიციარები. მისი 
ბენეფიციარები არიან ცოდნის მიმღებები - უშუალოდ სტუდენტები და, ამავე დროს, 
ქვეყანაში განათლების დონის გაუმჯობესების გზით, მთელი საზოგადოება. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მისიაა ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და 
დოქტორანტურის დონეებზე: 
 

• შექმნას საქართველოში სწავლის, სწავლებისა და კვლევის საუკეთესო გარემო 
და ეს გარემო ხელმისაწვდომი გახადოს გამორჩეული ახალგაზრდებისთვის 

 
• სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს თავისუფალ და კრიტიკულ აზროვნებაზე 

დაფუძნებული ღირებულებები, რათა მათ შეძლონ სხვადასხვა გარემოში 
ორიენტირება და ადაპტირება, მნიშნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და 
იმ გამოწვევებისადმი შემოქმედებითი მიდგომა, რომელთაც მათ 
თანამედროვე, სწრაფად ცვალებადი სამყარო სთავაზობს 

 
• უზრუნველყოს სწავლება და სწავლა ქართულ ენაზე, რათა ამ გზით ხელი 

შეუწყოს ქართული ენის, როგორც სამეცნიერო და საკომუნიკაციო ენის, 
განვითარებას 

 
• იყოს ორიენტირებული სტუდენტების ინტერესებსა და მათ შემდგომ 

წარმატებაზე  
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი ამჟამინდელ და მომავალ სტუდენტებს გზას უხსნის 
თავისუფალი შემეცნებისაკენ და შესაძლებლობას აძლევს მათ უმაღლესი განათლების 
შესაბამისი საფეხურის დონეზე: 
 

• ესმოდეთ, რა არის ბუნება, საზოგადოება, ადამიანი და ხელოვნება 
 

• შეეძლოთ რაოდენობრივი აზროვნება 
 
• შეეძლოთ საკუთარი აზრის პროფესიულად და აკადემიურად 

გამართულად ზეპირად და წერილობით გადაცემა 
 



 

 7	

• ახალი ცოდნის შესაძენად და შესაქმნელად მიმართონ კრიტიკულ და 
ანალიტიკურ აზროვნებას 

 
• მორალური ღირებულებების საფუძველზე მიიღონ ეთიკური 

გადაწყვეტილებები 
 

• აღიარებდნენ სამყაროს და საზოგადოების მრავალფეროვნებას და იყვნენ 
ტოლერანტული. 
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2. თავისუფალი უნივერსიტეტის ხედვა 
 
თავისუფალი უნივერსიტეტი არის სტუდენტებსა და მათ წარმატებაზე 

ორიენტირებული მაღალი რეპუტაციის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება 
და საქართველოში უმაღლესი განათლების ლიდერი. 

განათლების სამივე საფეხურზე თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამები 
ეყრდნობა ლიბერალური განათლების პრინციპებს, სტუდენტებს უვითარებს 
შემოქმედებით და კრიტიკულ აზროვნებასა და პრაქტიკულ უნარებს.  
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3. არსებული მდგომარეობის მოკლე მიმოხილვა 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცის ერთ-
ერთი ლიდერია.  

უნივერსიტეტი გამოირჩევა მაღალი ხარისხის სწავლებით, კურსდამთავრებულთა 
დასაქმების მაღალი დონით და აქვს თანამედროვე სასწავლო გარემო. 

თავისუფალი უნივერსიტეტი ჩაბარებულთა საშუალო ქულის მიხედვით 
სტაბილურად პირველია რეიტინგში. მიუხედავად სტუდენტთა რაოდენობის ზრდისა 
ეს მაჩვენებელი მუდმივად უმჯობესდება. 2017 წელს უნივერსიტეტში მოხვედრილი 
აბიტურიენტების საშუალო ქულა იყო  2132. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მაღალი ხარისხის სწავლების დამადასტურებელია 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების დონე. წლების განმავლობაში 
კურსდამთავრებულთა 94% საქმდება პროფესიით. 

მიუხედავად სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ეტაპობრივი ზრდისა, 
თავისუფალმა უნივერსიტეტმა შეინარჩუნა რეიტინგისა და დასაქმების დონის 
მაღალი მაჩვენებლები. 
 
სკოლები 

თავისუფალი უნივერსიტეტი რვა სკოლას აერთიანებს. ესენია: 
• ბიზნესის სკოლა (ESM) 
• საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა  
• სამართლის სკოლა 
• კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის სკოლა (MACS) 
• ფიზიკის სკოლა 
• მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა 
• ვიზუალური ხელოვნების, არქიტექტურის და დიზაინის სკოლა (VA[A]DS) 
• სადოქტორო სკოლა 

 
საგანმანათლებლო პროგრამები 

 თავისუფალ უნივერსიტეტში ხორციელდება შემდეგი აკრედიტირებული 
საგანმანათლებლო პროგრამები: 

 
საბაკალავრო პროგრამები 

• ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  
• კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა 
• ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა 
• სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 
• მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა 
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• საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 
• ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა 
• არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა 
• ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის პროგრამა 

 
სამაგისტრო პროგრამები 

• სამაგისტრო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში (MSS) 
• სამაგისტრო პროგრამა ბიზნესის სამართალში (LLM) 
• ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (MBA) 
• ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ოპერაციების მენეჯმენტში 

(MBA in OM) 
• ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

აგრარულ უნივერსიტეტთან (MNS) 
 

სადოქტორო პროგრამები 
• სადოქტორო პროგრამა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
• ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

აგრარულ უნივერსიტეტთან 
 
თავისუფალ უნივერსიტეტს ასევე აქვს აკრედიტირებული პროგრამები, 

რომლებზეც ჯერ-ჯერობით კონტიგენტის მიღება არ განხორციელებულა. ეს 
პროგრამებია: 
 

• მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
• მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია, უზრუნველყოს ხარისხიანი სწავლება 

ყველა ფაკულტეტსა თუ პროგრამაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მექანიკის ინჟინერიის 
და ტექნოლოგიის და მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამებმა აკრედიტაცია გაირა, 
თავისუფალი უნივერსიტეტი საკუთარი პროგრამების განხორციელებისათვის უფრო 
მაღალ სტანდარტებს აწესებს. შესაბამისად, რადგან აღნიშნულ პროგრამებზე ჯერ არ 
არის თავისუფალი უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული სტანდარტი მიღწეული, ამ 
ეტაპზე არ ხორციელდება სტუდენტების მიღება. ამჟამად უნივერსიტეტი გეგმავს 
მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამებისთვის მაღალი დონის ლექტორების 
მოწვევისა და სილაბუსების დახვეწას. მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულების 
შემდეგ, წარმატების შემთხვევაში, იგეგმება პროგრამების განხორციელება. 
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სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 
პროგრამების პარალელურად იზრდებოდა სტუდენტთა საერთო რაოდეონება. 

2011-2017 წლებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 904 სტუდენტიდან 2428 
სტუდენტამდე გაიზარდა. 

2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით, თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტუდენტთა რაოდენობა სწავლების სხვადასხვა დონეზე შემდეგი სახისაა: 

• ბაკალავრების საერთო რაოდენობამ 2100 სტუდენტი შეადგინა 
• მაგისტრანტების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 316  სტუდენტი  
• დოქტორანტების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 12 სტუდენტი  

 

3.1 ინსტიტუციური განვითარება 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი დაფუძნებულია ცოდნის ფონდის მიერ 2007 წელს.  
იგი შეიქმნა ESM თბილისისა და აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ბაზაზე. 2017 

წელს ESM თბილისსა და აზიისა და აფრიკის  ინსტიტუტს შეუსრულდა 25 წელი, 
ხოლო თავისუფალ უნივერსიტეტს - 10 წელი. 

თავისუფალმა უნივერსიტეტმა ბოლო ავტორიზაცია 2011 წელს გაიარა. 
შესაბამისად, წინამდებარე დოკუმენტში მონაცამების ანალიზის დიდი ნაწილი 
ფოკუსირებულია 2011-2017 წლებზე.  

თავისუფალ უნივერსიტეტში ეტაპობრივად ხდებოდა საგანმანათლებლო 
პროგრამების დამატება და ამჟამად 16 მოქმედი და 2 უმოქმედო აკრედიტირებული 
პროგრამაა. მათ შორის, ორი საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება 
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან ერთად. ესენია: 

• ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 
აგრარულ უნივერსიტეტთან 

• ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 
აგრარულ უნივერსიტეტთან (MNS) 

ამ ეტაპისთვის, ბოლო პროგრამა, რომელიც თავისუფალმა უნივერსიტეტმა 
დაამატა, არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამაა. მან 2017 წლის ბოლოს გაიარა 
აკრედიტაცია. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ექვსი ცენტრი და კვლევითი 
ინსტიტუტი: 

• ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი 
• ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი 
• არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი  
• კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი 
• კონფუცის ინსტიტუტი 
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• აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი 
 

3.2 ოპერატიული მართვის პროცესი და მისი სტრუქტურა 
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია, რაც შეიძლება “მოკლე” იერარქიული 

ჯაჭვი და “თხელი”  (Lean) ორგანიზაციული სტრუქტურა ჰქონდეს, რათა, ერთი 
მხრივ, სტუდენტი და სწავლის პროცესი, მეორე მხრივ, გადაწყვეტილების მიმღებ 
რგოლი რაც შეიძლება ახლოს იყოს ერთმანეთთან. 

ამ მიზნით უნივერსიტეტი მუდმივად ზრდის მართვის ეფექტიანობას. 
სახელფასო ხარჯების განაწილება, როგორც ინდიკატორი,  კარგად ასახავს 
იერარქიული შრეების სიმცირეს; თავისუფალი უნივერსიტეტის 2017 წლის ხარჯების 
მიხედვით, ადმინისტრაციულმა სახელფასო ხარჯმა მთლიანი სახელფასო ფონდის 
მხოლოდ 25% შეადგინა. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში გადაწყვეტილების მიღება ხორციელდება პროექტის 
მართვის პრინციპების საფუძველზე (Project Based Management). თითოეული 
საკითხზე ხდება ამოცანების დასახვა და თითოეული ამოცანისათვის შესაბამისი 
სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება.  

სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელია ამოცანების დადგენილ ვადაში შესრულებაზე. 
დასახული ამოცანების მიღწევის შემდეგ ხდება აღნიშნული ჯგუფის გაუქმება. ყოველ 
ახალ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი იქმნება თავიდან. 
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4. სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი 

 
სტრატეგიული გეგმის შემუშავების, განახლებისა და მონიტორინგის მიზნით, 

თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებულია სტრატეგიული დაგეგმარების 
ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედიან: 

 
• რექტორი 
• პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში 
• პრორექტორი სასწავლო პროცესის მართვის საკითხებში 
• კანცლერი 
• ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი 
• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი 
• იურიდიული სამსახურის უფროსი 
• სტუდენტების დეკანი 
• საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი 
• ფინანსური ანალიტიკოსი 

 
2018-2025 წლებისათვის უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნებისა და 

ამოცანების დაგეგმარების მიზნით, 2017 წლის მეორე ნახევარსა და 2018 წლის 
დასაწყისში, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების სამუშაო 
ჯგუფი რეგულარულად მართავდა შეხვედრებს. 

თითოეული თემასთან დაკავშირებით შეიქმნა თემატური სამუშაო ჯგუფები. 
რეგულარულად ხორციელდებოდა გაფართოებული შეხვედრები  სტრატეგიული 
დაგეგმარებისა და სამუშაო ჯგუფების მონაწილეობით, ხოლო კონკრეტული თემის 
შესახებ შეხვედრები იმართებოდა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში.  

2018-2025 წლებისთვის უნივერსიტეტის სტრატეგიული ხედვებისა და ამოცანების 
დაგეგმარების მიზნით 20-მდე ერთობლივი შეხვედრა გაიმართა. 

სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი შემდეგი იტერაციული პროცესებისგან 
შედგებოდა: 

• უნივერსიტეტის მისიისა და ხედვის კრიტიკული ანალიზი და მოდიფიკაცია 
საჭიროებისამებრ 

• უნივერსიტეტის არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 
• არსებული საგანმანათლებლო სივრცის და შრომის ბაზრის შესწავლა 
• უნივერსიტეტის SWOT ანალიზი 
• უნივერსიტეტის მისიასთან შესაბამისი შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმის 

ჩამოყალიბება 
• მონიტორინგის მექანიზმები 
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5. გარემოს შესწავლა 

 
5.1 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის მიმოხილვა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემების მიხედვით, 2016-
2017 პერიოდში საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა წარმოდგენილი იყო 74 
უმაღლესი დაწესებულებით, რომელთაგან 20 საგანმანათლებლო დაწესებულება 
სახელმწიფო იყო, ხოლო 54 - კერძო. 

2016-2017 წლებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობამ 1411 ათასი შეადგინა, აქედან 
92 ათასი სტუდენტი (65%) სწავლობდა სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლებში, 
ხოლო 49 ათასი (35%) - კერძო უმაღლესი სასწავლებლებში.  

ყველაზე მეტი სტუდენტი საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს. სახელმწიფო 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბაკალავრების საერთო რაოდენობამ 
2016-2017 წლებში 70 867 ადამიანი შეადგინა, ხოლო კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში 
- 38 261. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, ბაკალავრი სტუდენტების 65% 
სახელმწიფო სასწავლებლებში სწავლობს, ხოლო 35% - კერძო სასწავლებლებში. 

აღნიშნულ პერიოდში მაგისტრატურის სტუდენტების საერთო რაოდენობა 
სახელმწიფო სასწავლებლებში 17 276 უტოლდება, ხოლო კერძო სასწავლებლების 
შემთხვევაში - 9 134-ს. შესაბამისად, მაგისტრატურის სტუდენტების 65% სახელმწიფო 
სასწავლებლებში სწავლობს, ხოლო 35% - კერძო სასწავლებლებში.  

 

5.2 შრომის ბაზრის მიმოხილვა 

შრომის ბაზრის მიმოხილვა გაკეთდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს 2017 წლის საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზის 
საფუძველზე.2 

აღნიშნული ანალიზის მიხედვით, საქართველოში უმუშევრობის დონე 
შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. 2009 წელთან შედარებით, 2016 წელს 
უმუშევრობის დონე 11.8%-მდე შემცირდა. 2017 წლის დასაწყისიდან, საგარეო 
მოთხოვნის გაუმჯობესებისა და ნეგატიური ფაქტორების შერბილების შედეგად, 
გაუმჯობესდა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები და გაიზარდა კერძო სექტორის 
აქტივობა, რამაც დადებითი გავლენა მოახდინა დასაქმების დონეზე. 2017 წლის 

                                                   
1
	შედიან სტუდენტები, რომლებიც პროფესიულ პროგრამებზე სწავლობენ 
	
2
	http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Handlers/GetFile.ashx?Type=Content&ID=7932b932-0eac-4a14-8ebd-

9ec6d2409352	
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მეორე კვარტლის მონაცემების მიხედვით, დასაქმების დონე 5%-ით გაიზარდა 2016 
წელთან შედარებით. 

საქართველოს დასაქმების ზრდის ძირითად წყაროს კერძო სექტორი 
წარმოადგენს. აღსანიაშნავია ის ფაქტი, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 
შრომისუნარიანი მოსახლეობა ხასიათდება შემცირების ტენდენციით, რაც 
განპირობებულია ზოგადად მოსახლეობის შემცირებითა და გაზრდილი მიგრაციით. 
ყოველივე ეს გავლენას ახდენს დასაქმების დონის მაჩვენებლებზე. 

შრომის ანაზღაურება. ბოლო წლებში შეინიშნება დაქირავებით დასაქმებულთა 
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის ზრდა, რომელმაც 2015 წლის მონაცემების 
მიხედვით 900.4 ლარი შეადგინა.  

მაღალი შრომის ანაზღაურებით გამოირჩევა შემდეგი სექტორები: საფინანსო 
საქმიანობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა, ელექტროენერგიის, 
აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება. 

დაბალია შრომის ანაზღაურება შემდეგ სექტორებში: განათლება, სასტუმროები 
და რესტორნები, სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა. 

 
დარგი/ სექტორი წილი მთლიან დასაქმებაში ბიზნეს-სექტორში 

დასაქმების წილი 

მრეწველობა 7% 19% 
ვაჭრობა 9% 25% 
მშენებლობა 4% 11% 
სოფლის მეურნეობა >50% 2% 
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 5% 10% 
უძრავი ქონება 2% 10% 
სასტუმროები და რესტორნები 1% 5% 
საფინანსო სექტორი 2% N/A 
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6. უნივერსიტეტის SWOT ანალიზი 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის შეფასებისა და ანალიზისათვის, გამოყენებულ 

იქნა სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდი - SWOT ანალიზი. აღნიშნული ანალიზის 
საფუძველზე გამოვლენილ იქნა უნივერსიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეები, 
შესაძლებლობები და საფრთხეები. 

6.1  ძლიერი მხარეები 
 

კარგი რეპუტაცია. თავისუფალი უნივერსიტეტი საქართველოს საგანმანათლებლო 
სივრცის ერთ-ერთი ლიდერია. კარგი რეპუტაციის საფუძველს წარმოადგენს: 

• მაღალქულიანი აბიტურიენტები (დაარსების დღიდან თავისუფალი 
უნივერსიტეტი საქართველოს მასშტაბით ჩარიცხულთა ქულების მიხედვით 
რეიტინგში პირველ ადგილზეა) 

• თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებული სწავლება 
• კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი დონე - 94% 

 
მაღალი კვალიფიკაციის პროფესორ-მასწავლებლები. თავისუფალი უნივერსიტეტის 
პროგრამებში ჩართულნი არიან ლექტორები, რომელთაც გააჩნიათ მრავალწლიანი 
საერთაშორისო გამოცდილება სწავლებასა თუ პრაქტიკაში. ისინი სტუდენტებს 
გადასცემენ მაღალი ხარისხის ცოდნა და ეხმარებიან პრაქტიკული უნარების 
განვითარებაში. პროფესორ-მასწავლებლების შენარჩუნების ხარისხი მაღალია.  
 
პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამები 
პრაქტიკული უნარების განვითარებისკენაა მიმართული. სწავლების დიდი ნაწილი 
პრაქტიკულ სწავლებას მოიცავს. მნიშვნელოვანია, სტუდენტებმა, თეორიულ ცოდნის 
მიღებასთან ერთად, ამ ცოდნის პრაქტიკაში ასახვა და რეალურ ცხოვრებაში 
გამოყენება ისწავლონ. ეს ყოველივე ხელს უწყობს მათ წარმატებით დასაქმებასა და 
კარიერულ ზრდას. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამების კურიკულუმები 
მოიცავს სამ პრაქტიკულ საგანს:  

• საველე პრაქტიკა - სავალდებულო საგანი ყველა სტუდენტისთვის, რომლის 
მიზანია სტუდენტებში ზოგადი უნარ-ჩვევების განვითარება 

• სწავლების პრაქტიკა - არჩევითი საგანი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის 
ასისტირებას. ამ დროს სტუდენტი ითვისებს სწავლების მეთოდოლოგიასა და 
უნარ-ჩვევებს 
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• მუშაობა ორგანიზაციაში - სავალდებულო საგანი, რომელიც მიმართულია 
სტუდენტებში პროფესიული უნარების განვითარებისკენ. აღნიშნული საგნის 
ფარგლებში სტუდენტები გადიან სამ თვიან სტაჟირებას ან საქმდებიან 
ნახევარი განაკვეთით შესაბამის ორგანიზაციებში.  

დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. თავისუფალი უნივერსიტეტი 
დასაქმების მაღალი დონით გამოირჩევა; კურსდამთავრებულების 94% საქმდება, 
რამაც მჭიდრო ურთიერთობა ჩამოაყალიბა უნივერსიტეტსა და დამსაქმებლებს 
შორის. თავისუფალი უნივერსიტეტი ყოველ სემესტრში მართავს დასაქმების 
ფორუმებს, რომლის დროსაც დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ეძლევათ 
საშუალება, შეხვდნენ სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლებს, გაესაუბრონ მათ და 
გადასცენ საკუთარი მონაცემები შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით. 
 
აკადემიური თავისუფლება. აკადემიური პერსონალი მონაწილეობას იღებს 
საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის პროცესში და ადგენს სასწავლო 
სილაბუსებს. თავისუფალი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ანაზღაურება 
მოიცავს ფიქსირებულ (არასაათობრივ) კომპონენტს, რომელიც გამიზნულია 
კვლევისა და პროფესიული განვითარებისათვის, მისი გამოყენების მიზნებზე 
აკადემიური პერსონალი თავად იღებს გადაწყვეტილებას. 
 
კარგი საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურა და სტუდენტური ცხოვრება. 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ტერიტორია კარგ გარემოს ქმნის ხარისხიანი 
სწავლებისათვის. კამპუსი მორგებულია სტუდენტებზე და აღჭურვილია ყველა 
საჭირო ინვენტარით. უნივერსიტეტს გააჩნია სპორტული დარბაზი და სპორტული 
მოედანი, სტუდენტებისათვის მოწყობილია სამუშაო სივრცეები და რეკრეაციული 
ზონები. თავისუფალ უნივერსიტეტში რეგულარულად იმართება სხვადასხვა სახის 
ფესტივალი, კონკურსი, კონფერენცია, სემინარი და ა.შ. რაც სტუდენტურ ცხოვრებას 
უფრო საინტერესოს ხდის და ზრდის სწავლის მოტივაციას.    
  

6.2  სუსტი მხარეები 
 

შეზღუდული გავლენა საგანმანათლებლო პოლიტიკის ფორმირებაზე. იმის გამო, რომ 
თავისუფალი უნივერსიტეტის როლი საქართველოს საგანმანათლებლო პოლიტიკის 
განსაზღვრაში მცირეა, უნივერსიტეტს ხშირად უხდება “მოკლე შეტყობინების” 
რეჟიმში შეიტანოს სისტემის მიერ დაწესებული ცვლილებები საგანმანათლებლო 
პროგრამებში, სილაბუსებში და სხვა მიმართულებებით. ყოველივე ეს იწვევს 
დაუგეგმავ ცვლილებებს და დამატებით ადმინისტრაციულ და რეგულატორულ 
დანახარჯებს. 
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დაბალი ცნობადობა კვლევის მიმართულებით. თავისუფალი უნივერსიტეტი ერთ-
ერთი მოწინავე უნივერსიტეტია საქართველოს მასშტაბით და მისი ცნობადობა, 
როგორც სასწავლო დაწესებულებისა, მაღალია. თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთ-
ერთ ძლიერ მხარეს მისი მკვლევარები და კვლევითი კომპონენტი წარმოადგენს. 
უნივერსიტეტში ხორციელდება მნიშვნელოვანი კვლევები და უნივერსიტეტს გააჩნია 
მაღალი კვლევითი პოტენციალი. თუმცაღა, თავისუფალი უნივერსიტეტის, როგორც 
კვლევითი დაწესებულების ცნობადობის დონე, შედარებით დაბალია. 

შედარებით ხანმოკლე ისტორია. თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 წელია რაც 
საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში არსებობს, თუმცაღა, იგი დაფუძნებულია 
ESM-სა და აზიისა და აფრიკის  ინსტიტუტის ბაზაზე, რომლებსაც 2017 წელს 25 წელი 
შეუსრულდათ. ის ფაქტი, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი შედარებით 
ახალგაზრდა უნივერსიტეტია, ნაკლებ ბარიერს ქმნის თანამედროვე პროგრამების 
ცნობადობის კუთხით (ბიზნეს ადმინისტრირება, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და 
სხვ.) და დამატებით ბარიერს წარმოქმნის ე.წ. “ტრადიციული” პროგრამების 
ცნობადობის მხრივ (სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები და სხვ.). 
უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის შედარებით ხანმოკლე ისტორია სუსტ მხარედ 
აღქმულია მხოლოდ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში და დროთა განმავლობაში 
მოსალოდნელია გარდატეხა ამ კუთხით. 

 

6.3  შესაძლებლობები 
 
კონტიგენტის გეგმა-ზომიერი და ზომიერი ზრდა. თავისუფალი უნივერსიტეტის 
ტერიტორია და ინფრასტრუქტურა მომავალ წლებში სტუდენტების საერთო 
რაოდენობის ზომიერი ზრდის საშუალებას იძლევა. აღნიშნული შესაძლებლობას 
იძლევა შემუშავდეს ახალი პროგრამები, მოწვეულ იქნას მაღალი დონის ლექტორები 
და ზომიერად გაიზარდოს კონტიგენტი არსებულ პროგრამებზე.  

კვლევითი კომპონენტის ინსტიტუციონალიზაცია. თავისუფალ უნივერსიტეტში 
კვლევები ხორციელდება როგორც ინდივიდუალურ, ისე ინსტიტუციურ დონეზე. 
კვლევითი კომპონენტის გაძლიერების მიზნით, შესაძლებელია კვლევის 
ინსტიტუციონალიზაციის გაზრდა. ასევე, იმ სკოლებში, რომლებშიც ხორციელდება 
მეორე დონის სწავლება (მაგისტრატურა), შესაძლებელია მესამე დონის სწავლების 
(დოქტორანტურა) დამატება, რაც გააძლიერებს კვლევით საქმიანობას 
უნივერსიტეტში. 

ინტერნაციონალიზაციის დონის გაღრმავება. თავისუფალ უნივერსიტეტში 
პროფესორ-მასწავლებლების გარკვეული ნაწილს მიღებული აქვს განათლება ან/და 
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პრაქტიკა საზღვარგარეთ მაღალი დონის უნივერსიტეტებში. თავისუფალ 
უნივერსიტეტში ასევე ასწავლიან უცხოელი პროფესორები და ლექტორები. 
უნივერსიტეტის მიერ სხვადასხვა შესაძლებლობის გამოყენება, როგორიცაა ახალი 
პროგრამების დამატება და კონტიგენტის გაზრდა, წინაპირობას ქმნის საერთაშორისო 
გამოცდილების მქონე უფრო მეტი პროფესორი და ლექტორი ჩაერთოს სასწავლო 
პროცესში. შედეგად გაუმჯობესდება სწავლების ხარისხი და კურსდამთავრებულებს 
გაეზრდებათ სხვა ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობები.  

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი 
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა არის კარგ მდგომარეობაში და მორგებულია 
სტუდენტებზე, შესაძლებელია მისი კიდევ უფრო გაუმჯობესება. არსებული 
ინფრასტრუქტურა იძლევა საშუალებას, დაემატოს ამფითეატრული სალექციო, 
კომპიუტერული და საკონფერენციო ოთახები, რაც გაზრდის სწავლებისა და სწავლის 
კომფორტსა და ეფექტიანობას. მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის 
გამოყენების/ათვისების ეფექტურობა. 

6.4  საფრთხეები 
 
სტუდენტთა გადახდისუნარიანობის შემცირება. თავისუფალი უნივერსიტეტის 
პროგრამების საფასური ზოგიერთ შემთხვევაში შედარებით მაღალია სხვა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამისი პროგრამების საშუალო საფასურზე. 
შესაბამისად, მიზნობრივი სეგმენტის შემოსავლის დონის შემცირება წარმოადგენს 
ერთ-ერთ საფრთხეს. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამების წარმატებული 
არსებობისთვის საჭიროა სტუდენტების გადახდისუნარიანობის არსებული 
მდგომარეობის შენარჩუნება.  

რეგულაციების ცვლილება. ერთ-ერთ საფრთხედ აღქმულია სხვადასხვა რეგულაციის 
შემოღება ან არსებული კანონმდებლობის ცვლილება. აღნიშნულის შედეგად, საჭირო 
გახდება პროგრამებისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრტირების კუთხით 
ცვლილებების განხორციელება და ახალ რეგულაციებზე მისადაგება, რაც 
დაკავშირებულია შრომითი რესურსისა და რეგულატორული ხარჯის გაწევასთან. 
ამასთან, რეგულაციების ხშირი ცვლილება ართულებს მომავლის დაგეგმვასა და 
განჭვრეტას.  

არასამართლიანი კონკურენცია. ერთ-ერთ საფრთხეს არასამართლიანი კონკურენცია 
წარმოადგენს, რომელიც განპირობებულია ქვეყანაში არსებული ზოგიერთი 
უმაღლესი სასწავლებლების პრივილიგირებული მდგომარეობით. სახელმწიფოს 
მხრიდან ხორციელდება ამ უმაღლესი სასწავლებლების პირდაპირი ინსტიტუციური 
სუბსიდირება, რაც არათანაბარ პირობებში აყენებს დანარჩენ უმაღლეს 
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სასწავლებლებს. ბოლო პერიოდის ტენდენციის მიხედვით, მოსალოდნელია, 
მომავალში აღნიშნული უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს.   
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7.  ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 
 

7.1  ორგანიზაციული სტრუქტურა 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოებას, რომელიც დაფუძნებულია შპს ცოდნის ფონდის მიერ 2007 წელს. 

უნივერსიტეტი განლაგებულია 14 875 კვადრატული მეტრის ფართზე, რომელიც 
მას იჯარით აქვს გადაცემული შპს აგრომეტისგან 10 წლის ვადით, 2028 წლამდე. შპს 
აგრომეტი არის ცოდნის ფონდის შვილობილი კომპანია, რაც მასსა და თავისუფალ 
უნივერსიტეტს შორის შეუზღუდავი, მჭიდრო და პროგნოზირებადი 
თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა. 

შპს აგრომეტი თავისუფალ უნივერსიტეტს უზრუნველყოფს როგორც უძრავი, ისე  
მოძრავი ქონებითა და რიგი სერვისებით. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტრუქტურა 
რექტორი არის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე 

უფლებამოსილი პირი. 
უნივერსიტეტის რექტორის შემდგომ რგოლს წარმოადგენენ პრორექტორები და 

კანცლერი.   
უნივერსიტეტის რექტორს უშუალოდ ექვემდებარება შემდეგი ორგანიზაციული 

ერთეულები: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ფინანსური ანალიტიკოსები, 
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, საერთაშორისო ურთიერთობების 
კოორდინატორი, საგამოცდო ცენტრი, კონფუცის ინსტიტუტი, არაბული ქვეყნებისა 
და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი, ადამიანის უფლებათა ეროვნული 
ინსტიტუტი, ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, კოგნიტიურ 
ნეირომეცნიერებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, აზიისა და აფრიკის 
ინსტიტუტი.  

უნივერსიტეტს ჰყავს ორი პრორექტორი: პრორექტორი სასწავლო პროცესის 
მართვის საკითხებში და პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში. 

პრორექტორებს უშუალოდ ექვემდებარება შემდეგი ორგანიზაციული 
ერთეულები: სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, 
სამართლის სკოლა, ბიზნესის სკოლა, ვიზუალური ხელოვნების, არქიტექტურისა და 
დიზაინის სკოლა, კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის სკოლა, ფიზიკის 
სკოლა, მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლა, საერთაშორისო 
ურთიერთობების სკოლა, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 
კოორდინატორი, აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი.  

უნივერსიტეტის კანცლერს უშუალოდ ექვემდებარება შემდეგი ორგანიზაციული 
ერთეულები: იურიდიული სამსახური, მედია სტუდია, გამომცემლობისა და 
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ივენთების მენეჯერი, სტუდენტებსა და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის 
სამსახური, საინფორმაციო ტექნოლოგიური სამსახური, ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, 
სპორტის ცენტრი, ხელოვნების ცენტრი, სამეურნეო სამსახური, დასუფთავების 
სამსახური, შესყიდვების მენეჯერი, შიდა ინფრასტრუქტურის სამსახური, გარე 
ინფრასტრუქტურის სამსახური, კანცელარია და არქივი. 
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თავისუფალი უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

რექტორი 

პრორექტორი 
სასწავლო პროცესის 
მართვის საკითხებში 

პრორექტორი 
პროგრამების განვი-
თარების საკითხებში 

კანცლერი 

სარეგისტრაციო და  
სასწავლო მართვის 

სამსახური 

სამართლი სკოლა 

ბიზნესის სკოლა 

ვიზუალური 
ხელოვნე-ბის, 

არქიტექტურის და 
დიზაინის სკოლა 

კომპიუტერული 
მეცნიერებებისა და 
მათემატიკის სკოლა 

ფიზიკის სკოლა 

მართვისა და 
საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა სკოლა 

საერთაშორისო 
ურთიერთობების 

სკოლა 

სადოქტორო სკოლა 

აკადემიური პერსონა-
ლის პროფესიული გან-
ვითარების მენეჯერი 

იურიდიული 
სამსახური 

მედია სტუდია 

სტუდენტებსა და აბი-
ტურიენტებთან ურთი-
ეთობის სამსახური 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 

სამსახური 

მუზეუმი 

ხელოვნების ცენტრი 

შესყიდვების მენეჯერი 

შიდა 
ინფრასტრუქტურის 

სამსახური 

გამომცემლობისა და 
ივენთების მენეჯერი 

ბიბლიოთეკა 

სპორტის ცენტრი 

სამეურნეო სამსახური 

კანცელარია და არქივი 

გარე 
ინფრასტუქტურის 

სამსახური 

დასუფთავების 
სამსახური 

ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახური 

ფინანსური 
ანალიტიკოსი 

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

მენეჯერი 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა და 

მარკეტინგის მენეჯერი 

საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
კოორდინატორი 

საგამოცდო ცენტრი 

კონფუცის ინსტიტუტი 

არაბული ქვეყნებისა და 
ისლამური სამყაროს 
შემსწავლელი ცენტრი 

აზიისა და აფრიკის 
ინსტიტუტი 

ადამიანის უფლებათა 
ეროვნული 
ინსტიტუტი 

ბიზნესის სამართლის 
ეროვნული ცენტრი 

კოგნიტიურ ნეირომეც-
ნიერებათა სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი 
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7.2  უნივერსიტეტის მართვა 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია, რაც შეიძლება “მოკლე” იერარქიული 
ჯაჭვი და “თხელი”  (Lean) ორგანიზაციული სტრუქტურა ჰქონდეს, რათა, ერთი 
მხრივ, სტუდენტი და სწავლის პროცესი, მეორე მხრივ, გადაწყვეტილების მიმღებ 
რგოლი რაც შეიძლება ახლოს იყოს ერთმანეთთან. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვის სისტემა გამოირჩევა მაღალი 
ეფექტიანობით. მაგალითად, 2017 წლის ხარჯების მიხედვით, ადმინისტრაციულმა 
ხარჯმა მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 25% შეადგინა. 

უნივერსიტეტში არ ფუნქციონირებს საკათედრო სისტემა და, შესაბამისად, 
აკადემიური პერსონალის მართვა ხორციელდება რადიალურად.  უნივერსიტეტის 
თითოეული თანამშრომელი შრომით ხელშეკრულებას თავისუფალ 
უნივერსიტეტთან დებს და ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის წინაშე. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში დაფუძნებულია რვა სკოლა. თითოეულ სკოლას 
ჰყავს დეკანი და კოორდინატორი, რომელთა დახმარებით იმართება სკოლის 
საგანმანათლებლო პროგრამები.  

თავისუფალ უნივერსიტეტში გადაწყვეტილებები მიიღება პროექტის მართვის 
პრინციპების საფუძველზე (Project Based Management). თითოეული საკითხზე ხდება 
ამოცანების დასახვა და თითოეული ამოცანისათვის ყალიბდება შესაბამისი სამუშაო 
ჯგუფი. ჯგუფი პასუხისმგებელია ამოცანების დადგენილ ვადაში შესრულებაზე.  

სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელია ამოცანების დადგენილ ვადაში შესრულებაზე. 
ყოველ ახალ საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი იქმნება თავიდან. 

 

7.3  ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები 
 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედებს ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
უნივერსიტეტის სტრუქტურის ნაწილია, საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს 
კანონმდებლობით, ამ დებულების და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესების 
საფუძველზე და ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორის წინაშე.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა ეფუძნება უნივერსიტეტის 
სტრატეგიულ ხედვას, შეინარჩუნოს ,,თხელი სტრუქტურის” (Lean Structure) იდეა, 
რათა სტუდენტებსა და პროფესორებს შეექმნათ ნაკლები ბიუროკრატიული ბარიერი 
და დაცული იყოს მათი ღირებულებები და აკადემიური თავისუფლება. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობას ხელს უწყობენ სკოლის 
კოორდინატორები, რომლებიც ან თავად ატარებენ რაოდენობრივ და თვისებრივ 
კვლევებს, ან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ეხმარებიან აღნიშნული 
კვლევების ჩატარებაში, იძიებენ და ამუშავებენ სათანადო ინფორმაციას.  
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციებია: 
ა) ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება საუკეთესო საერთაშორისო 
პრაქტიკის გათვალისწინებით;   
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო და სემესტრული გეგმების, 
სილაბუსების შექმნისა და განახლების პროცესში რეკომენდაციების და 
კონსულტაციების გაწევა; 
გ) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის 
ხელშეწყობა და შეფასება;  
დ) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის პროცესების შესახებ დოკუმენტების 
შემუშავების პროცესსა და განახლებაში მონაწილეობა;  
ე) ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით, რაოდენობრივი და 
თვისებრივი კვლევების დაგეგმვა, განხორციელება, ანალიზი და სათანადო 
რეაგირება;  
ვ) უნივერსიტეტის ავტორიზაციის პროცესის დაგეგმვა, სათანადო დოკუმენტაციების 
შემუშავება, რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა, საავტორიზაციო 
ვიზიტის პროცესში და ავტორიზაციის საბჭოს სხდომებზე მონაწილეობის მიღება;  
ზ) საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის დაგეგმვა, სათანადო 
დოკუმენტაციების შემუშავება, რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა, 
სააკრედიტაციო ვიზიტის პროცესსა და აკრედიტაციის საბჭოს სხდომებში 
მონაწილეობის მიღება; 
თ) ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა განათლების 
სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის 
გათვალისწინებით;  
ი) ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით სემესტრული 
ანგარიშების მომზადება და რექტორისთვის წარდგენა შემდგომი რეაგირების 
დაგეგმვის მიზნით.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საქმიანობას ახორციელებს,, ხარისხის 
უზრუნველყოფის ციკლის” (PDCA) მიხედვით, რომელიც ითვალისინებს ,,დაგეგმე, 
განახორციელე, შეამოწმე, მოახდინე რეაგირების“ პრინციპს. აღნიშნული მოდელი 
წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროცესის გაუმჯობესების სქემას და გამოიყენება 
როგორც სრული პროცესის გასაუმჯობესებლად, ასევე ცალკეული პროცესების 
ხარისხის უზრუნველსაყოფად და განსავითარებლად. ,,ხარისხის უზრუნველყოფის 
ციკლი” (PDCA) დინამიური მოდელია და მოქმედებს ხარისხის უწყვეტი 
გაუმჯობესების კონტექსტში.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ,,ხარისხის უზრუნველყოფის ციკლიდან” 
(PDCA) გამომდინარე: 
ა) გეგმავს საკუთარ სამუშაოს, კერძოდ, გეგმავს, საქმიანობის რომელი ასპექტები 
უნდა შეფასდეს, რომელი სკოლები თუ საგანმანათლებლო პროგრამები და როგორი 
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თანმიმდევრობით;  
ბ) ახორციელებს დაგეგმილ სამუშაოს წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებისა და 
გრაფიკის მიხედვით;  
გ) აკეთებს მიღებული შედეგების ანალიზს;  
დ) განსაზღვრავს აღმოჩენილი ხარვეზების მიზეზებს და შეიმუშავებს სათანადო 
რეკომენდაციებს.  

სასწავლო პროცესის განმავლობაში შიდა შეფასება ხორციელდება შემდეგი სახით: 
სემესტრის განმავლობაში, სისტემატურად, ტარდება სხვადასხვა სახის გამოკითხვა 
SurveyMonkey-ს პლატფორმის გამოყენებით. სტუდენტები უფლებამოსილნი არიან 
თავისუფლად და ანონიმურად შეაფასონ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 
სასწავლო კურსები, სკოლის ადმინისტრაცია, ასევე სასწავლო პროცესთან 
დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხი. კითხვარი იქმნება კონკრეტული კვლევის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე და არ არსებობს წინასწარ დადგენილი ფორმა. 
რაოდენობრივი კვლევები ეხება სასწავლო პროცესის როგორც ტექნიკურ, ისე 
შინაარსობრივ მხარეს. კითხვარების დამუშავების შემდეგ ხდება შედეგების ანალიზი, 
რომელიც გამოიყენება სასწავლო პროცესის დაგეგმვის დროს და სილაბუსების 
განახლებისთვის. ანალიზის საფუძველზე, აკადემიურ პერსონალს და მოწვეულ 
პერსონალს საშუალება აქვს  გაანალიზოს საკუთარი სწავლების მეთოდები, 
მიდგომები, სასწავლო კურსის შინაარსი თუ შეფასების სისტემა.  

გარდა რაოდენობრივი კვლევებისა, საჭიროების შემთხვევაში, ტარდება 
თვისებრივი კვლევები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები ფოკუს ჯგუფებთან და 
ინდივიდუალური შეხვედრები.  

ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით, ყოველი სემესტრის 
ბოლოს ხორციელდება სტუდენტთა მიერ მიღებული ქულების სტატისტიკური 
ანალიზი.  
 

7.4  ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპები 

სწავლის დაწყების პირველ დღეს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა აწყობს 
გაცნობით შეხვედრას პირველკურსელებთან, რომლის დროსაც ეთიკის, ქცევის 
წესებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ აწვდის ამომწურავ 
ინფორმაციას.  

სტუდენტების დეკანი პრეზენტაციის საშუალებით პირველკურსელებს აცნობს 
უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსს, დეტალურად ხსნის, თუ რომელი ქმედებები 
იკრძალება უნივერსიტეტში და რომელი ღონისძიებებით ხორციელდება ამ წესების 
დაცვა.  

• სწავლის დაწყებისას უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის ფორმდება 
ხელშეკრულება, რომელშიც სხვა უფლება-მოვალეობებთან ერთად, გაწერილია, 
რომ სტუდენტის ეთიკის კოდექსი წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართს და 
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სტუდენტი ვალდებულია, გაეცნოს ყველა წესს, დაიცვას ეთიკის ნორმები და 
იმოქმედს ამ წესების შესაბამისად. სტუდენტებს ხელმოწერისას მიეთითებათ 
ამ გარემოებების შესახებ. 

• სტუდენტის ეთიკის კოდექსი განთავსებულია უნივერსიტეტის ოფიციალურ 
ვებ-გვერდზე: www.freeuni.edu.ge. 

 

7.5  პლაგიატთან ბრძოლა და პრევენცია 

თავისუფალი უნივერსიტეტი შესაბამის ზომებს ატარებს პლაგიატისა და 
აკადემიური თაღლითობის პრევენციის კუთხით. პლაგიატთან და აკადემიურ 
თაღლითობასთან ბრძოლა არის ინსტიტუციონალიზირებული.  

პლაგიატის შესახებ ინფორმაცია, მისი აღმოჩენის შემთხვევაში 
განსახორციელებელი პროცედურები  და მექანიზმები გაწერილია უნივერსიტეტის 
სტუდენტის ეთიკის კოდექსსა და ეთიკის საბჭოს რეგლამენტში.  

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რა არის პლაგიატი და რა სახის 
პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს სტუდენტს პლაგიატის შემთხვევაში.  
ეთიკის საბჭოს რეგლამენტი კი განსაზღვრავს იმ პროცედურებს, რომლებიც 
პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში განხორციელდება.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკაა გამოცდების უმეტესობა წერითი სახის 
იყოს და ყველა წერითი გამოცდა საგამოცდო ცენტრში ჩატარდეს შიდა out-sourcing-ის 
პრინციპით, სისტემური მონიტორინგის ქვეშ. აღნიშნულ ცენტრში გამოცდას 
ხელმძღვანელობენ ცენტრის თანამშრომლები, რომლებსაც შესაბამისი ტრენინგი აქვთ 
ჩატარებული პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის პრევენციის ზომების 
შესახებ. 

საგამოცდო ცენტრი 200 სტუდენტზეა გათვლილი. საგამოცდო ცენტრში 
სისტემურად შემცირებულია გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი, 
შეზღუდულია ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული. 
საგამოცდო ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს 
მინიმუმამდე ამცირებს პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს. 

პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს ასევე ამცირებს ის გარემოება, 
რომ თავისუფალ უნივერსიტეტში საგამოცდო საკითხები წლიდან წლამდე იცვლება 
და გამოცდებზე საკითხების რამდენიმე ვარიანტია წარმოდგენილი. 

პლაგიატი შესაძლებელია აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან 
პირმა, ვისაც აქტიური ურთიერთობა აქვს სტუდენტის ნამუშევრების შემოწმებასა და 
შეფასებასთან. პლაგიატის აღმომჩენი პირი (საკითხის ინიციატორი) უნივერსიტეტის 
რექტორის წინაშე წარადგენს სამსახურებრივ ბარათს, რომელშიც ასაბუთებს, რის 
გამო მიიჩნევს სტუდენტის მიერ წარმოდგენილ ნამუშევარს პლაგიატად და რატომ 
თვლის აუცილებლად სტუდენტის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყებას. 
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რექტორის ბრძანების საფუძველზე სტუდენტის მიმართ იწყება დისციპლინური 
წარმოება. ამის შემდგომ საკითხის ინიციატორი ეთიკის საბჭოს ოფიციალურ 
იმეილზე იწერება საქმის არსს, ფაქტობრივ გარემოებებს, აგზავნის მტკიცებულებებს 
და ითხოვს საბჭოს მოწვევას. ეთიკის საბჭოზე ასევე მოწვეულია სტუდენტი, 
რომელსაც აქვს უფლება, დაესწროს საბჭოს, წარმოადგინოს  მტკიცებულებები ან 
წარმომადგენლის მეშვეობით დაიცვას თავი.  

ეთიკის საბჭოს სხდომაზე ხდება მტკიცებულებების და გარემოებების 
სრულფასოვნად გამოკვლევა, სტუდენტის მოსაზრების მოსმენა, მის მიერ 
წარდგენილი მტკიცებულებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესწავლა და 
საქმის არსის სრულად გამოკვლევის შემდეგ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. 
გადაწყვეტილება მიიღება კენჭისყრის შედეგად ხმათა უმრავლესობით. 
გადაწყვეტილება, სტუდენტის ეთიკის კოდექსის შესაბამისად, შესაძლებელია იყოს 
წერილობითი გაფრთხილება ან, დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით, 
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა. პლაგიატის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, 
სტუდენტს შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში ეწერება შეფასება F.  

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება გამოიცემა რექტორის ბრძანებით, 
რომელიც გადაეცემა სტუდენტს და უნივერსიტეტის სარეგისტრაციო და სასწავლო 
პროცესის მართვის სამსახურს. ინფორმაცია სტუდენტის მიმართ დისციპლინური 
ღონისძიების გატარების შესახებ კონფიდენციალურია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
არსებობს სტუდენტის ნებართვა ან ადმინისტრაციის კანონიერი ინტერესი, დაიცვას 
სხვისი უსაფრთხოება და კანონით დაცული უფლებები.  სტუდენტს უფლება აქვს, 
ჩაბარებიდან 1 თვის ვადაში სასამართლოს წესით გაასაჩივროს მის წინააღმდეგ 
მიღებული გადაწყვეტილება. 

ეთიკის საბჭოს რეგლამენტის შესაბამისად, საქმის გარემოებების 
გათვალისწინებით, შესაძლებელია დისციპლინური წარმოება განხორციელდეს 
ელექტრონულად, ეთიკის საბჭოს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის 
საშუალებით.  

ეთიკის საბჭოს შექმნიდან, 2015 წლიდან დღემდე აღმოჩენილია პლაგიატის  11 
შემთხვევა, აქედან 10 შემთხვევაში სტუდენტს განესაზღვრა წერილობითი 
გაფრთხილება, ხოლო 1 სტუდენტს, დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით - 
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა.   

 
 

7.6  ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის კუთხით 2011-2017 წლებში 
განხორციელებული  ცვლილებები  

 
აღნიშნულ პერიოდში თავისუფალ უნივერსიტეტის სტრუქტურას დაემატა 

პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში. 
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ამავე პერიოდში გადანაწილდა ფუნქციები უნივერსიტეტის რექტორსა და 
კანცლერს შორის. 

2011-2017 წლებში არ განხორციელებულა მნიშვნელოვანი და პრინციპული 
ცვლილება მართვის მოდელის კუთხით. ამასთან, უნივერსიტეტის ორგანიზაციულმა 
სტრუქტურამ და მართვის არსებულმა მოდელმა უზრუნველყო სტუდენტთა 
კონტიგენტის მნიშვნელოვანი ზრდა ამ პერიოდში.  

 
აღნიშნულ პერიოდში შეიქმნა რიგი კვლევითი ინსტიტუტები: 
• ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი 
• ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი 
• არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი  
• კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი 
• აზიისა და აფრიკის  ინსტიტუტი 

 

2013  წელს თავისუფალმა უნივერსიტეტმა შეიცვალა ადგილმდებარეობა. 2013  
წლამდე იგი განლაგებული იყო მისამართზე - ვაჟა ფშაველას გამზირი #40, სადაც 
უნივერსიტეტი ფართს შპს განვითარების ცენტრისგან ქირაობდა. 

2013 წელს თავისუფალი უნივერსიტეტი გადმოვიდა მისამართზე - აღმაშენებლის 
ხეივანი #240, სადაც 2013 წლიდან ფართს შპს აგრომეტისგან იღებს იჯარით. 

პლაგიატთან ბრძოლა მნიშვნელოვნად გაძლიერდა 2013 წლიდან, როდესაც 
უნივერსიტეტს დაემატა საგამოცდო ცენტრი. აღნიშნული ცენტრი 200 სტუდენტზეა 
გათვლილი და გამოცდას ცენტრის თანამშრომლები ატარებენ. თავისუფალი 
უნივერსიტეტის წერითი გამოცდების აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნულ 
ცენტრში ტარდება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს პლაგიატისა და აკადემიური 
თაღლითობის რისკს. 

ხარისხის უზრუნველყოფის ნაწილში, 2013 წლიდან დაინერგა სემესტრული 
ანგარიშგების პრინციპი, რომელიც დაეყრდნო რაოდენობრივ და თვისებრივ 
კვლევებს. 2015 წლიდან უნივერსიტეტმა შეიძინა SurveyMonkey-ს პროგრამა და 
GoogleForms-ს სისტემიდან გადავიდა ზემოაღნიშნულ პლატფორმაზე. SurveyMonkey-
ს პროგრამამ გაამარტივა სტუდენტთა მონაწილეობა გამოკითხვებში, გაზარდა 
სანდოობა გამოკითხვების მიმართ და, შესაბამისად, გაიზარდა გამოკითხვაში 
მონაწილეთა რაოდენობაც. SurveyMonkey-ს პროგრამაზე გადასვლით შესაძლებელი 
გახდა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე უფრო სწრაფი რეაგირება 
და გამოკითხვებზე დაკვირვება რეალურ დროში.  
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7.7  ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის მიმართულებით 
უნივერსიტეტის 2018-2025 წლების ხედვა 

 
განვლილი პერიოდის განმავლობაში შედეგებისა და მაჩვენებლების 

მონიტორნიგმა და დაგროვილმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ინსტიტუციური 
მოწყობის არსებული სტრუქტურა და მართვის არსებული მოდელი უზრუნველყოფს 
ამოცანების ეფექტიანად შესრულებას.  

შესაბამისად, თავისუფალი უნივერსიტეტის ხედვაა, მომავალში არ მოხდეს 
ინსტიტუციური მოწყობისა და მართვის არსებული მოდელის არსებითი ცვლილება 
და გაიზარდოს სტრუქტურული ერთეულების ინტეგრაციის ეფექტიანობა 
საკომუნიკაციო არხებისა და სისტემების გამართვის გზით.  

უნივერსიტეტი შეისწავლის პლაგიატთან ბრძოლისათვის განკუთვნილ 
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების შესაძლებლობებს და კონკრეტული 
პროგრამის ეფექტიანობის შემთხვევაში დანერგავს კიდეც მას. 

ხარისხის ნაწილში იგეგმება კითხვარების შედგენა აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალისთვის და გამოკითხვის ჩატარება SurveyMonkey-ს რესურსით, რაც 
საშუალებას მისცემს პერსონალს, ანონიმურად დააფიქსიროს თავისი აზრი სასწავლო 
და კვლევით პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  
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8. სწავლების კონცეფცია და საგანმანათლებლო პროგრამები 

8.1  სწავლების კონცეფცია 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სწავლების კონცეფცია დაფუძნებულია 

ლიბერალური განათლების პრინციპებზე. სწავლება მიმართულია სტუდენტებში 
თავისუფალი აზროვნების ჩამოყალიბების, კრიტიკული და ანალიტიკური 
აზროვნების განვითარებისკენ. სწავლების უმნიშვნელოვანესი მიზანია, სტუდენტებმა 
შეძლონ თავისუფალი აზროვნება და სრულად მოახერხონ საკუთარი 
შესაძლებლობების რეალიზება. 

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლება. უნივერსიტეტის თითოეული სტუდენტი, 
სპეციალობის საგნების პარალელურად, ზოგად საუნივერსიტეტო საგნებსაც გადის, 
რაც ხელს უწყობს ზოგადი განათლების დონის ამაღლებას და ინტერესთა სფეროს 
გაფართოებას. 

მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ 
დამატებითი გადასახადის გარეშე დაეუფლონ მეორად სპეციალობას.   

კრედიტები. საგანმანათლებლო პროგრამები ისეა შედგენილი, რომ კრედიტების 
მინიმუმ 6% არჩევით საგნებს წარმოადგენს, რაც ქმნის თავისუფალი არჩევანის 
საშუალებას, სტუდენტებმა საკუთარი ინტერესების მიხედვით შეარჩიონ საგნები. 
ამასთან, სტუდენტებს შეუძლიათ, პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების 
გარდა დამატებით 15 კრედიტის საგნები ისწავლონ დამატებითი გადასახადის 
გარეშე.  

ინგლისური ენა. თავისუფალ უნივერსიტეტში პირველივე კურსიდან ისწავლება 
ინგლისური ენა და ყველა სტუდენტი ინგლისური ენის ცოდნის მინიმუმ B2 დონეს 
აღწევს. შესაბამისად, სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ უცხოური ლიტერატურა 
და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა გაცვლით პროგრამაში. ინგლისური ენის მაღალ 
დონეზე ცოდნა ასევე ხელს უწყობს მათ შემდგომ კარიერულ წინსვლას. 

საველე პრაქტიკა. თავისუფალ უნივერსიტეტში ყველა პირველკურსელი 
მონაწილეობას იღებს საველე პრაქტიკაში, რომელიც სავალდებულოა და რომელის 
გავლის შემდეგ სტუდენტებს ენიჭებათ კრედიტები. საველე პრაქტიკის დროს 
სტუდენტები საქართველოს რომელიმე კუთხეში (ძირითადად დაცულ 
ტერიტორიებზე) ბანაკდებიან და 10 დღეს საველე პირობებში ატარებენ. ამ დროს 
სტუდენტები გამოიმუშავებენ ისეთ უნარებს, როგორიცაა გუნდური მუშაობა და 
რთულ პირობებში სხვადასხვა დავალებისთვის თავის გართმევა. სტუდენტები 
ასუფთავებენ მიმდებარე ტერიტორიას და ეხმარებიან ადგილობრივ მოსახლეობას 
სხვადასხვა სამუშაოს შესრულებაში. 

თავისუფალი დასწრება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თავისუფალ 
უნივერსიტეტში ლექციებსა და სემინარებზე უმეტესად დასწრება თავისუფალია, რაც 
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სტუდენტებში სწავლის მოტივაციას ამაღლებს, შესაბამისად, ისინი უკეთ სწავლობენ. 
ამის დასტურია თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 
შედეგები. 2018 წლის მონაცემებით, მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის ბაკალავრიატის 
სტუდენტთა 69%-ის საშუალო GPA 3.1-ს უტოლდება. ამასთან, სხვადასხვა მიზეზით, 
მათ შორის სწავლის სირთულის გამო, ბაკალავრიატის საფეხურს 4 წელიწადში 
(სათანადო დროს) სტუდენტთა მხოლოდ 66% ამთავრებს, ხოლო 6 წელიწადში - 90%. 
რაც შეეხება მაგისტრატურის სტუდენტებს, 2 წელიწადში სწავლას მათი მხოლოდ 
34% ამთავრებს, ხოლო 4 წელიწადში - 55%. ამასთან, სტუდენტთა შენარჩუნების 
მაჩვენებელი ბაკალავრიატის დონეზე 90%-ია, ხოლო მაგისტრატურის დონეზე - 98%. 

8.2  საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა მუშავდება და ვითარდება უნივერსიტეტის 
შესაბამისი სკოლის ფარგლებში.  დგება სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც 
ხელმძღვანელობს პროგრამის ხელმძღვანელი/სკოლის დეკანი. პროცესი არის 
იტერაციული. პროგრამის დაგეგმვისას ხდება გათვალისწინება: 

• უნივერსიტეტის მისიის, რომელშიც გაცხადებულია სწავლების მიზნები 
• შრომის ბაზრის მოთხოვნების (ბაზრის კვლევის საფუძველზე) 
• უნივერსიტეტის საქმიან გარემოსთან  (იგულისხმება დამსაქმებლები, 

ლოკალური და საერთაშორისო სპეციალური სააკრედიტაციო ასოციაციები და 
სხვა) კონსულტაციების შედეგად მიღებული ინფორმაციის 

• პროგრამის შესაბამისი საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების 
• მიზნების, კვალიფიკაციის და სწავლის შედეგების განსაზღვრისათვის 

მნიშვნელოვანი მარეგულირებელი დოკუმენტების, როგორც შიდა 
(ბაკალავრიატის დებულება, სამაგისტრო პროგრამების დებულება, 
სადოქტორო სკოლისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება), ისე გარე 
(ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო, პროგრამული აკრტედიტაციის 
სტანდარტები) დოკუმენტები 

• საჯარო სექტორში არსებული სოციალური საჭიროებების, 
კურსდამთავრებულების ტრანსფერული და სპეციალობისგან 
დამოუკიდებელი უნარების  

• კურსდამთავრებულებისგან მიღებული პრაქტიკული, პროფესიული 
გამოცდილების 

• სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების 
• პროგრამისთვის აუცილებელი რესურსების (ადამიანური და მატერიალური) 

ხელმისაწვდომობის დონის 
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საგანმანათლებლო პროგრამისთვის განისაზღვრება:  
• პროგრამის სახელწოდება 
• მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, რომლიც თავსებადი უნდა იყოს ეროვნულ 

კვალიფიკაციის ჩარჩოსთან 
• სწავლების მოცულობა ECTS კრედიტებში 
• სწავლების ენა 
• პროგრამის მიზანი, რომელიც თავსებადი უნდა იყოს უნივერსიტეტის 

მისიასთან 
• დასაქმების სფეროები 
• პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
• სწავლის შედეგები, კლასიფიცირებული როგორც დუბლინის 

დესკრიპტორების, ისე ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების მიხედვით 
და ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოზე რეფერირებით 

• სწავლებისა და სწავლის მეთოდები 
• სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  
• სასწავლო გეგმა/კურიკულუმი და სემესტრული გეგმა 
• პროგრამის კომპონენტების/საგნების მოკლე აღწერები 
• პროგრამის ადამიანური და მატერიალური რესურსები 

 
საბაკალვრო პროგრამების სტრუქტურა 

საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების მოდული ეხმიანება 
უნივერსიტეტის მისიას. კერძოდ, მისცეს სტუდენტებს საშუალება, ესმოდეთ, რა არის 
ბუნება, საზოგადოება, ადამიანი და ხელოვნება; შეეძლოთ რაოდენობრივი 
აზროვნება, საკუთარი აზრის პროფესიულად და აკადემიურად 
გამართულად ზეპირად და წერილობით გადაცემა, კრიტიკული და ანალიტიკური 
აზროვნება ახალი ცოდნის შესაძენად და შესაქმნელად, ეთიკური 
გადაწყვეტილებების მიღება მორალური ღირებულებების საფუძველზე; აღიარებდნენ 
სამყაროს და საზოგადოების მრავალფეროვნებას და იყვნენ ტოლერანტული.  

ყველა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის/კურიკულუმის სტრუქტურა 
შედგება მსგავსი მოდულებისგან. ესენია: 

ეს მოდული შეადგენს ყველა კურიკულუმის  დაახლოებით 20%-ს (50 ECTS); 
• სპეციალობის ზოგადი განათლების საგნების მოდული 
• სპეციალობის საბაზო განათლების საგნების მოდული 
• სპეციალობის ძირითადი განათლების საგნების მოდული 
• პრაქტიკული განათლების მოდული 
• სპეციალობის კონცენტრაციის საგნების მოდული 
• სპეციალობის სავალდებულო არჩევითი საგნების მოდული 
• არჩევითი საგნების მოდული, რომელის კრედიტების 6%-ს შეადგენს 
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ბოლო სამ მოდულში შემავალი საგნების მრავალნაირი კომბინირების გზით 

პრაქტიკულად ყველა სტუდენტისთვის შესაძლებელი ხდება ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის შედგენა, რაც ხორციელდება სასწავლო პროცესის მართვის 
საინფორმაციო სისტემის emis.freeuni.edu.ge-ს მეშვეობით.  

 
სამაგისტრო პროგრამების სტრუქტურა 

სამაგისტრო პროგრამები/კურიკულუმები, როგორც წესი, შედგება 
მოდულებისგან, რომლებიც გარკვეული კრიტერიუმის გათვალისწინებით 
დაჯგუფებული საგნებს მოიცავს. ყველა კურიკულუმის სავალდებულო ნაწილია 
სამაგისტრო ნაშრომი. თავისუფალი უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები იმით 
გამოირჩევა სხვა უნივერსიტეტებში არსებული (უმეტესობა) სამაგისტრო 
პროგრამებისგან, რომ სასწავლო პროცესი მთლიანად ორიენტირებულია 
მაგისტრანტის მიერ დამოუკიდებელი კვლევითი პროექტის განხორციელებაზე, 
ხელმძღვანელის და რელევანტური აკადემიური პერსონალის ინსტრუქტაჟით. 
 
სადოქტორო პროგრამების სტრუქტურა 

სადოქტორო პროგრამები/კურიკულუმები შედგება სასწავლო და კვლევითი 
კომპონენტებისგან. 

კურიკულუმების მოდულებში შემავალი საგნების შესაბამის სილაბუსებში 
გაწერილია სწავლის შედეგები, რომლებიც შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაში 
გაწერილი სწავლის შედეგების მიღწევის და კომპეტეცნიების გამომუშავების 
საშუალებას იძლევა. ამის გადამოწმების საშუალებას ქმნის კომპეტენციების რუკა, 
რომელიც თან უნდა ახლდეს პროგრამას. სწავლის შედეგების ფორმულირებისას 
(სამოქმედო ზმნების შერჩევისას) ხდება საგანმანათლებლო საფეხურის 
გათვალისწინება. 

ყველა პროგრამის კურიკულუმის საფუძველზე და სილაბუსებში მითითებული 
საგნების პრერეკვიზიტების გათვალისწინებით დგება სემესტრული გეგმა,. იგი 
მოდულებს შორის ამყარებს  ლოგიკურ კავშირს და ქმნის საგანთა სწავლების ისეთ 
მიმდევრობას, რომელიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საშუალო აკადემიური 
მოსწრების მქონე სტუდენტის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 
შედეგების მიღწევას   საფეხურისთვის განსაზღვრულ ვადაში. 

საგნების მოცულობის განსაზღვრა ხდება ECTS კრედიტებში, სილაბუსებისის 
დაგეგმვისას საგნის შინაარსის, მისი სწავლებისთვის საჭირო დროის, სწავლის 
შედეგებისა და მათ მისაღწევად  და შასაფასებლად საშუალო შესაძლებლობების 
მქონე სტუდენტის მიერ დასახარჯი დროის გათვალისწინებით.  

ყველა პროგრამის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-
გვერდზე, უნივერსიტეტის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში და სასწავლო პროცესის 
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მართვის ინფორმაციულ სისტემაში.  პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ასევე 
მიეწოდება აბიტურიენტებს სპეციალურად მათთვის შექმნილი კამპანიის გზით (იხ. 
11.1 საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების 
მექანიზმები). გარდა ამისა, პირველკურსელებისთვის შექმნილი 3-კვირიანი 
საორიენტაციო პროგრამის დროს, “სწავლის სტრატეგიების” ლექციების ფარგლებში, 
სტუდენტები ეცნობიან პროგრამებს, მათ სტრუქტურას, ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმის შედგენისა და ინფორმაციულ სისტემაში მისი  მართვის გზებს. 

 

8.3   სწავლის შედეგების შეფასება 
 

თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლების მოდელი შემუშავებულია  სწავლების 
თანამედროვე მეთოდოლოგიაში არსებული საუკეთესო პრაქტიკების 
გათვალისწინებით, კერძოდ, პროფესორ ჯონ ბიგსის მეთოდოლოგიური მიდგომების 
მიხედვით3. ეს გულისხმობს შემდეგს: ყოველი სწავლის შედეგისთვის შერჩეულია 
შესაბამისი შეფასების მეთოდი. შერჩეული შეფასების მეთოდი გულისხმობს ცოდნის 
შემოწმების ისეთი ტექნიკების გამოყენებას, რომელიც რელევანტური და 
ადეკვატურია კონკრეტული სწავლის შედეგის მისაღწევად სასწავლო კურსში, რაც, 
თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია საგანმანათლებლო პროგრამაში 
დასახული კომპეტენციების მისაღწევად. სწავლის შედეგების შეფასების დაგეგმვა 
ხდება სილაბუსის დაგეგმვისას და აკადემიური პერსონალის პროფესიული 
განვითარების მენეჯერის მიერ მოწმდება მისი რელევანტურობა და ადეკვატურობა 
დარგიდან სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლის შედეგებთან მიმართებაში. 

სწავლის შედეგები არის განაცხადი, რა ესმის, რა იცის, რას აცნობიერებს და რისი 
გაკეთება შეუძლია სტუდენტს სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ. სწავლის 
შედეგების გაწერა სასწავლო კურსში  ხდება პროფესორ-მასწავლებლის მიერ. სწავლის 
შედეგები ფასდება პროცედურით, რომელიც ეფუძნება გამჭირვალე კრიტერიუმებს 
და ეს არის შეფასების სისტემა, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა 
სასწავლო კომპონენტის სილაბუსში არის ასახული. 

შეფასების სისტემა ყოველთვის მიმართულია სწავლის შედეგებზე და სხვადასხვა 
სახის კრიტერიუმით ზომავს, თუ რას მიაღწია სტუდენტმა კონკრეტული კურსის 
გავლის შედეგად, რა იცის და რისი გაკეთება შეუძლია. 

სასწავლო კურსში მოცემული შეფასების სისტემა გაწერილია განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის მე-3 ბრძანების (2007 წლის წლის 5 იანვრის N3 ბრძანება 
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესის 

                                                   
3
	John Biggs : Aligning teaching for constructing learning; 

http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/resources/database/id477_aligning_teaching_for_con 

structing_learning.pdf 
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დამტკიცების შესახებ“) შესაბამისად. კერძოდ, შეფასების სისტემა 
მრავალკომპონენტიანია, ის შედგება შუალედური და დასკვნითი შეფასების 
ფორმებისგან. შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის დადგენილია 
კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი. დასკვნით გამოცდაზე დადგენილი 
მინიმალური ზღვარი არ აღემატება 40%-ს, რაც მითითებულია ყველა სილაბუსში. 

შეფასების მეთოდები მოიცავს წერით ნაშრომებს, ზეპირ გამოკითხვას, ტესტებს,  
პრაქტიკულ სამუშაოებს, პროექტებს, პორტფოლიოებს, გამოფენებს, რომლებიც 
გამოყენებულია  სტუდენტის მიერ სწავლაში მიღწეული პროგრესის, სწავლის 
შედეგების გასაზომად და რომლებიც, თავის მხრივ, მოცემულია სასწავლო 
კურსში/სილაბუსებში. 
      თავისუფალ უნივერსიტეტში შეფასების სისტემა მრავალფეროვანია და მოიცავს 
შემდეგ კომპონენტებს: 

• დისკუსიაში მონაწილეობას 
• სემინარზე მუშაობას 
• დასწრება/აქტიურობას 
• შუალედურ გამოცდებს 
• საშინაო დავალებებს 
• ქვიზებს 
• ქეისებს 
• კაზუსებს 
• ლაბორატორიული სამუშაოებს 
• პრაქტიკული სამუშაოებს 
• ბლიც გამოკითხვას 
• ხატვის, ფერწერის, არქიტექტურის სტუდიებზე მუშაობას  
• გამოფენას 
• პორტფოლიოს 
• პროექტს 
• ესეებს 
• წერით ნაშრომებს 
• ზეპირ გამოკითხვას 
• პრეზენტაციებს 
• ღია და დახურულ ტესტებს 
• საკონტროლო წერას 
• დებატებს 
• საბაკალავრო ნაშრომს 
• ჯუნიორ და სენიორ პროექტებს 
• დასკვნითი გამოცდებს 

 



 

 37	

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კრიტერიუმების გამჭირვალობა, 
შეფასების სისტემაში თითოეული კომპონენტისთვის გაწერილია რუბრიკები და 
მოცემულია ქულების გრადაცია რუბრიკების მიხედვით. სტუდენტისთვის შეფასების 
გამჭირვალე სისტემა ხელმისაწვდომია სილაბუსში, რომელიც განთავსებულია 
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში. სილაბუსში გაწერილი 
რუბრიკების და ქულების გრადაციის საშუალებით სტუდენტი იღებს ინფორმაციას 
იმის შესახებ, თუ მიღწეული ცოდნის დონის შესაბამის  როგორ შეფასებას იღებს. 

შეფასების თითოეული კომპონენტისთვის გაწერილი რუბრიკები და 
დეტალურად აღწერილი კრიტერიუმები საშუალებას აძლევს ლექტორს, ობიექტურად 
და სამართლიანად შეაფასოს საგნის ფარგლებში სტუდენტის მიერ  შეძენილი ცოდნა 
და უნარები. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში შუალედური, დასკვნითი და სხვა ტიპის ცოდნის 
შემოწმების ფორმები ტარდება დახურული ან/და ღია წიგნის პრინციპით. ღია წიგნის 
პრინციპი ითვალისწინებს ლექტორის მიერ კითხვების  იმ ფორმით დასმას, რომელიც 
უზრუნველყოფს სტუდენტის ანალიტიკური, კრეატიული აზროვნების შემოწმებას 
და არ ითვალისწინებს მხოლოდ მასალის დამახსოვრებას და გაგებას, რაც ეხმიანება 
უნივერსიტეტის მისიას.  სტუდენტს შეუძლია საგანთან დაკავშირებული ყველა 
არსებული მასალის გამოყენება, მაგრამ ის პირდაპირ პასუხს ვერ მოიძიებს ვერც 
სახელმძღვანელოებში, ვერც კონსპტექტებში და ვერც სხვა სახის ლიტერატურაში. 
დახურული წიგნის პრინციპით ცოდნის შემოწმება ძირითადად ტესტური ფორმისაა. 

შეფასების სისტემის შესახებ ინფორმაცია სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია 
როგორც სილაბუსში, ისე გამოცდების ჩატარების წესის, ბაკალავრიატის დებულებაში 
და განთავსებულია ვებ-გვერდზე. პირველკურსელებს ეს ინფორმაცია მიეწოდებათ  
სემესტრის დაწყებამდე  3-კვირიანი საორიენტაციო პროგრამის განმავლობაში. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის შეფასების სისტემაში არსებული ცოდნის 
შემოწმების ფორმების და ტექნიკების, რომლებიც ზომავენ მიღწეულ სწავლის 
შედეგებს,  მონიტორინგი ხორციელდება როგორც სტუდენთა გამოკითხვით, ისე 
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში უწყისების მონიტორინგით. 
კერძოდ, მიღებული შედეგების სიმეტრიულობის კოეფიციენტის ანალიზისა და  
ნიშნების განაწილების მიხედვით შესაძლებელი ხდება დავადგინოთ, რამდენად 
რელევანტური იყო ლექტორის მიერ გამოყენებული შეფასების მეთოდები და 
ტექნოლოგიები. 
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ნიშნების განაწილების მაგალითი:  
 

 
 

თუ მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ  ნიშნების განაწილებაში 
გარკვეულწილად დარღვეულია სიმეტრიულობა, ლექტორთან ერთად ხდება 
კონკრეტული სასწავლო კურსის შეფასების სისტემის მეთოდოლოგიური ანალიზი, 
შეფასება, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, შედეგად, ლექტორი აუმჯობესებს 
შეფასების სისტემას, რაც ემსახურება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების, სწავლის 
შედეგების მიღწევის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას. 

ცოდნის შემოწმების ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ლექტორების მიერ 
სტუდენტებისთვის უკუკავშირის მიცემა. უკუკავშირი გულისხმობს მიღებული 
შედეგების გაანალიზებას, რეკომენდაციების გაცემას და სტუდენტისთვის 
ხელშეწყობას, უკეთ დაგეგმოს საკუთარი აკადემიური მოსწრებისა და სწავლის 
შედეგების მიღწევის გაუმჯობესების გზები. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში ყველა წერითი გამოცდა ტარდება საგამოცდო 
ცენტრში, რომელიც 200 სტუდენტზეა გათვლილი. საგამოცდო ცენტრში სისტემურად 
არის შემცირებული გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი, შეზღუდულია 
ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული. საგამოცდო 
ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს მინიმუმამდე ამცირებს 
პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს. პლაგიატი შესაძლებელია 
აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან პირმა, ვინც ამოწმებს და 
აფასებს სტუდენტის ნამუშევრებს. პლაგიატის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში 
სტუდენტს შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში ეწერება შეფასება F. 

საგამოცდო ცენტრის მიერ წინასწარ ხდება განრიგის შედგენა, რომელიც 
განთავსებულია ვებ-გვერდზე და წინასწარ ეცნობება სტუდენტებს. საგამოცდო 
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ცენტრი უზრუნველყოფს  ცოდნის შემოწმების ობიექტურობას. გამოცდების 85% 
ტარდება საგამოცდო ცენტრში. საგამოცდო ცენტრის მუშაობას არეგულირებს 
გამოცდების ჩატარების წესი, რომელიც არის სტუდენტის ხელშეკრულების 
განუყოფელი ნაწილი, ისევე როგორც ეთიკის კოდექსი. 
 

8.4  სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები 
 

სტუდენტების აკადემიური მოსწრების შეფასების ირიბი მაჩვენებელი არის 
პროგრამის განსაზღვრულ ვადაში დასრულებისა და პროგრამიდან განთესვის 
პროცენტულობა. ბოლო 7 წლის სტატისტიკის მიხედვით ბაკალავრიატს 4 წელიწადში 
სტუდენტთა 66%, ხოლო 6 წელიწადში სტუდენთა 90% ამთავრებს. ამავე პერიოდში 
ბაკალავრიატში განთესვის (გადასული, გარიცხული სტუდენტები) საშუალო 
მაჩვენებელია 16%. მაგისტრატურას 2 წელიწადში სტუდენტთა 34%, 4 წელიწადში კი 
სტუდენტთა 55% ამთავრებს, ხოლო განთესვის მაჩვენებელია 2%. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ამ პერიოდისთვის კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმების მაჩვენებელი 
შეადგენს 94%, რაც მიღებული განათლების ხარისხზე მეტყველებს. განთესვის 
პროცენტული მაჩვენებელი უფრო აჩვენებს უნივერსიტეტისადმი ლოიალობის დონეს 
და მის მიერ მიწოდებული განათალების ხარისხისადმი ნდობას.  

პროგრამის ვადებში დასრულების მაჩვენებელი, სხვა ბევრ პიროვნულ 
მიზეზებთან ერთად, ასახავს სტუდენტების აკადემიურ მოსწრებას. ხშირად ეს 
ფაქტორი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მომზადებული და როგორი 
აკადემიური შესაძლებლობების მქონე აბიტურიენტები ირიცხებიან პროგრამაზე. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში აბარებენ აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ 
გამოცდებზე მიღებულ საკმაოდ მაღალი საკონკურსო ქულებით. ამ მაჩვენებლით 
უნივერსიტეტი ლიდერობს დაარსებიდან, ბოლო 2 წელიწადში 0.4%-ნი ზრდით. 2017 
წლის ჩარიცხვისას ეს მაჩვენებელი შეადგენდა 2132 ქულას. მიუხედავად ამისა, 
წლების განმავლობაში სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 
ფარგლებში დადგინდა, რომ  პირველკურსელები ნაკლებად ფლობენ აკადემიური 
წერის, სწავლის სტრატეგიების, ჯგუფური მუშაობისა და კომპიუტერულ უნარებს;  
მცირე ნაწილმა (4%-მა) ინგლისურ ენას დაბალ დონეზე იცის. აღნიშნული უნარების 
სათანადოდ ფლობა წარმოადგენს კარგი აკადემიური მოსწრების წინაპირობას.  

თავისუფალ უნივერსიტეტში ყველა წერითი გამოცდა ტარდება საგამოცდო 
ცენტრში, რომელიც 200 სტუდენტზეა გათვლილი. საგამოცდო ცენტრში სისტემურად 
შემცირებულია გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი, შეზღუდულია 
ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული. საგამოცდო 
ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს მინიმუმამდე ამცირებს 
პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს. 
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პლაგიატი შესაძლებელია აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან 
პირმა, ვინც ამოწმებს და აფასებს სტუდენტის ნამუშევრებს. პლაგიატის ფაქტის 
დადასტურების შემთხვევაში სტუდენტს შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში 
ეწერება შეფასება F. 

ამ ფაქტორების გაანალიზების შედეგად, მივედით იქამდე, რომ ყველა 
პირველკურსელს სემესტრის დაწყებამდე  გასავლელი აქვს საორიენტაციო პროგრამა. 
ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა სტუდენტი სწავლობს ინფორმატიკის საფუძვლებს, 
სწავლის სტრატეგიებს, აკადემიურ წერას.  

 პირველკურსელებს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი უცხო ენა ჩააბარეს და 
როგორ ჩააბარეს, უნივერსიტეტში რეგისტრაციისას უტარდებათ ინგლისური ენის 
დონის განსაზღვრის ტესტი (Placement Test). სტატისტიკურად 33% პირველკურსელს 
უკვე აქვს B2 დონე და ისინი თავისუფლდებიან ინგლისური ენის საგნისგან, 
რომელიც შედის საუნივერსიტეტო განათლებაში. ამ კრედიტების ნაცვლად მათ 
შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი არჩევითი საგანი. პირველკურსელების 63% 
ინგლისური ენას A2 დონეზე ან უკეთ ფლობს, ისინი სხვადასხვა მოცულობით 
სწავლობენ ინგლისურ ენას B2 დონემდე.  პირველკურსელების 4% A2-ზეც ვერ 
ფლობს ინგლისურ ენას. ეს სტუდენტები 3-კვირიანი საორიენტაციო პროგრამის 
ფარგლებში ინტენსიურად სწავლობენ ინგლისური ენის პირველ საფეხურს 
განმავლობაში და შემდგომ, სამი სემესტრის განმავლობაში, ეუფლებიან ენას B2 
დონეზე.  

უნივერსიტეტის დამთავრებამდე სტუდენტებს კვლავ უტარდებათ ინგლისური 
ენის დონის განსაზღვრის ტესტი, რათა შემოწმდეს მათ მიერ მიღწეული შედეგი.  

ჯგუფური მუშაობის უნარების გაუმჯობესების მიზნით პირველკურსელებს 
გაზაფხულის სემესტრის ფარგლებში გასავლელი აქვთ პრაქტიკული საგანი “ საველე 
პრაქტიკა”. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში საგენების უწყისების ადმინისტრირება ხდება 
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში, emis.freeuni.edu.ge. 
შესაბამისად, აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი ხორციელდება სტუდენტის, 
საგნის, სტუდეტთა ჯგუფის, სკოლისა და უნივერსიტეტის დონეზე.  თითოეული 
სტუდენტისთვის ყოველი სემესტრის ბოლოს დგინდება GPA, შეფასების 
საერთაშორისო სისტემა, რომელსაც ხშირად ითხოვენ დამსაქმებლები ან საგრანტო 
პროექტები, როგორც სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულისგან, ისე 
უნივერსიტეტისგან. 

თითოეულ სტუდენტს აქვს თავისი, მასზე მორგებული პორტალი, რომლის 
საშუალებითაც ის ადევნებს თვალს საკუთარ აკადემიურ მოსწრებას, ნახულობს და 
საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდავს ნიშნების ფურცელს. 
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ადმინისტრაციისათვის emis.freeuni.edu.ge-ზე არსებობს ინფორმაციის ამოღების 
და სტატისტიკის წარმოების მრავალი საშუალება სტუდენტის სასწავლო ბარათის, 
ცხრილების, გრაფიკების, ანგარიშების სახით. 

მაგალითად, შეგვიძლია ვნახოთ საგანში მიღებული ნიშნების სტატისტიკა 
როგორც ჯგუფისთვის/სექციისთვის, ისე მთელი კურსისთვის.  

საგნის სწავლის შედეგების სწორი შეფასების სისტემის პირობებში ნიშნების 
განაწილება უნდა უახლოვდებოდეს ნორმალურ განაწილებას. თუ რომელიმე მხარეს 
არის გადახრა - ან ბევრი ჩაჭრაა ან ბევრი უმაღლესი ნიშანი - ხდება საგნის 
ლექტორთან ერთად გამომწვევი მიზეზების დადგენა, ანალიზი და, საჭიროების 
შემთხვევაში, ცვლილებების შეტანა შეფასების სისტემაში. ამ ინსტრუმენტს იყენებს 
დეკანი პროგრამაში ჩართული სტუდენტების აკადემიური მოსწრერების 
მონიტორინგისა და საგნებში ნიშნების სტატისტიკის დადგენის მიზნით. 

ასევე შეიძლება ჩატარდეს სტუდენტების მიერ მიღებული ზღვრული ქულების 
(51, 61, 71,...) ანალიზი, რომლის შედეგადაც გაირკვევა, ნიშნების წერისას რომელ 
საგანში მოქმედებს “შეცოდების” ეფექტი.  

 

 
 

შემდგომი ანალიზისთვის შესაძლებელია ემისიდან კონკრეტული პროგრამის 
სტუდენტების სიის ამოღება საშუალო ქულისა და GPA-ს მითითებით.  
 
 
 
სტუდენტების აკადემიური მოსწრება თავისუფალ უნივერსიტეტში არის შემდეგი: 
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უნივერსიტეტში სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების კუთხით არის 
სტატისტიკურად სწორი სურათი (ნიშნების განაწილების თვალსაზრისით), ნიშნების 
ნორმალურ განაწილებასთან მიახლოებული განაწილება. ამ სტატისტიკიდან ჩანს, 
რომ სტუდენტების 69%-ს საშუალო GPA 3.1 აქვს. 

სტუდენტების აკადემიური მოსწრება სკოლების მიხედვით არის შემდეგი: 
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8.5  პროგრამების მიხედვით, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

 
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგიის შემუშავებისას შესწავლილ იქნა მსოფლიო პრაქტიკა და 
ტენდენციები. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტებს, განსაკუთრებით 
სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, აჰყავთ აკადემიური პერსონალი სრულ შტატში, 
მსოფლიო ტენდენცია განსხვავებულია. მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლების 
წილი იზრდება. მაგალითად, კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტში მათი წილი 
შეადგენს 68%-ს, ხოლო ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში - 61%-ს 
(http://education.stateuniversity.com/pages/1969/Faculty-Members-Part-Time.html, 
https://www.noodle.com/articles/the-rise-of-part-time-faculty-and-its-effect-on-higher-
ed131, და მრავალი სხვა).  

ამას აქვს სულ მცირე 3 მიზეზი:  
1) ხდება უნივერსიტეტის აკადემიური ხარჯების ოპტიმიზაცია  
2) ხშირად მოწვეული პერსონალი წარმოადგენს სფეროს ექპერტს და გააჩნია 

სპეციფიური, პროფესიული ცოდნა 
3) მოწვეული პერსონალი საშუალებას იძლევა, პერსონალის მართვის პროცესი 

უფრო მოქნილი იყოს  
 
განსაკუთრებით ხელსაყრელია მოწვეული პერსონალის დაქირავება ისეთი 

საგნების წასაკითხად, როგორიცაა ეგზოტიკური ენები, ბიზნესისა და 
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კომპიუტერული მეცნიერების სპეციფიკური და ინოვაციური საგნები, სამართლისა 
და ხელოვნების სპეციფიკური საგნები, პრაქტიკული უნარების შეძენაზე მიმართული 
საგნები. მათ მოაქვთ აუდიტორიაში პრაქტიკოსის ხედვა შესასწავლი 
საკითხებისადმი,  სპეციფიკური ექსპერტული ცოდნა, რომელიც “წმინდად” 
აკადემიურ პერსონალს შეიძლება საერთოდ არ გააჩნდეს ან ძლიერ განსხვავდებოდეს 
რეალობისგან. მოწვეული პერსონალი პირდაპირ კონტაქტს ამყარებს დასაქმების 
სექტორთან. მიღებული განათლების ხარისხი ამ შემთხვევებში იზრდება, რაც 
მნიშვნელოვნად ზრდის კურსდამთავრებულის და ხშირ შემთხვევაში ზედა კურსის 
სტუდენტის კონკურენტუნარინობას. ამას შეიძლება მოყვებოდეს სირთულეები, 
რომლებიც დაკავშირებულია სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა, კურიკულუმის 
მართვასა, მეთოდურ და დიდაქტიკურ კომპეტენციასა და სტუდენტებისთვის 
ხელმისაწვდომლობასთან. თუმცა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მართვის 
სირთულეებთან და არა ხარისხიან სწავლების მიწოდებასთან. 

აკადემიურ პერსონალში მოიაზრება ყველა სახის პროფესორი და ლექტორი, 
რომლებიც დასაქმებულნი არიან უნივერსიტეტში სრული დატვირთვით. სამეცნიერო 
პერსონალში მოიაზრება უნივერსიტეტის ყველა  თანამშრომელი (აკადემიური, 
არააკადემიური და მოწვეული), რომლებიც ჩართულნი არიან სამეცნიერო/კვლევით 
საქმიანობაში. 

პერსონალის დაგეგმვა წარმოადგენს ინტერაქციულ პროცესს. პროფესორებს, 
პროგრამის ხელმძღვანელს, აკადემიური ადმინისტრაციასა და სხვა შიდა და გარე 
რესურსებს შორის მიმდინარეობს დისკუსია და შეთანხება უნივერსიტეტისა და 
პროგრამის მიზნებისა და მათი მიღწევის გზების შესახებ.   

 
სტრატეგია აკადემიურ პერსონალთან მიმართებაში  

გასული წლების სტატისტიკის ანალიზის შედეგად ჩანს, რომ აკადემიური, 
სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის კომპოზიცია დამოკიდებულია იმაზე, 
პროგრამა უფრო თეორიული თუ უფრო პრაქტიკული ცოდნის მიცემაზეა 
ორიენტირებული; ლოკალურ საგანმანათლებლო ბაზარზე რამდენად  
ხელმისაწვდომია  მაღალკვალიფიციური აკადემიური და პროფესიონალური კადრი, 
რომლსაც ექნება კომპეტენცია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 
მიზნების მისაღწევად. ამ დროისთვის უნივერსიტეტში ემპირიულად ჩამოყალიბდა 
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის სამი 
სტრატეგია: 
 
თეორია-ტევადი პროგრამები 

თავისუფალ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო განათლების ნაწილისთვის 
(საერთაშორისო ურთიერთობების, მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა, 
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ფიზიკის  და ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამებისთვის) შესაბამის 
პროგრამაში სწავლებაში ჩართული აკადემიური პერსონალი უნდა შედგებოდეს:  

• პროფესორ-მასწავლებლებისაგან (არანაკლებ 40%) 
• სამეცნიერო პერსონალისაგან (არანაკლებ 40%) 
• მოწვეული პერსონალისაგან (არაუმეტეს 60%) 

 
პრაქტიკა-ტევადი პროგრამები 

თავისუფალ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო განათლების ნაწილისთვის 
(სამართლის, კომპიუტერული მეცნიერებების, კომპიუტერული ინჟინერიის, 
ხელოვნების და არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამებისათვის) შესაბამის 
პროგრამაში სწავლებაში ჩართული აკადემიური პერსონალი უნდა შედგებოდეს:  

• პროფესორ- მასწავლებლებისაგან (არანაკლებ 20%) 
• სამეცნიერო პერსონალისაგან (არანაკლებ 20%) 
• მოწვეული პერსონალისაგან (არაუმეტეს 75%) 

 
სამაგისტრო პროგრამები 

ყველა სამაგისტრო პროგრამისთვის შესაბამისი პროგრამის სწავლებაში ჩართული 
აკადემიური პერსონალი უნდა შედგებოდეს: 

• პროფესორ- მასწავლებლებისაგან (არანაკლებ 50%) 
• სამეცნიერო პერსონალისაგან (არანაკლებ 50%) 
• მოწვეული პერსონალისაგან (არაუმეტეს 50%) 

 
8.6 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 

პრაქტიკულად, სწავლების სისტემიდან გამომდინარე, ყველა სტუდენტს აქვს 
სწავლის ინდივიდუალური გეგმა. აკადემიური მომზადების გათვალისწინება ხდება 
უნივერსიტეტში ჩარიცხვისთანავე. თავისუფალ უნივერსიტეტს, 
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, აქვს აღებული ვალდებულება, მის 
კურსდამთავრებულებს დამთავრებისას ჰქონდეთ ინგლისური ენის ცოდნის მინიმუმ 
B2 დონე. 

პირველკურსელებს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი უცხო ენა ჩააბარეს და 
როგორ ჩააბარეს, უნივერსიტეტში რეგისტრაციისას უტარდებათ ინგლისური ენის 
დონის განსაზღვრის ტესტი (Placement Test). სტატისტიკურად, 33% პირველკურსელს 
უკვე აქვს B2 დონე და ისინი თავისუფლდებიან ინგლისური ენის საგნისგან, 
რომელიც შედის საუნივერსიტეტო ზოგად განათლებაში. იმ კრედიტების ნაცვლად 
მათ შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი არჩევითი საგანი. პირველკურსელების 63% 
ფლობს ინგლისურ ენას A2 დონეზე და ისინი სხვადასხვა მოცულობით ისწავლიან 
ინგლისურს B2 დონემდე. პირველკურსელების 4% კი ინგლისურს A2 დონეზე ვერ 
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ფლობს. ეს სტუდენტები სწავლობენ ინგლისური ენის პირველ საფეხურს 
ინტენსიურად სამ კვირიანი უფასო საორიენტაციო პროგრამის განმავლობაში, რათა 
შემდგომი სამი სემესტრის განმავლობაში დაეუფლონ ინგლისურ ენას B2 დონეზე.  

უნივერსიტეტის დამთავრებამდე სტუდენტებს კვლავ უტარდებათ ინგლისური 
ენის დონის განსაზღვრის ტესტი, რითაც მოწმდება, თუ რამდენად ფლობს ყველა 
კურსდამთავრებული B2 დონეს. 

ყველა საგანამანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის მინიმუმ 6% თავისუფალი 
არჩევითი საგნები, რომლებსაც სტუდენტი თვითონ ირჩევს. რისი ადმინისტრირებაც 
ხდება სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში emis.freeuni.edu.ge 
სემესტრის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე. შეთავაზებულ მენიუში ჩამოთვლილია 
ყველა საგანი, რომელიც უნივერსიტეტში შესაბამისი სემესტრის განმავლობაში 
ისწავლება და რომელიც ზოგიერთი სტუდენტისთვის სავალდებულო საგნებს 
წარმოადგენს. საგანზე რეგისტრაციის მომენტში მოწმდება, აქვს თუ არა სტუდენტს 
წარმატებით ნასწავლი ასარჩევი საგნის პრერეკვიზიტი-საგანი/საგნები და ხომ არ 
აჭარბებს სტუდენტი წელიწადში 75 კრედიტს.  

სემესტრის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში სტუდენტს აქვს საშუალება 
შეცვალოს არჩევანი. შედეგად ყალიბდება სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმა, რომელსაც ის ხედავს emis-ის საკუთარ პორტალზე.  

ცხრილის შედგენისას მაღალკურსელების მიერ არჩეული საგნებში ლექციები და 
სემინარები იგეგმება საღამოობით, რადგან ხშირ შემთხვევაში ეს სტუდენტები 
მუშაობენ. 

2017-2018 წელს სასწავლო პროცესში ჩართულია 2100 ბაკალავრიატის სტუდენტი. 
2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფიქსირდა 1424 არჩევანი, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ 4 სტუდენტიდან დაახლოებით 3-ს აქვს არჩეული საგანი.  2017-2018 
სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფიქსირდა 674 არჩევანი, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ 3 სტუდენტიდან დაახლოებით 1-ს აქვს არჩეული რომელიმე საგანი.   

ასევე, ზოგიერთი პროგრამის კურიკულუმით (კომპიუტერული მეცნიერებები, 
მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერებები, კომპიუტერული ინჟინერია, სამართალი) 
გათვალისწინებულია ე.წ. სავალდებულო არჩევითი საგნები, რომლებიც არავისთვის 
არ არის სავალდებულო. არჩევის მექანიზმი იგივეა, რაც თავისუფალი არჩევითი 
საგნების შემთხვევაში, თუმცა ემატება შეზღუდვა ჯგუფში დადგენილი მინიმალური 
რაოდენობის სახით. 

ზოგიერთი კურიკულუმით (საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნესის 
ადმინისტრირება, ხელოვნება, კომპიუტერული მეცნიერება და მათემატიკა) 
გათვალისწინებულია კონცენტრაციის არჩევა. საერთაშორისო ურთიერთობების 
პროგრამის შემთხვევაში, სტუდენტმა არჩევანი უნდა გააკეთოს უკვე პირველივე 
სემესტრში. მან 9 შეთავაზებული ენიდან უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი, რომელსაც 
შემდეგი 8 სემესტრის განმავლობაში შეისწავლის. შედეგად, პრაქტიკულად ყველა 
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სტუდენტს აქვს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. ყოველივე ამის ადმინისტრირება 
ხდება  emis-ის საშუალებით. 

თავისუფალი არჩევითი საგნების ნაცვლად სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს 
დამატებითი სპეციალობა (მაინორი). მაინორების შეთავაზებულ ჩამონათვალში 
შედის ყველა (ცხრა) ის უცხო ენა, რომელიც ისწავლება საერთაშორისო 
ურთიერთობების პროგრამაზე. შესაბამისად, დგება სტუდენტის ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმა, რომელსაც ის ხედავს ინდივიდუალურ პორტალზე emis-ის 
სისტემაში.  

მობილობით გადმოსული სტუდენტები, სხვაგან ნასწავლი საგნების აღიარების 
შემდეგ, იღებენ კონსულტაციებს პროგრამის ხელმძვღვანელისა და 
კოორდინატორისგან. აღნიშული სტუდენტები უნივერსიტეტში არსებული არჩევის 
მექანიზმით ქმნიან ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 

იგივე წესი მოქმედებს სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჩაჭრის გამო რომელიმე 
საგნის თავიდან გავლა უწევთ. 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში 
დაფიქსირდა 1824 თავიდან გასავლელი საგნის არჩევანი, რაც ნიშნავს, რომ თითო 
სტუდენტს საშუალოდ ერთი საგანი მაინც ჰქონდა თავიდან გასავლელი.  2017-2018 
სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფიქსირდა 775 თავიდან გასავლელი 
საგნის არჩევანი, რაც ნიშნავს, რომ 3 სტუდენტიდან დაახლოებით ერთ სტუდენტს 
აქვს საგანი თავიდან გასავლელი. 

თუ სტუდენტი არის განსაკუთრებულად ნიჭიერი და წარმატებული, 
უნივერსიტეტი მას აძლევს საშუალებას, ჩაერთოს დაბალკურსელების სწავლებაში 
პროფესორის/ლექტორის ასისტირების გზით. ამ შემთხვევაში სტუდენტი ირჩევს 
საგანს “სწავლების პრაქტიკა” (შეიძლება იყოს მითითებული კონკრეტულად რომელი 
საგნის სწავლება) და ეს საგანი ხდება მისი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 
ნაწილი. სტუდენტი ამ საგანში ფასდება და წარმატების შემთხვევაში იღებს შესაბამის 
კრედიტს. 

თუ სტუდენტი, გარკვეული მიზეზების გამო, ვერ ახერხებს დადგენილ ვადებში 
პროგრამის დასრულებას, მისი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა დგება ზემოთ 
აღწერილი მექანიზმის გამოყენებით.  

სამაგისტრო პროგრამების უმეტესობაშიც, არჩევითი საგნების მეშვეობით, 
სტუდენტებს აქვთ საშუალება, შეადგინონ ნაწილობრივ (7%-ის ფარგლებში) 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. სოციალური და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამებზე, რომლებიც კვლევაზეა დაფუძნებული, 
თვით პროგრამის სტრუქტურა ითვალისწინებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას 
80%-ის ფარგლებში. 
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8.7  აკადემიური კალენდარი 
 

აკადემიური კალენდარი განსხვავებულია სწავლების საფეხურების მიხედვით. 
ბაკალავრიატში აკადემიური კალენდარი შედგება 42 კვირისგან. აკადემიური წელი 
შეგდება 2 სემესტრისგან (შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრი), თითოეული 
სემესტრი შედგება 20 და 22 კვირისგან. სემესტრში 16 კვირა არის სალექციო პერიოდი, 
3 კვირა შემოდგომის სემესტრში საგამოცდო პერიოდი ფინალური გამოცდებისთვის, 
5 კვირა გაზაფხულის სემესტრში საგამოცდო პერიოდი ფინალური გამოცდებისთვის.  
თითო კვირა ორივე სემესტრში შემდეგი სემესტრის დაწყებამდე განმეორებითი 
გამოცდებისთვის (ე.წ. FX-ებისთვის).  აკადემიურ კალენდარს აქვს შემდეგი სახე: 
 

 
 

აკადემიური კალენდარი იწყება, როგორც წესი, სექტემბრის მეორე ორშაბათს. 
ამასთანავე, პირველკურსელებისთვის  სემესტრის სასწავლო კვირებს წინ უძღვის 3-
კვირიანი საორიენტაციო პროგრამა. 

გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე სტუდენტებისთვის მითითიბულია 
სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვან აქტივობებთან დაკავშირებული ვადები. 

 
სტუდენტის სტატუსის აღდგენა 

შემოდგომის სემესტრი  - 21 აგვისტოდან   31 აგვისტოს ჩათვლით 
გაზაფხულის სემესტრი  -  15 იანვრიდან 26 თებერვლის ჩათვლით 

არჩევით და განმეორებით გასავლელ საგნებზე რეგისტრაცია და გაუქმება, 
მაინორების გაუქმება 

შემოდგომის სემესტრი - 3 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით 
გაზაფხულის სემესტრი - 25 დეკემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით 

 მაინორების არჩევა, გაუქმება 
3 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით 

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის კონცენტრაციის არჩევა  
25 დეკემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით 
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როგორც წესი, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია შიდა მობილობის ვადები, 
რომლებიც განისაზღვრება შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების დაწყებამდე 
და გარე მობილობის ვადების დასრულებამდე. აქვე განთავსებულია შიდა 
მობილობის წესი, შიდა მობილობის წინაპირობა და კრიტერიუმები. 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის განკარგულებაში მყოფი აუდიტორიების: 

• 15% არის სალექციო აუდიტორია 80 და მეტი სტუდენტისთვის 
• 40% არის სასემინარო აუდიტორია 40 სტუდენტისთვის 
• 45% არის მცირე აუდიტორია 20 სტუდენტისთვის 

 
ეს მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტში მუშაობა 

ძირითადად მიმდინარეობს მცირე ჯგუფებში, რაც დადებითად აისახება 
სტუდენტების სწავლის შედეგებზე. თავისუფალი უნივერსიტეტის  სააუდიტორო 
ფონდის ოპტიმალური გამოყენების მიზნით სასწავლო პროცესი უნივერსიტეტში 
მიმდინარეობს 10 საათის, ხოლო შაბათს - 6 საათის განმავლობაში. ზედა კურსების 
ბაკალვრიატის სტუდენტების უმეტესობა გადის სავალდებულო საგანს “მუშაობა 
ორგანიზაციაში”, ხოლო მაგისტრატურის სტუდენტები, როგორც წესი, მუშაობენ 
სრული დატვირთვით. აქედან გამომდინარე, მათი სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 
საღამოობით, 6 საათის შემდეგ.  

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას ვითვალისწინებთ იმ გარემოებას, 
რომ გათანაბრებული იყოს კამპუსში მომსვლელი სტუდენტების რაოდენობა შესაძლო 
სატრანსპორტო ნაკადების გათანაბრების გათვალისწინებით.   

სტატისტიკურად წინა და მიმდინარე სასწავლო წელს სააუდიტორო ფონდის 
გამოყენება შეადგენს საშუალოდ 55%-ს, ხოლო პიკური გამოყენება - 72%-ს. 
უნივერსიტეტის პოლიტიკაა, ფართის გამოყენებისას მინიმუმ 20%-იანი რეზერვი 
რჩებოდეს. დღის განმავლობაში სააუდიტორო ფონდის გამოყენების სტატისტიკა ჩანს 
შემდეგ გრაფიკზე: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 53	

 
 
 

 
 
ლექციების ცხრილები გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე: 
 

 
 

სააუდიტორო ფონდის გამოყენების სტატისტიკა 



 

 54	

 
ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია შუალედური, ფინალური და FX-ის გამოცდების 

ცხრილები. ნებისმიერი სახის გამოცდის ჩატარების თარიღის შესახებ სტუდენტს 
მისდის ელექტრონული ფოსტა შეხსენებით. გამოცდების 85% ტარდება საგამოცდო 
ცენტრში. 
 

 
 

მაგისტრატურაზე არის 2 აკადემიური კალენდარი. ბიზნესის, სოციალური და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამებისთვის კალენდარი 
მოიცავს 2 სემესტრს, 44 კვირას, რომელშიც ინტეგრირებულია საგამოცდო პერიოდი. 
ბიზნესის სამართლის სამაგისტრო პროგრამისთვის აკადემიური კალენდარი მოიცავს 
2 სემესტრს, 38 კვირას. თითო სემესტრი შედგება 16-კვირიანი სალექციო, 2-კვირიანი 
ფინალური გამოცდებისა და  1-კვირიანი განმეორებითი გამოცდების პერიოდისაგან. 
აკადემიურ კალენდარს აქვს შემდეგი სახე: 
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მაგისტრატურის ლექციების ცხრილებიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე. 
 
 

8.8   სწავლების კონცეფციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების კუთხით  
2011-2017 წლებში განხორციელებული ცვლილებები  

 
საგანმანათლებლო პროგრამები 
2011-2017 წლები გამოირჩევა პროგრამების ექსტენსიური განვითარების მხრივ. 

აღნიშნული პერიოდის მანძილზე აკრედიტაცია გაირა შემდეგმა 
საგანმანათლებლო პროგრამებმა: 

2012 წელს: 
• ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა  

2013 წელს:  
• ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა 
• კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა 
• მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა 
• მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა 
• სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა 

2015 წელს:  
• ბიზნესის ადმინისტრირების ოპერაციების მენეჯმენტში სამაგისტრო 

პროგრამა 
• ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან 
• სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა; ბიზნესის 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 
• ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან 
2017 წელს:  

• არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა 
 

ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა 
2011-2017 წლებში გაფართოვდა ინდივიდუალური პროგრამები. ახალი 

პროგრამების დამატებით სტუდენტებს გაეზარდათ არჩევითი საგნების 
რაოდენობა, რამაც ხელი შეუწყო თითოეული სტუდენტის ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის გამრავალფეროვნებასა და გამდიდრებას.  
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სწავლის შედეგების შეფასება 
აღნიშნულ პერიოდში უნივერსიტეტში შეიქმნა საგამოცდო ცენტრი, სადაც 

გამოცდების 85% ტარდება. გამოცდების ნაწილი ღია წიგნის პრინციპით ტარდება, 
რაც ეხმარება სტუდენტებს კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებაში. ამასთან, 
ამგვარი ტიპის გამოცდისათვის საჭირო გახდა პროფესორ-მასწავლებლების 
შესაბამისი ტრენინგი საგამოცდო საკითხების მომზადების კუთხით. 

 
 

8.9   სწავლების კონცეფციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით  
უნივერსიტეტის 2018-2025 წლების ხედვა  

თავისუფალი უნივერსიტეტი გამოირჩევა სწავლების მაღალი სტანდარტითა 
და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებლით. უნივერსიტეტის 
მიზანია, შეინარჩუნოს სწავლების მაღალი ხარისხი და მომავალშიც წარმატებით 
განახორციელოს უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო პროგრამები. 

2011-2017 წლებში შეიქმნა რიგი საგანმანათლებლო პროგრამები. მომდევნო 
პერიოდში აღარ იგეგმება პროგრამების ინტენსიური დამატება, უფრო მეტად 
არსებულ პროგრამებზე მოხდება ფოკუსირება. 

ამასთან, თავისუფალი უნივერსიტეტი მუდმივად ახორციელებს შრომის 
ბაზრის მონიტორინგს და დროულად პასუხობს მის მოთხოვნებსა და გამოწვევებს. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, მომდევნო შვიდი წლის განმავლობაში 
გაგრძელდება ბაზრის მოთხოვნის რეგულარული შესწავლა, ახალი პროგრამების 
დამატება ან არსებულის მოდიფიკაცია. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ხედვაა მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის 
ბაკალავრიატის სტუდენტთა 70%-ს GPA ჰქონდეს მინიმუმ 3.0 და 
კურსდამთავრებულთა 100% ფლობდეს ინგლისურ ენას მინიმუმ B2 დონეზე. 
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9. სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, მეთოდოლოგია და სამიზნე 
ნიშნულები 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის თითოეულ სტუდენტს უნდა მიეცეს ხარისხიანი 

განათლების მიღების შესაძლებლობა. ამისათვის, სტუდენტთა კონტინგენტის 
რაოდენობის დადგენისას, გათვალისწინებულია ყველა ის რესურსი, რომლის 
მოზიდვა და მობილიზება შეუძლია უნივერსიტეტს არსებული რეზერვის 
გათვალისწინებით. ამ მიზნით, თავისუფალ უნივერსიტეტში ხორციელდება 
სტუდენტთა კონტინგენტის რაოდენობაზე სხვადასხვა ფაქტორის გავლენის 
განხილვა და ანალიზი. 
 
ფართი 

პირველი ასეთი რესურსი არის ფართი. თავისუფალ უნივერსიტეტს სასწავლო 
პროცესის წარმართვისთვის გამოყენებაში გააჩნია 14875 კვ.მ. ფართი.  აქედან 
გარემონტებული ფართი შეადგენს 11771 კვ.მ.-ს (79%). უნივერსიტეტს კიდევ რჩება 
განვითარებისთვის 3104 კვ.მ.(21%). უნივერსიტეტის სააუდიტორიო ფონდის დღის 
ნებისმიერ დროს ერთდროული სიმძლავრე შეადგენს 2386 სტუდენტ-ადგილს. 
აქედან: 
 

• 40% არის საშუალოდ 80 კაციან აუდიტორიაში, სადაც ძირითადად ტარდება 
ლექციები 

• 33% არის საშუალოდ 40 კაციან აუდიტორიაში, სადაც ძირითადად ტარდება 
სემინარები 

• 27% არის საშუალოდ 20 კაციან აუდიტორიაში, სადაც ძირითადად ტარდება 
ლაბორატორიები და ენის მეცადინეობები 

 
ამავე დროს, თავისუფალი უნივერსიტეტის განკარგულებაში მყოფი 

აუტიდოტერიების: 
 

• 15% არის სალექციო აუდიტორია 80 და მეტი სტუდენტისთვის 
• 40% არის სასემინარო აუდიტორია 40 სტუდენტისთვის 
• 45% არის მცირე აუდიტორია 20 სტუდენტისთვის 

 
ეს მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტში მუშაობა 

ძირითად მცირე ჯგუფებში მიმდინარეობს, რაც, თავის მხრივ, დადებითად აისახება 
სტუდენტების სწავლის შედეგებზე. სააუდიტორო ფონდის ოპტიმალური 
გამოყენების მიზნით, სასწავლო პროცესი უნივერსიტეტში მიმდინარეობს 10 საათის 
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განმავლობაში, რაც ნიშნავს, თეორიულად, უნივერსიტეტის საუდიტორო ფონდს 
დღის განმავლობაში შეუძლია  “გაატაროს” 23860 (2386*10) სტუდენტი.   

ზედა კურსების ბაკალვრიატის სტუდენტების უმეტესობა გადის სავალდებულო 
საგანს “მუშაობა ორგანიზაციაში”, ხოლო მაგისტრატურის სტუდენტები, როგორც 
წესი, მუშაობენ სრული დატვირთვით. აქედან გამომდინარე, მათი სასწავლო პროცესი 
მიმდინარეობს საღამოს 6 საათის შემდეგ.  სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას ასევე 
ხდება კამპუსში მომსვლელი სტუდენტების რაოდენობისა და შესაძლო 
სატრანსპორტო ნაკადების გათვალისწინება.   

სტატისტიკურად წინა და მიმდინარე სასწავლო წელს სააუდიტორო ფონდის 
გამოყენება შეადგენს საშუალოდ 55%, ხოლო პიკური გამოყენება შეადგენს  72%-ს. 
უნივერსიტეტის პოლიტიკაა, ფართის გამოყენებისას, ცვალებადობის 
გათვალისწინებით, მინიმუმ 20%-იანი რეზერვი რჩებოდეს. იხ. გრაფიკი 
სააუდიტორო ფონდის გამოყენების სტატისტიკა.  

გამოცდილებისა და საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით, რათა 
თითოეულ სტუდენტს მიეცეს ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა, 1 
სტუდენტზე გათვალისწინებული უნდა იყოს  არა ნაკლებ 4.4 კვ.მ. ფართი. საერთო 
ფართის თვალსაზრისით, ამ შეზღუდვების და დათქმების გათვალისწინებით, 
თავისუფალ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტიგენტის რაოდენობა უნდა 
განისაზღვროს დაახლოებით 3200 სტუდენტით (11771*1.2/4.4). 
 
პროფესორ-მასწავლებლები 

სტუდენთა კონტინგენტის განსასაზღვრად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს 
იმ პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი არიან სასწავლო 
პროცესში. 

2018 წლის თებერვლის თვის მდგომარეობით უნივერსიტეტში დასაქმებულია 25 
პროფესორი, 17 ასოცირებული პროფესორი, 19 ასისტენტ-პროფესორი, 205 ლექტორი. 
სულ პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობა არის 266. ხარისხიანი სასწავლო 
პროცესის წარმართვისთვის უნივერსიტეტის ხედვაა, რომ ერთ 
პროფესორზე/ასოცირებულ პროფესორზე უნდა მოდიოდეს არა უმეტეს 80 
სტუდენტისა;  1 აკადემიურ პერსონალზე (პროფესორზე/ასოცირებულ 
პროფესორზე/ასისტენტ-პროფესორზე) უნდა მოდიოდეს არა უმეტეს 55 სტუდენტისა; 
ხოლო 1 პროფესორ-მასწავლებელზე უნდა მოდიოდეს არაუმეტეს 13 სტუდენტისა. ეს 
ბოლო მაჩვენებელი წარმოადგენს ერთგვარ საერთაშორისო ბენჩმარკს 
(http://oedb.org/rankings/student-faculty-ratio/).   

რაც უფრო დაბალია შეფარდება სტუდენტებისა და ლექტორების რაოდენობებს 
შორის, მით უფრო შესაძლებელია, მათ ჰქონდეთ მჭიდრო ურთიერთობა, სტუდენტი 
უფრო სწრაფად და ამომწურავად იღებდეს კომენტარებს საკუთარ დავალებებთან 
დაკავშირებით და აქტიურად მონაწილეობდეს სემინარებსა და დისკუსიებში.  
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პროფესორ-მასწავლებლების ფაქტორის ანალიზის დროს უნდა იყოს 
გათვალისწინებული, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის განკარგულებაში მყოფი 
აუდიტორიების: 

• 15% არის სალექციო აუდიტორია 80 და მეტი სტუდენტისთვის 
• 40% არის სასემინარო აუდიტორია 40 სტუდენტისთვის 
• 45% არის მცირე აუდიტორია 20 სტუდენტისთვის 

 
პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობის, პროფილისა და ზემოთ დადგენილ 

ნორმების გათვალისწინებით, სტუდენტების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს: 
 

(25+17)*80=3360 
(25+17+19)*55=3355 
(25+17+19+205)*13=3458 

 
ამ სამი რაოდენობის საშუალო არის 3391 სტუდენტი. 
 
აუდიტორიების ტიპებისა და მათი სიმძლავრეების და, აქედან გამომდინარე, 

ლექტორის ტიპებზე მოთხოვნის გათვალისწინებით,  სტუდენტების რაოდენობა 
უნდა შეადგენდეს: 

 
266*15%*80= 3192 
266*40%*40= 4256 
266*45%*20= 2394 
 

ამ სამი რაოდენობის საშუალო არის 3281 სტუდენტი. 
 
საბოლოოდ, ამ ორი კუთხით დათვლილი სტუდენტების რაოდენობა (3391 და 

3281) საშუალო 3336-ს შეადგენს. 
გათვლების შედეგად, პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობის, პროფილის და 

უნივერსიტეტის ინფრასტუქტურის გათვალისწინებით, სტუდენტთა კონტიგენტის 
რაოდენობა უნდა განისაზღვროს დაახლოებით 3200 სტუდენტით. 
 
 
შეფარდება საფეხურების მიხედვით 

კიდევ ერთი ფაქტორი, რომლის გათვალისწინება ხდება სტუდენტთა 
კონტინგენტის დაგეგმვისას, არის სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე მყოფი 
სტუდენტების რაოდენობის შეფარდება. ემპირიული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ 
თავისუფალი უნივერსიტეტი შეძლებს ხარისხიანი განათლება შესთავაზოს 
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ერთდროულად 20 დოქტორანტს და შეფარდება საფეხურებს შორის უნდა იყოს 12.5:1-
თან.  ეს დაშვებები ეფუძნება თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტთა 
რაოდენობის დინამიკას წლიდან წლამდე.  ამ ფაქტორის გათვალისინებითაც 
თავისუფალ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტიგენტის რაოდენობა უნდა 
განისაზღვროს დაახლოებით 3200 სტუდენტით (20 დოქტორანტურაში,  240 
მაგისტრატურაში, 2840 ბაკალავრიატში). 
 
პროგრამებზე მისაღები რაოდენობა 

ყოველწლიურად პროგრამებზე მისაღები სტუდენტების რაოდენობის 
განსაზღვრისას  ხდება რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება:  

 
ფაქტორი 1 
პროგრამის შესაბამისი ბაზრის კვლევის ანალიზი, რომლის მიზანი არის 

პროგრამის კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნის შეფასება.   
 
ფაქტორი 2  
პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრისას ხდება გასული წლების 

დასაქმების დონის ანალიზი, რაც პროფესიით საშუალოდ 94%-ს შეადგენს. 
შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღებისას ხდება საპროგნოზო მაჩვენებელის 
გათვალისწინება. 

 
ფაქტორი 3 
ხდება გასულ წლებში აბიტურიენტების რეგისტრაციისას პირველი არჩევანის 

კონკურსის ანალიზი. 2007 წელს ეს მაჩვენებელი მთლიანად უნივერსიტეტისთვის 
შეადგენდა 2.5-ს, მიუხედავად შედარებით მაღალი სწავლის გადასახადისა. 

 
ფაქტორი 4 
ხდება პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

მიღებული საშუალო საკონკურსო ქულის ანალიზი.  უნივერსიტეტის მიზანია ამ 
ქულის გაუმჯობესება არა მხოლოდ თითოეული პროგრამისთვის, არამედ მთლიანად 
უნივერსიტეტისთვის. ამ მაჩვენებლით თავისუფალი უნივერსიტეტი ბოლო 7 წლის 
განვმავლობაში ლიდერობს, ბოლო 2 წელიწადში 0.4%-ნი ზრდით. 2017 წლის 
ჩარიცხვისას ეს მაჩვენებელი შეადგენდა 2131.73 ქულას, რაც მეორე ადგილზე მყოფი 
უნივერსიტეტის მაჩვენებელს 108.01 ქულით აღემატება. ხორციელდება ერთი 
ადგილით მომატების ზღვრული ანალიზი, ბოლო ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე 
მსგავს პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საკონკურსო ქულების 
გათვალისწინებით. 
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ფაქტორი 5 
ხორციელდება შიდა მობილობის შედეგების ანალიზი. სტატისტიკურად, 

პირველკურსზე მიღებული სტუდეტების 7% იყენებს შიდა მობილობის პროცესს 
პროგრამის შეცვლის მიზნით. თუ ეს მაჩვენებელი 10%-ზე ნაკლებია, ითვლება, რომ 
მისაღები სტუდენტების რაოდენობის შეცვლის მიზეზი არ არსებობს, რადგან 
მობილობის მოცემული მაჩვენებელი შესაძლებელია განპირობებული იყოს პირველი 
კურსის სტუდენტების მიერ მომავალი პროფესიის უკეთ აღქმით და 
გადაწყვეტილების ცვლილებით. 

 
ფაქტორი 6 
პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრისას ხდება შეფასება, თუ 

რამდენად გამოიწვევს სტუდენტთა კონკრეტული რაოდენობით მომატება 
აკადემიური ჯგუფების რაოდენობის გაზრდას როგორც საუნივერსიტეტო, ისე 
სპეციალობის საგნებში. ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება გაზარდოს პროგრამის 
ხარჯები ან  მოზიდული აკადემიური რესურსის დატვირთვა. 

 

9.1   სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმისა და მეთოდოლოგიის კუთხით 
2011-2017 წლებში განხორციელებული ცვლილებები 

 
ამ პერიოდემდე სტუდენტთა კონტიგენტის დადგენა უნივერსიტეტებისათვის 

ავტორიზაციის დროს განისაზღვრებოდა. თუ უნივერსიტეტს კონტიგენტის 
რაოდენობის გაზრდა სურდა, საჭირო იყო აღნიშნულის თაობაზე განცხადების 
შესაბამის ორგანოში შეტანა. 

ამჟამად უნივერსიტეტი თავად შეიმუშავებს სტუდენტთა კონტიგენტის დადგენის 
მეთოდოლოგიას.  

2011-2017 წლებში თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო 
რაოდენობა თითქმის 170%-ით გაიზრდა. სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 2011 წელს 
შეადგენდა 904 სტუდენტს, ხოლო 2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით -  2428 
სტუდენტს.  

 

9.2   სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმისა და მეთოდოლოგიის 
მიმრთულებით უნივერსიტეტის 2018-2025 წლების ხედვა 

მომდევნო შვიდი წლის განმავლობაში თავისუფალ უნივერსიტეტში არ იგეგმება 
სტუდენტთა კონტიგენტის ნახტომისებური ზრდა. უნივერსიტეტის მიზანია, ამ 
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პერიოდის განმავლობაში სტუდენტთა კონტიგენტის ზრდა განხორციელდეს 
ეტაპობრივად, ჯამში დაახლოებით 30%-ით. 

ასევე მნიშვნელოვანია, სწავლების სხვადასხვა საფეხურს შორის არსებული 
თანაფარდობის შენარჩუნება, რაც მართვის უზრუნველყოფს ეფექტიანობასა და 
ფინანსურ სტაბილურობას. 
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10.   უნივერსიტეტის პერსონალის მართვა 
 

10.1  პერსონალის მართვის პოლიტიკა 

 
პერსონალის მართვის პრინციპები 

თავისუფალი უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკა დაფუძნებულია 
პროფესიული უნარების (merit-based), სამართლიანობისა და კონკურენტულობის 
წახალისების  პრინციპებზე.  

პოლიტიკის მიზანია თანამშრომლებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც 
უზრუნველყოფს მაქსიმალური პროდუქტიულობას და მაღალი შედეგების მიღწევას,  
გამორიცხავს ნეპოტიზმსა და კლიენტიზმს.  

 პერსონალის მართვის პრინციპები  ხელს უწყობს უნივერსიტეტის თითოეულ 
თანამშრომელს საკუთარი ფუნქციების ეფექტურად შერსულებაში; უზრუნველყოფს 
უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებასა და მათი 
შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლინებას; უნივერსიტეტის პერსონალის 
საქმიანობის სუსტი მხარეების წარმოჩენას და მათ აღმოფხვრას.   

 
 ადამიანური რესურსის სტრუქტურა 
        თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსი შედგება შემდეგი 
პერსონალისგან: 

• აკადემიური 
• სამეცნიერო 
• ადმინისტრაციული 
• აკადემიური დამხმარე 
• დამხამრე 
• მოწვეული ლექტორები 

 თავისუფალი უნივერსიტეტის პერსონალის საქმიანობას აწესრიგებს 
საქართველოს კანონმდებლობა (შრომის კოდექსი) და უნივერსიტეტის შრომის 
შინაგანაწესი. 

პერსონალის   შრომითი ურთიერთობები რეგულირდება უნივერსიტეტთან 
გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების (ასევე შრომითი ხელშეკრულების 
დანართების) საფუძველზე.  

 
პერსონალის მოზიდვა, დასაქმება და შერჩევა 
         პერსონალის მოზიდვის, შერჩევისა და დასაქმების მიზნით, უნივერსიტეტი, 
როგორც წესი, აცხადებს ვაკანსიებს შესაბამის პოზიციებზე, თუმცა, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, პერსონალის აყვანა ხდება უნივერსიტეტთან მათი წარსული 
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თანამშრომლობის საფუძველზეც,  პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და შესაბამის 
პოზიციაზე საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების გათვალისწინებით. 
უნივერსიტეტის პერსონალის შერჩევა იყოფა კატეგორიებად:  
 

I. ადმინისტრაციული, აკადემიური დამხმარე და დამხმარე პერსონალი 
II. აკადემიური თანამდებობები 

III. მოწვეული ლექტორები 
 

I. ადმინისტრაციული და აკადემიური დამხმარე თანამშრომელთა ვაკანსიის 
არსებობის შემთხვევაში, ვაკანსიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავდაპირველად 
დგინდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნები - ეს მოთხოვნები თანხმდება კონკრეტულ 
სამსახურთან, რომლისთვისაც ვაკანსია უნდა გამოცხადდეს. ვაკანსიის განაცხადის 
განთავსება ხდება როგორც უნივერსიტეტის საინფორმაციო სივრცეში (ვებ-გვერდზე), 
ასევე დასაქმების გამავრცელებელ სხვა საინფორმაციო გვერდზეც (მაგალითად: 
www.jobs.ge). კონკურსი ტარდება სამ ეტაპად: 

• CV-ისა და სამოტივაციო წერილების შერჩევა 
• ტესტირება 
• გასაუბრება 

 
I. თავდაპირველად ხდება კონკურსანტების მიერ გამოგზავნილი CV-ისა და 

სამოტივაციო წერილების შერჩევა ვაკანსიის „დამკვეთთან“ ერთად, რის 
შემდეგაც, საჭიროების შემთხვევაში, ხდება მეორე ტურში გადასულ 
კანდიდატებთან ტესტირება ინგლისურ ენასა და ზოგადი უნარების 
ნაწილში. ტესტირებაში მიღებული მაღალი ქულების მიხედვით  ირჩევა 
საშუალოდ 3-5 კანდიდატი, რომლებიც გასაუბრებას გადიან 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. გადაწყვეტილების 
მიღების შემდგომ  გამარჯვებულ კანდიდატთან იმართება მოლაპარაკება 
ხელფასის შესახებ, რის შემდგომაც, როგორც წესი, ფორმდება შრომითი 
ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით. 

II. მოწვეული ლექტორის შერჩევა ხდება როგორც კონკურსის წესით, ასევე 
რეკომენდაციების, CV-ის, პროფესიული უნარ-ჩვევების, პრაქტიკის,  
კვალიფიკაციისა და საგნის ხედვის გათვალისწინებით.  უნივერსიტეტის 
აპრობირებული მეთოდია ყველა მოწვეულმა ლექტორმა ჩაატაროს 
საჩვენებელი/გაცნობითი ლექცია. საჩვენებელ ლექციას მოწვეული 
ლექტორი ატარებს უნივერსიტეტის სამუშაო ჯგუფთან, რომლის 
შემადგენლობაში არიან რექტორი, პრორექტორები, შესაბამისი სკოლის 
დეკანი, პროგრამის ხელმძღვანელი, ადამიანური რესურსების 
განვითარების მენეჯერი, აკადემიური პერსონალის პროფესიული 



 

 65	

განვითარების მენეჯერი და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
უფროსი. შერჩეულ კანდიდატთან ხდება სახელფასო მოლაპარაკება და 
ფორმდება შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულება. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ 
მოწვეული ლექტორების უმრავლესობასთან შემდგომი თანამშრომლობა 
გრძელდება. 

III. უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება ხდება ღია 
კონკურსის წესით, რომელიც დაფუძნებულია გამჭვირვალობის, 
თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებზე. 
აკადემიური კონკურსი ტარდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონის, 
უნივერსიტეტის წესდებისა და პერსონალის შერჩევის წესის შესაბამისად.  

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით უნივერსიტეტის 
რექტორი გამოსცემს ბრძანებას კონკურსის გამოცხადების თაობაზე.  კონკურსის 
ჩატარების თარიღი და პირობები ქვეყნდება საბუთების მიღებამდე არანაკლებ 1 
თვით ადრე. განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ ქვეყნდება უნივერსიტეტის 
ვებ-გვერდზე, ასევე შეიძლება დამატებით გამოქვეყნდეს დასაქმების გამავრცელებელ 
სხვა ინფორმაციულ ვებ-გვერდებზე. ბრძანებით განისაზღვრება კონკურსის 
პირობები, კრიტერიუმები, დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, 
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და კონკურსის ვადები.   

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით 
მოქმედებს საკონკურსო კომისია, რომლის წევრები არიან: რექტორი, პრორექტორები, 
კანცლერი. კომისიის მდივანია ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი. 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატებმა ელექტრონულად უნდა 
წარმოადგინონ: ბიოგრაფია/რეზიუმე, ქართულ ან/და ინგლისურ ენაზე; სამოტივაციო 
წერილი; სილაბუსი, რომელიც აღწერს კურსის მიზანს, შინაარსს, სწავლის შედეგებს, 
სწავლების მეთოდოლოგიას და სასწავლო კურსის დროს გამოყენებულ ძირითად და 
დამხმარე ლიტერატურას; ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ან ცნობა 
დოქტორანტურაში სწავლის შესახებ; პუბლიკაციების ჩამონათვალი. საკონკურსო 
კომისია კანდიდატის კვალიფიკაციას ადგენს პროფესიული გამოცდილების 
მეშვეობით; კანდიდატის სპეციალური მომზადების მეშვეობით და გამოქვეყნებული 
პუბლიკაციების მიხედვით.  
 

• პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან 
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 
სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება. 
  

• ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად პირს უნდა 
ჰქონდეს დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო 
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ხარისხი და სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3-წლიანი 
გამოცდილება.  
 

• ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად პირს უნდა ჰქონდეს 
დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი.  

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის მე-5 
პუნქტის საფუძველზე, აკადემიური თანამდებობა შეიძლება დაკავებულ იქნეს 
პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ. ამ შემთხვევაში პირის 
კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, 
სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის 
მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 
შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია. 

აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნა ხორციელდება რექტორის ბრძანებით.  
 

ხელშეკრულების ნიმუშები 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პერსონალთან ფორმდება რამდენიმე ტიპის 
ხელშეკრულება და ხელშეკრულების დანართი: 

• ადმინისტრაციული/აკადემიური/ დამხმარე აკადემიური 

• მოწვეული ლექტორები 

• დამხმარე პერსონალი 

• აფილირების ხელშეკრულებები 

რეგულაციები 
      თავისუფალი უნივერსიტეტის პერსონალის შრომითი საქმიანობა რეგულირდება 
უნივერსიტეტთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებების (ასევე შრომითი 
ხელშეკრულებების დანართების) საფუძველზე და პერსონალის საქმიანობასთან 
დაკავშირებული შემდეგი სამართლებრივი აქტებით: 
1.  უნივერსიტეტის წესდება; 
2.  შრომის შინაგანაწესი; 
3. პერსონალის შერჩევის წესი;  
4. დისციპლინური საბჭოს რეგლამენტი; 
5. თანამშრომლის ეთიკის კოდექსი;  
6. აფილირების წესი; 
7. სტრუქტურული ერთეულების დებულება; 
8. ბაკალავრიატის დებულება; 
9. მაგისტრატურის დებულება; 
10. დოქტორანტურის დებულება. 
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10.2  კვლევა და პროფესიული განვითარება 
 
აკადემიური და პედაგოგიური პერსონალის ხელფასის ფორმირების პოლიტიკა 

თავისუფალი უნივერსიტეტის აკადემიური და პედაგოგიური ხელფასის 
პოლიტიკა მიმართულია, ერთი მხრივ, ხელი შეუწყოს აკადემიური პერსონალის 
პროდუქტიულობას და, მეორე მხრივ, საშუალება მისცეს მათ, განვითარდნენ 
მკვლევარებად და პროფესიონალებად.  
როგორც წესი, აკადემიური პერსონალის ფუნქციები შედგება სამი ნაწილისაგან:  

1. ადმინისტრაციული 
2. პედაგოგიური 
3. სამეცნიერო/კვლევითი 

მათი ხელფასების ფორმირება ხდება იმგვარად, რომ  სამივე ფუნქცია 
ანაზღაურებული იქნეს პროპორციულად, სამართლიანად და წახალისდეს შესაბამისი 
საქმიანობა იქნეს. 

 ხელფასის ფორმირების პოლიტიკა შემდეგნაირია - უნივერსიტეტი აკადემიურ 
პერსონალთან ძირითადად აფორმებს სამი ტიპის შრომით ხელშეკრულებას:  

I. განსაზღვრული თანხის ოდენობით 
II. ფიქსირებული თანხითა და საათობრივი კომპონენტის ერთობლიობით 

III. მხოლოდ საათობრივი ანაზღაურებით 
 

აკადემიურ პერსონალის, რომელთა ანაზღაურებაც ხდება მხოლოდ 
ფიქსირებული/განსაზღვრული თანხის  კომპონენტით, ხელფასის ფორმირება ხდება 
შემდეგნაირად:   

• 25% - სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობისა და პროფესიული 
განვითარებისთვის 

• 40% - ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის 
• 35% - სასწავლო საქმიანობისთვის 

აკადემიურ პერსონალის, რომელთა ანაზღაურებაც ხდება 
განსაზღვრული/ფიქსირებული თანხისა და დამატებული საათობრივი კომპონენტის 
ერთობლიობით, ფიქსირებული ხელფასის 50% განკუთვნილია 
სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობისა და პროფესიული განვითარებისთვის, ხოლო 
დანარჩენი 50% - საგნის კოორდინირებისა და სწავლების მეთოდოლოგიისთვის. 
საათობრივი კომპონენტი (საათობრივი ცვლადი ანაზღაურება)  გამოითვლება 
შემდეგნაირად:   დასაქმებულის მიერ მიმდინარე სასწავლო წელს საბაკალავრო, 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების  ან/და სხვა კურსების ფარგლებში 
წაკითხული ჩვეულებრივი და უნიკალური საათების ოდენობა გამრავლებული 
შესაბამის განაკვეთზე (შემდეგის გათვალისწინებით: პირველი 300 საათის 
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ანაზღაურების შემდეგ 301–600 საათის ჩათვლით განაკვეთი მცირდება 25%-ით, 
ხოლო 601-ე საათიდან ზემოთ განაკვეთი კიდევ მცირდება 25%-ით). 

მხოლოდ  საათობრივი ანაზღაურება ხდება ძირითადად იმ აკადემიურ 
პერსონალთან, რომლებიც აფილირებულნი არიან სხვა უნივერსიტეტებთან. მათი 
საათობრივი ანაზღაურება ხდება ინდივიდუალური ნიხრით.  

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის პრინციპი 
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი წელიწადში მუშაობს სულ 1656 საათს, 

აქედან მაქსიმალური სალექციო საათების დატვირთვა შეადგენს 736 საათს; სალექციო 
მომზადების, სილაბუსის განვითარების, შეფასებების გაკეთების და 
თვითგანვითარების მაჩვენებელი არის ერთ საათზე 1.0 კოეფიციენტი (736 საათი), 
ხოლო დარჩენილი მინიმალური 184 საათი განსაზღვრულია  სამეცნიერო/კვლევითი 
საქმიანობისა და პროფესიული განვითარებისთვის.   

აღნიშნული პრინციპით აკადემიური პერსონალის დატვირთვების საშუალო 
მაჩვენებელი შეადგენს: 

• საკონტაქტო წლიური საათები - 325 საათი 
• საგნის კოორდინერება, სილაბუსის განვითარება, შეფასების გაკეთება - 455 

საათი 
• სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა და პროფესიული განვითარება  - 876 საათი 

პროფესიული განვითარების მექანიზმები 
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში აკადემიური პერსონალის სრული 

ინტეგრაციის მიზნით თავისუფალ უნივერსიტეტში ტარდება საორიენტაციო 
შეხვედრები. ეს შეხვედრების აკადემიურ პერსონალს ხელს უწყობს: 

• სილაბუსების  და შეფასების სისტემის გამართულ მეთოდოლოგიურ 
უზრუნველყოფაში 

• სწავლისა და სწავლების სტრატეგიების დახვეწასა და გაუმჯობესებაში 
• სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნიკების დანერგვაში 
• ელექტრონული მართვის სისტემის ეფექტურად გამოყენებაში 
• გამართული უწყისების შექმნაში 

საორიენტაციო შეხვედრები ტარდება ყოველი სემესტრის დასაწყისში.  
შეხვედრები იმართება პროგრამების მიხედვით ცალ-ცალკე. საორიენტაციო 
შეხვედრებს წარმართავენ აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარებისა და 
ადამიანური რესურსების მენეჯერები.  

აკადემიური პერსონალის შერჩევის პროცედურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია  
საჩვენებელი ლექციის ჩატარება. საჩვენებელ ლექციას ამზადებს ლექტორი 
კონკრეტულ თემაზე და წარუდგენს აუდუტორიას. საჩვენებელი ლექციის 
აუდიტორია შედგება რექტორის, პრორექტორების, აკადემიური პერსონალის 
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პროფესიული განვითარების და ადამიანური რესურსების მენეჯერების, ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის, შესაბამისი სკოლის დეკანის, 
კოორიდნატორისა და პროფესორ-მასწავლებლებისაგან.   

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი ამოწმებს და 
აფასებს ლექტორის მიერ წარდგენილი საჩვენებელი ლექციის მეთოდოლოგიურ 
მხარეებს, კერძოდ: 

• ლექციის წარმართვის ტექნოლოგიას 
• ლექტორის მიერ გამოყენებული სწავლის მეთოდების ძლიერ და ნაკლოვან 

მხარეებს 
• ლექტორის მიერ წარმოდგენილი ცოდნის შეფასების მეთოდიკას 
• ლექტორის მიერ წარდგენილი სილაბუსის მეთოდოლოგიურ ასპექტებს 
ამის საფუძველზე აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების 

მენეჯერი გეგმავს საორიენტაციო შეხვედრას და  ვორქშოფს, რომელიც ეხმარება 
ლექტორს პედაგოგიური პროფესიული ასპექტების გაძლიერებაში. 

 
10.3   მონაცემები უნივერსიტეტში დასაქმებული პერსონალის შესახებ 

 
      თავისუფალ უნივერსიტეტში სულ დასაქმებულია 393 თანამშრომელი: 

• აკადემიური პერსონალი 
• მოწვეული და ძირითადი პედაგოგიური პერსონალი 
• სამეცნიერო პერსონალი 
• ადმინისტრაციული პერსონალი 
• აკადემიური დამხმარე პერსონალი 
• დამხმარე პერსონალი 

სულ სასწავლო პროცესში მონაწილე პერსონალი შედგება  266 აკადემიური და 
მოწვეული ლექტორისაგან.  

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება 61 
პროფესორი/ასოცირებული/ასისტენტ პროფესორისგან.  

• პროფესორი - 25 
• ასოცირებული პროფესორი - 17 
• ასისტენტ პროფესორი - 19 

 
სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა არის 48 

• აფილირებული პროფესორი - 21 
• აფილირებული ასოცირებული პროფესორი - 13 
• აფილირებული ასისტენტ პროფესორი - 14 
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Ø სამეცნიერო პერსონალი შედგება 70 მეცნიერ-თანამშრომლისაგან, რომელთა 
ნაწილს ასევე უკავია უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული  და 
პედაგოგიური თანამდებობებიც 

 
Ø სწავლებაში ჩართულია 8 უცხოელი აკადემიური/მოწვეული თანამშრომელი 
 
Ø კვლევებში ჩართულია 3 უცხოელი აკადემიური/მოწვეული თანამშრომელი 
 
Ø სასწავლო პროცესში ჩართულია 181 მოწვეული თანამშრომელი 
 
Ø უვადო ხელშეკრულება გაფორმებულია 24 ლექტორთან   

 

Ø ადმინისტრაციაში დასაქმებულია  26 თანამშრომელი 
 
Ø აკადემიური დამხმარეთა რაოდენობაა 37 
 
Ø დამხმარე პერსონალის რაოდენობაა 57 

 
აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით 
       სულ აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი ერთად შედგება 83 
აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალისაგან. ასაკისა და სქესის მიხედვით აკადემიური 
და სამეცნიერო პერსონალი იყოფა:  
 
აკადემიური პერსონალი: 

• კაცი  (რაოდენობა) – 42 (საშუალო ასაკი - 48 წელი) 
• ქალი (როდენობა)  - 19 საშუალო ასაკი - 45 წელი) 

 
აკადემიური და სამეცნიერო  პერსონალი ერთად:  

• კაცი (რაოდენობა) – 50 (საშუალო ასაკი - 50 წელი) 
• ქალი (რაოდენობა) – 33 (საშუალო ასაკი - 45 წელი) 

 
 

10.4   საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სამუშაო აღწერილობები 
 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
          თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსი შედგება შემდეგი 
პერსონალისგან: 
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• აკადემიური 

• სამეცნიერო 

• ადმინისტრაციული 

• აკადემიური დამხმარე 

• დამხმარე 

• მოწვეული ლექტორები 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული, აკადემიური დამხმარე და 

დამხმარე თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განისაზღვრება 
კონკრეტული შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე. კონკრეტული 
თანამდებობისთვის ხდება დეტალური სამუშაოს აღწერის შემუშავება, რომელიც 
შეიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

• საქმიანობის სფერო, ფუნქციები, უფლება-მოვალეობები და 
ანგარიშვალდებულების ფორმები 

• სამუშაო საათები 

• სხვა განსაკუთრებული ან ინდივიდუალური პირობები 

         კონკრეტული თანამდებობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ხდება 
კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მოთხოვნების ნუსხის შემუშავება, რომლის 
გარეშე შეუძლებელი იქნება კანდიდატების სრულფასოვანი შეფასება.  
         კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მოთხოვნების ნუსხა მოიცავს შემდეგ 
კომპონენტებს: 

• განათლება და კვალიფიკაცია 

• მინიმალური სამუშაო გამოცდილება 

• სპეციალური უნარ-ჩვევები, მაგალითად გარკვეული კომპიუტერული 
პროგრამების ცოდნა, უცხო ენები და ა.შ. 

• კონკრეტული პოზიციისთვის საჭირო განსაკუთრებული პიროვნული 
თვისებები, როგორიცაა: გუნდური მუშაობისა და ანალიტიკური აზროვნების 
უნარი, კომუნიკაბელურობა, დისციპლინარულობა და ა.შ.  

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ საკონკურსო 
განაცხადში ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განისაზღვრება უმაღლესი 
განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 35 -ე მუხლის შესაბამისად, ხოლო 
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დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შეიძლება განსაზღვრული იქნეს 
კონკრეტული მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე:  

• პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 
წლის გამოცდილება 

• ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო- 
პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება 

• ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი 

         მოწვეული ლექტორების საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განისაზღვრება 
შესაბამისი პროგრამის კურიკულუმების მიხედვით. 
 
სამუშაო აღწერილობები  
      თავისუფალი უნივერსიტეტის თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობები 
განისაზღვრება უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების დებულებით. 
 
რექტორი 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება ენიჭება რექტორს, 
რომლის უფლებამოსილებაც განსაზღვრულია უნივერსიტეტის წესდებით.  

 
კანცლერი  

კანცლერი ახორციელებს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს, რომლებიც 
გამომდინარეობს უნივერსიტეტის ყოველდღიური საქმიანობიდან. კანცლერის 
უფლებამოსილებები განსაზღვრულია უნივერსიტეტის წესდებით. იგი საკუთარი 
კომპეტენციის ფარგლებში იღებს უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის შესახებ 
გადაწყვეტილებებს, პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ფინანსური საქმიანობის 
ორგანიზებაზე; ხელმძღვანელობს ბიუჯეტირების პროცესს - ადგენს და რექტორს 
დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის ბიუჯეტს; ახორციელებს სხვა 
ადმინისტრაციულ ფუნქციებს, რომლებიც გამომდინარეობს უნივერსიტეტის 
ყოველდღიური საქმიანობიდან. კანცლერი მისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს 
ბრძანებებს. 

 
პრორექტორი სასწავლო პროცესის მართვის საკითხებში 

მონაწილეობს უნივერსიტეტის სასწავლო პოლიტიკის განსაზღვრასა და 
დანერგვაში; უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებასა, განვითარებასა და 
ცვლილებების შეტანის პროცესში; უნივერსიტეტების ავტორიზაციისა და 
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პროგრამების აკრედიტაციის პროცესებთან დაკავშირებულ აქტივობებში; 
უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში; 
უზრუნველყოფს აკადემიური პროგრამების შეუფერხებლად მიმდინარეობას; 
ჩართულია უნივერსიტეტის აკადემიური კადრების შერჩევისა და დასაქმების 
პროცესში;  სასწავლო პროცესის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, მჭიდროდ 
თანამშრომლობს სკოლის დეკანებთან და აკადემიურ პერსონალთან; ხელს უწყობს 
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარებას; კურირებს უნივერსიტეტის 
სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურს. 

 
პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში 

მონაწილეობს უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების შემუშავებასა, განვითარებასა და ცვლილებების შეტანის პროცესში; 
უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებასა, განვითარებასა და 
ცვლილებების შეტანის პროცესში; უნივერსიტეტების ავტორიზაციისა და 
პროგრამების აკრედიტაციის პროცესებთან დაკავშირებულ აქტივობებში; 
უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში; 
ახორციელებს პროფესიული და სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავებასა და 
იმპლემენტაციას; კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის საერთაშორისო გრანტების 
მოზიდვასა და მართვას; ჩართულია უნივერსიტეტის აკადემიური კადრების 
შერჩევისა და აყვანის პროცესში; მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტის 
დონორებთან და ბიზნეს-პარტნიორებთან.  

 
დეკანი 
      დეკანი, თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, უშუალოდ მართავს სასწავლო 
პროცესს: 

• მონაწილეობს სასწავლო  მასალებისა და სილაბუსების შედგენისა და 
საჭიროებისამებრ განახლების პროცესში  

• მონაწილეობს სასწავლო პროგრამების შემუშავებაში 
• მონაწილეობს კურიკულუმების განვითარებაში 
• მონაწილეობს  ლექტორების მეთოდოლოგიურ ხელმძღვანელობაში 
• ჩართულია სკოლის აკადემიური კადრების შერჩევის პროცესში 
• მონაწილეობს უნივერსიტეტების ავტორიზაციისა და პროგრამების 

აკრედიტაციის პროცესებთან დაკავშირებულ აქტივობებში 
• ხელმძღვანელობს სკოლის კოორდინატორს 

 
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტისათვის კვალიფიციური კადრების მოზიდვას; 
ორგანიზებას უწევს კადრების შერჩევისა და აყვანის პროცედურას; შრომითი 
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ხელშეკრულებების გაფორმებას და მათში ცვლილებების შეტანას; აწესრიგებს და 
სათანადო წესით ინახავს არსებული თანამშრომლების პირად საქმეებს; ადგენს და 
ნერგავს უნივერსიტეტის საკადრო პოლიტიკას; მენეჯერი მართავს თანამშრომელთა 
შორის წარმოქმნილ კონფლიქტებს და მონიტორინგს უწევს ინტერესთა კონფლიქტის 
გარემოებებს. 

 
იურიდიული სამსახურის მენეჯერი 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სამართლებლივ 
ფუნქციონირებას; უნივერსიტეტის ინტერესების დაცვას როგორც სასამართლოებში, 
ასევე კერძო და საჯარო  დაწესებულებებში; ხელს უწყობს უნივერსიტეტის, მისი 
ერთეულებისა და თანამშრომლების კანონმდებლობის შესაბამისობად 
ფუნქციონირებას; მონაწილეობს უნივერსიტეტის ნორმატიული და სამართლებლივი 
აქტების შემუშავების პროცესში და წარმართავს მათი დამტკიცებისათვის საჭირო 
პროცედურას;  

 
სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის შეფერხების გარეშე 
წარმართვას; ახორციელებს პირველი კურსელი სტუდენტების რეგისტრაციას ყოველი 
სასწავლო წლის დასაწყისში; ორგანიზებას უწევს სტუდენტებისა და აკადემიური 
პერსონალის მობილობის პროცესს; ახორციელებს სასწავლო პროცესის 
ადმინისტრირებასა და მონიტორინგს; კოორდინაციას უწევს სტუდენტებს და აწვდის 
ინფორმაციას სხვადასხვა საკითხზე; მუდმივად ეცნობა და შემდგომ ნერგავს 
სწავლების პროცესის მართვის უახლეს მეთოდებს. 

 
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 

ხელს უწყობს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის ხარისხის 
ამაღლებასა და  შენარჩუნებას; განავითარებს სასწავლო პროცესის ხარისხის 
შეფასების მეთოდებსა და მექანიზმებს; შეიმუშავებს უნივერსიტეტის პროფესიული 
განვითარების შეფასების მეთოდებს; უზრუნველყოფს ხარისხის შეფასების სისტემის 
გამჭირვალობას; მეთოდოლოგიურ კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის 
ავტორიზაციისა და უნივერსიტეტის პროგრამების აკრედიტაციის პროცესებს; 
მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვა უნივერსიტეტების შესაბამის სამსახურებთან 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ; მონაწილეობს უნივერსიტეტის 
კურიკულუმების შედგენისა და განვითარების პროცესში; უნივერსიტეტის 
სტრუქტურაში შემავალ თითოეულ სამსახურს აწვდის ინფორმაციას განათლებასთან 
დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებში შესული ცვლილებებისა და მასთან 
მისადაგების წესის შესახებ; მონაწილეობს სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი 
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მუშაობის შეფასების წესისა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი 
დოკუმენტების შემუშავებაში. 

 
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი 

უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების 
მეთოდების შემუშავებას; ხელს უწყობს უნივერსიტეტში სწავლების მეთოდების, 
ტექნოლოგიებისა და შეფასების სისტემის თანამედროვე მიდგომების დანერგვას და 
განვითარებას; აკადემიური პერსონალისთვის სილაბუსებისა და შეფასების სისტემის 
მეთოდოლოგიურად გამართვას; აკადემიური პერსონალის განვითარებისთვის 
სწავლების მეთოდოლოგიებისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით 
ატარებს ტრენინგებსა და ვორქშოფებს;  უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის 
ელექტრონულ სივრცეში სილაბუსების განთავსებას; მონაწილეობს აკადემიური 
პერსონალის შესარჩევ საჩვენებელ ლექციებში, საგანმანათლებლო პროგრამების, 
სილაბუსების შემუშავების პროცესში. 
 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი 

ახორციელებს მედიასთან ურთიერთობასა და თანამშრომლობას; იგი 
უზრუნველყოფს მედია-მონიტორინგს, საკომუნიკაციო არხების შერჩევას; 
უნივერსიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით 
ინფორმაციის გავრცელებას; უნივერსიტეტის სოციალური ქსელების კონტენტის 
მომზადებასა და მართვას; გეგმავს და ახორციელებს საზოგადოებრივი აზრის 
კვლევებს; უნივერსიტეტის იმიჯის ამაღლების მიზნით ორგანიზებას უწევს პიარ და 
სარეკლამო კამპანიებს და მართავს უნივერსიტეტის სოციალურ მედიას; 
უნივერსიტეტის შესახებ ამზადებს და ავრცელებს პრეს-რელიზებს;  ჩართულია 
სარეკლამო მასალის შექმნის პროცესში; ასევე მართავს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდს. 

 
გამომცემლობისა და ივენთების მენეჯერი 

გამომცემლობის მიმართულებით - უზრუნველყოფს სასწავლო, სამეცნიერო, 
მხატვრული და შემეცნებითი საგამომცემლო პროექტების განხორციელებას; 
კოორდინირებს სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალების თარგმნის პროცესს; 
ხელმძღვანელობს მხატვრული და სამეცნიერო-პოპულარული ლიტერატურის 
თარგმნისა და გამოცემის პროექტებს;  ჩართულია საგამომცემლო მიმართულებით 
გრანტების მოზიდვის სამუშაოებში; კოორდინირებს უნივერსიტეტის მარკეტინგული 
მიზნებისათვის საჭირო ელექტრონული და ბეჭვდითი მასალის შექმნისა და 
დაბეჭდვა/ინსტალაციის პროცესებს.  

ივენთების მიმართულებით - ახდენს უნივერსიტეტის ღონისძიებების 
(კონფერენციები, საჯარო ლექციები, დისკუსიები, ფესტივალები და სხვა) დაგეგმვას, 
განხორციელებასა და მონიტორინგს; კოორდინირებს ივენთების განხორციელების 
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სრულ პროცესს, რაც მოიცავს: კონტენტის შექმნასა და დახვეწას, ღონისძიების შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელებას, სხვადასხვა ტექნიკური თუ ლოჯისტიკური საკითხის 
მოგვარებას; უზრუნველყოფს ღონისძიებების ფოტო-ვიდეო გადაღებას 
მედიასტუდიასთან თანამშრომლობით; მონიტორინგს უწევს ჩატარებული ივენთების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. 
 
საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი 

უზრუნველყოფს თანამშრომლობას საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე; დელეგაციების დახვედრას, 
მათთვის უნივერსიტეტის გაცნობას და ადმინისტრაციასთან შეხვედრების 
ორგანიზებას; ხელმძღვანელობს და აფართოებს უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
გაცვლით პროგრამებს; ჩართულია გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების 
შერჩევის პროცესში; კოორდინაციას უწევს გაცვლითი პროგრამით ჩამოსულ და 
წასულ სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს; ორგანიზებას უწევს 
უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებს. 

 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორი 
  კოორდინატორი ხელს უწყობს სტუდენტებს ბაკალავრის პროგრამის შემდგომ 
განათლების მიღებაში; უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ხელშეწყობას 
მაგისტრატურაზე ან დოქტორანტურაზე სწავლის მსურველ სტუდენტებს და შესაბამის 
ფაკულტეტებს შორის; ხელმძღვანელობს ბაკალავრის შემდგომი სწავლებასთან 
დაკავშირებულ ღონისძიებებს; ახდენს ინფორმაციულ უზრუნველყოფას 
უნივერსიტეტში არსებული სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შესახებ; 
ეხმარება სტუდენტებს მაგისტრატურისა და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის 
გაგრძელებისათვის საჭირო პროცედურებთან დაკავშირებით; მონაწილეობს 
უნივერსიტეტის სამაგისტრო და დოქტორანტურის პროგრამების სტანდარტების 
შესაბამისად შედგენის პროცესში; კოორდინაციას უწევს სტუდენტების კვლევისა და 
ცდების პროცესს; უზრუნველყოფს მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 
სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობას; კოორდინაციას 
უწევს გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში უნივერსიტეტში ჩამოსულ 
მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტებს. 
 
სკოლის კოორდინატორი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან კოორდინაციით, ხელს უწყობს 
სტუდენტებთან და ლექტორებთან განათლების ხარისხთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე რაოდენობრივი ან/და თვისებრივი კვლევების ჩატარებას 
და ახორციელებს სათანადო ქმედებებს. 
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სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახური - სტუდენტების 
დეკანი 

სამსახურს ხელმძღვანელობს სტუდენტების დეკანი; სამსახური 
სტუდენტებისათვის ნერგავს და ავითარებს შემეცნებით პროქტებს; აწვდის მათ 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას; ეხმარება სწავლის პერიოდში წარმოქმნილი სხვადასხვა 
პრობლემის მოგვარებაში; ორგანიზებას უწევს სტუდენტურ ღონისძიებებს; 
ახორციელებს საერთაშორისო გაცვლით და სხვა პროგრამებში სტუდენტების 
მონაწილეობის კოორდინაციას; მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტის სხვა 
სტრუქტურულ ერთეულებთან და აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას; 
კოორდინაციას უწევს ზოგად საუნივერსიტეტო საგნებსა და აბიტურიენტების 
მოზიდვის მარკეტინგულ კამპანიას. 

 
ფინანსური ანალიტიკოსი  

უნივერსიტეტის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით 
შეიმუშავებს და წარადგენს რეკომენდაციებს; იგი ახორციელებს უნივერსიტეტის 
ყოველწლიური ბიუჯეტის დაგეგმვას, განაწილებასა და კონტროლს; უზრუნველყოფს 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური თანამშრომლებისათვის 
ანაზღაურების დადგენასა და უწყისების მომზადებას; აწვდის სტუდენტებს 
ინფორმაციას სწავლის საფასურთან დაკავშირებულ საკითხებზე; ხელმძღვანელობს 
და ზედამხედველობს უნივერსტეტის ფარგლებში სხვადასხვა ფინანსურ პროექტს. 

 
საგამოცდო ცენტრი  

საგამოცდო ცენტრი უზრუნველყოფს გამოცდების შეუფერხებელ მიმდინარეობას 
და გამჭირვალობას; ცენტრი შეიმუშავებს და ადგენს საგამოცდო წესებსა და 
გასაჩივრების პროცედურას; საგამოცდო ცენტრი შეიმუშავებს სხვადასხვა გამოცდის 
ფორმატს; დადგენილ ვადაში ცენტრი აქვეყნებს სემესტრული გამოცდების განრიგს; 
ახორციელებს სტუდენტებისათვის გამოცდებთან დაკავშირებულ წესებისა და 
ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; მუდმივად ეცნობა და 
უნივერსიტეტში ნერგავს გამოცდების ჩატარების თანამედროვე მეთოდებსა და 
რეკომენდაციებს. 
 
მედია სტუდიის მენეჯერი  

ახორციელებს უნივერსიტეტში მნიშვნელოვანი შეხვედრების და 
ლექცია/კონფერენციების ფოტო-ვიდეო გადაღებასა და ლაივ-სტრიმებს; 
უნივერსიტეტის შესახებ გაცნობით და სარეკლამო მოკლე ვიდეო რგოლების 
გადაღება/მონტაჟს; შეიმუშავებს უნივერსიტეტისთვის საჭირო პოლიგრაფიული 
მასალის (ბუკლეტები, ბილბორდები და სხვა) დიზაინს. 
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შესყიდვების მენეჯერი 
ხელმძღვანელობს და ორგანიზებას უწევს უნივერსიტეტის ინვენტარის 

შესყიდვების პროცესს; უნივერსიტეტს უზრუნველყოფს სასწავლო და 
ლაბორატორიული კვლევებისათვის საჭირო ინვენტარით; გეგმიური სარემონტო 
სამუშაოების დროს ახორციელებს საჭირო საშენი მასალის, სხვადასხვა დანადგარისა 
და გარე მომსახურების შეძენას; ზედამხედველობს, დაცული იყოს ინვენტარის 
ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესები; იძიებს და ამუშავებს პროდუქციის 
მომწოდებლების შესახებ ინფორმაციას და არჩევს შესაფერისს მომწოდებელს; 
თანამშრომლობს მნიშვნელოვან მომწოდებლებთან; მონიტორინგს უწევს ინვენტარის 
მარაგს და გეგმავს პერიოდულ შესყიდვებს. 

 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი 

სასწავლო და კვლევითი პროცესის გამართულად წარმართვის მიზნით, 
უზრუნველყოფს შესაბამისი მოწყობილობების დაგეგმარებას, მათ პროგრამულ 
გამართვასა და უნივერსიტეტის ინფორმაციულ უსაფრთხოებას; ახორციელებს 
უნივერსიტეტის შესახებ მონაცემების დამუშავებას/ანალიზს;  სწავლისა და 
კვლევისათვის განკუთვნილ სპეციალური  პროგრამების დანერგვას და განვითარებას; 
თანამშრომელთა პერსონალური კომპიუტერების საოპერაციო სისტემების 
მხარდაჭერას.  

 
ბიბლიოთეკის მენეჯერი  

უზრუნველყოფს საბიბლიოთეკო მომსახურებას და ბიბლიოთეკის გამართულ 
ფუნქციონირებას; ბიბლიოთეკის ფონდის შექმნას, აღრიცხვასა და შენახვას; 
ახორციელებს წიგნების კატალოგების შექმნას და მუდმივ განახლებას; მონაცემების 
შეგროვებას და დამუშავებას; ქმნის შესაბამისი წიგნების ელექტრონული ვერსიებს; 
ემსახურება სტუდენტებს და პედაგოგებს სასურველი წიგნის შერჩევისა და 
გამოყენების მიზნით. 
 
მუზეუმის მენეჯერი  

უზრუნველყოფს სამუზეუმო მომსახურებას და მუზეუმის გამართულ 
ფუნქციონირებას; დაცული ექსპონატების აღრიცხვას და შენახვას; მასპინძლობს 
დამთვალიერებლებს და უტარებს შემეცნებით ტურს; ახორციელებს ექსპონატების 
კონსერვაციის ნორმების მონიტორინგს და დარღვევის საფრთხის შემთხვევაში იღებს 
სათანადო ზომებს; მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენასა და თემატურ ღონისძიებაში. 

 
სპორტის ცენტრის მენეჯერი 

უზრუნველყოფს სპორტის ცენტრის გამართულ ფუნქციონირებას; სპორტული 
ღონისძიებების მომზადებას და სტუდენტების ჩართულობას სპორტულ 
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აქტივობებში; როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის გარეთ სპორტულ ღონისძიებებში 
სტუდენტების მონაწილეობას; ახორციელებს სპორტული დარბაზისა და ინვენტარის 
ზედამხედველობას და უზრუნველყოფს მათ გამართულ ფუნქციონირებას. 

 
ხელოვნების ცენტრის მენეჯერი 

უზრუნველყოფს ხელოვნების ცენტრის გამართულ ფუნქციონირებას; 
ხელოვნების ცენტრი ხელს უწყობს სტუდენტებს, მოახდინონ საკუთარი თავის 
რეალიზება ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში; ორგანიზებას უწევს სტუდენტების 
სხვადასხვა პროექტსა და პერფომანსს; უზრუნველყოფს სააქტო დარბაზის გამართულ 
ფუნქციონირებას და დაგეგმილი საუნივერსიტეტო აქტივობებისათვის საჭირო 
მომსახურების გაწევას (განათება, ხმა და სხვა). 

 
კანცელარია და არქივი 

საკანცელარიო და საარქივო საქმიანობას ახორციელებს უნივერსიტეტის ოფის-
მენეჯერი. თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, ახორციელებს უნივერსიტეტის 
სტრუქტურულ ერთეულებს შორის დოკუმენტაციის დროულ მიწოდებას; 
პასუხისმგებელია უნივერსიტეტში შემოსული და გასული კორესპონდენციის 
დროულ რეგისტრაციასა და ორგანიზებაზე; უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის 
დოკუმენტაციის დახარისხებას და შენახვას; დაარქივებული დოკუმენტების 
მოძიებასა და გაცემას; უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისგან სათანადო 
დოკუმენტების გამოთხოვას, რეგისტრაციას და შემდგომ არქივში დაცვას; 
ზედამხედველობს დოკუმენტების დადგენილ ვადებში შესრულებას და მიწოდებას. 

 
სამურნეო სამსახურის უფროსი 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტს საჭირო ინვენტარით; უზრუნველყოფს 
ინვენტარის მარაგების დაგეგმვასა და განაწილებას.  

 
დასუფთავების სამსახურის უფროსი 

დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 
სისუფთავის ნორმების დაცვას; კოორდინაციას უწევს დასუფთავების სამუშაოებს.  

 
ინფრასტრუქტურის განვითარების მენეჯერი 

ზედამხედველობას უწევს საუნივერსიტეტო კამპუსის შიდა და გარე 
ინფრასტრუქტურას. საჭიროებისამებრ, კანცლერთან ერთად, გეგმავს და 
კოორდინაციას უწევს ფიზიკური ინფრასტრუქტურის შეკეთება/განახლებას.  
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10.5  პერსონალის მართვის კუთხით 2011-2017 წლებში განხორციელებული 
ცვლილებები 

 
2013 წელს თავისუფალ უნივერსიტეტში შეიქმნა საგამოცდო ცენტრი, რომელიც 

გათვლილია 200 სტუდენტზე. საგამოცდო ცენტრში გამოცდებს ცენტრის 
თანამშრომლები ატარებენ, რაც გამოცდების მაქსიმალურ გამჭვირვალობას 
უზრუნველყოფს და ამცირებს პლაგიატის რისკს. ამ ცენტრის შექმნამ საჭირო გახადა 
შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით დამატებითი ტრენინგების და ვორქშოფების 
ჩატარება აკადამიურ პერსონალთან. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში 2018 წელს შეიქმნა აკადემიური პერსონალის 
პროფესიული განვითარების სამსახური, რომლის ფუნქციებია: 

• აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მეთოდების 
შემუშავება 

• უნივერსიტეტში სწავლების მეთოდების, ტექნოლოგიებისა და შეფასების 
სისტემის თანამედროვე მიდგომების დანერგვისა და განვითარების 
ხელშეწყობა 

• აკადემიური პერსონალისთვის სილაბუსების და შეფასების სისტემის 
მეთოდოლოგიურად გამართვაში ხელშეწყობა 

• აკადემიური პერსონალის განვითარებისთვის სწავლების მეთოდოლოგიებისა 
და შეფასების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ტრენინგების და 
ვორქშოფების ჩატარება 

• უნივერსიტეტის ელექტრონულ სივრცეში სილაბუსების განთავსების 
უზრუნველყოფა 

• აკადემიური პერსონალის შესარჩევ საჩვენებელ ლექციებში მონაწილეობის 
მიღება 

• საგანმანათლებლო პროგრამების და სილაბუსების შემუშავების პროცესში 
მონაწილეობის მიღება 

 

10.6  პერსონალის მართვის მიმართულებით უნივერსიტეტის 2018-2025 წლების 
ხედვა 

  
თავისუფალ უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის პროფესიული 

განვითარების მიმართულებით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესა სწავლების ზოგადი ხარისხი. თუმცა აღნიშულ ღონისძიებებს 
ძირითადად სპორადული ხასიათი ჰქონდა. 

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების სამსახურის შექმნის შემდეგ, 
აკადემიური პერსონალის რაოდენობის ზრდასა და როტაციასთან ერთად, მათი 
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პროფესიული უნარების გაღრმავების მიზნით, უნივერსიტეტის ხედვაა, ვორქშოფებსა 
და ტრენინგებს აკადემიური პერსონალთან მიეცეს სისტემატური ხასიათი. პროცესები 
დაიგეგმოს ყოველი სასწავლო წლის და სემესტრების დასაწყისში და სამუშაო 
შეხვედრები დაიგეგმოს აკადმეიური პერსონალის პროფესიული განვითარების 
საჭიროებიდან გამომდინარე. 
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11.  დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მექანიზმები და სტუდენტთა 
მხარდაჭერა 

 

11.1  საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ პირთა 
ინფორმირების მექანიზმები 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტი აქტიურად აწვდის ინფორმაციას აკადემიური 

პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ საზოგადოებას. უნივერსიტეტი, თავის 
სტრატეგიულ მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, რეგულარულად ახდენს 
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისთვის სრული და ამომწურავი ინფორმაციის 
გადაცემას. ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის შექმნის დღიდან ყოველთვის 
ითვლებოდა ღია და გამჭვირვალე ორგანიზაციად, იმდენად, რამდენადაც ნებისმიერ 
დაინტერესებულ პირს, ყოველგვარი ზედმეტი ბარიერების გარეშე, შეუძლია 
უნივერსიტეტის საინფორმაციო არხების მეშვეობით მიიღოს მისთვის სასურველი 
ინფორმაცია. კერძოდ, აღსანიშნავია შემდეგი საკომუნიკაციო არხები:  

1. ვებ-გვერდი www.freeuni.edu.ge - აქ შესაძლებელია სხვადასხვა სიღრმისა და 
მოცულობის ინფორმაციის მიღება ყველა იმ საგანმანათლებლო პროგრამის 
შესახებ, რომლებსაც უნივერსიტეტი სთავაზობს სწავლების სამივე საფეხურზე. 
ვებ-გვერდი მოიცავს ინფორმაციას თავისუფალი უნივერსიტეტის აკადემიური 
ერთეულების - სკოლების შესახებ, ამ სკოლების მიერ შემოთავაზებული 
პროგრამების აღწერას, კურიკულუმებს, სემესტრულ გეგმებსა და საგნების 
აღწერებს. ვებ-გვერდი მოიცავს სრულ ინფორმაციას აბიტურიენტებისა და 
მათი მშობლებისთვის, თუ რა პირობებით და რა შესაძლებლობებით 
შეუძლიათ ისწავლონ თავისუფალ უნივერსიტეტში: აქ არის ინფორმაცია 
პროგრამების მიხედვით ჩასაბარებელ გამოცდებზე, მისაღებ კონტინგენტსა და 
სხვა დეტალებზე, რაც მნიშნველოვანია ახალგაზრდისთვის გადაწყვეტილების 
მიღების დროს. ვებ-გვერდი აერთიანებს ინფორმაციას საუნივერსიტეტო 
აკადემიური პროცესების შესახებ. ნებისმიერი სტუდენტისთვის თუ 
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია აკადემიურ 
კალენდართან დაკავშირებით. უნივერსიტეტის მარეგულირებელი 
დოკუმენტები ცალკე განყოფილებაშია თავმოყრილი და ნებისმიერ 
დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს მათ. უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი 
მოიცავს ინფორმაციას აკადემიური პერსონალისა და ადმინისტრაციის 
თანამშრომლების შესახებ.  
 

2. პირადი კომუნიკაცია - უნივერსიტეტი პერიოდულად აწყობს სხვადასხვა 
ფორმატის შეხვედრებს დაინტერესებულ პირებთან და აწვდის მათ 
ინფორმაციას. ამ ფორმატებიდან აღსანიშნავია: 
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- ღია კარის დღეები ე.წ. „გაცნობითი პროგრამები“ - მათი მთავარი მიზანი 
სკოლის მოსწავლეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის აკადემიური 
პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. სიმულაციური სალექციო 
პროცესის რეჟიმში სკოლის მოსწავლეები ესწრებიან მათთვის საინტერესო 
პროგრამების ლექციებს და იღებენ სრულყოფილ ინფორმაციას როგორც 
აკადემიურ, ისე ადმინისტრაციულ საკითხებზე. წლის განმავლობაში 
თავისუფალი უნივერსიტეტი 6-7 ასეთ შეხვედრას ატარებს.  

- პრეზენტაციები სკოლებში - უნივერსიტეტი რეგულარულად აწვდის საჯარო 
და კერძო სკოლის მოსწავლეებს ინფორმაციას სკოლებში პრეზენტაციების 
ჩატარებით. პრეზენტაცია მოიცავს უნივერსიტეტის პროგრამების, 
ჩასაბარებელი საგნების და ზოგადად უნივერსიტეტის აქტივობების შესახებ 
ინფორმაციას. თავისუფალი უნივერსიტეტი თბილისსა და რეგიონებში 
ყოველწლიურად 350-მდე სკოლაში (დაახლოებით აბიტურიენტების საერთო 
რაოდენობის 25%-ისათვის) ატარებს პრეზენტაციებს. 

- ტური კამპუსში - თავისუფალი უნივერსიტეტი სკოლის მოსწავლეებს 
სთავაზობს შემეცნებით ტურებს, რათა ადგილზე უკეთ გაეცნონ 
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურასა და პროგრამებს. ტურის ფარგლებში 
უნივერსიტეტის თანამშრომლები სკოლის მოსწავლეებს ადგილზე აჩვენებენ 
სასწავლო და ლაბორატორიულ ინფრასტრუქტურას. ტურზე მოსვლა შეუძლია 
ნებისმიერი სკოლის კლასს წინასწარ შეთანხმებულ დროს.  
 

3. სოციალური მედია - თავისუფალ უნივერსიტეტს აქვს ვერიფიცირებული 
ოფიციალური facebook-გვერდი (https://www.facebook.com/FreeUni/) 107,000-ზე 
მეტი მომწონებლით და 106,000-ზე მეტი გამომწერით. ყოველდღიურად ამ 
გვერდის მეშვეობით სხვადასხვა სიახლე, ღონისძიება თუ მოვლენა აკადემიურ 
ცხოვრებიდან ხელმისაწვდომია დაინტერესებული ადამიანებისთვის. 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ყველა საჯარო ლექციის, 
პრეზენტაციის, კონფერენციის, სემინარის თუ სხვა ფორმატის ღონისძიების 
შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებას ფეისბუქ-გვერდზე. ფეისბუქ-გვერდის 
მეშვეობით დღის განმავლობაში ათეულობით დაინტერესებული პირი 
აგზავნის პირად შეტყობინებებს და იღებს პასუხებს. კითხვა-პასუხის რეჟიმი 
საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ საზოგადოებას, ძალიან სწრაფად მიიღოს 
შეკითხვაზე პასუხი.   
 

4. ცხელი ხაზი - თავისუფალი უნივერსიტეტის ცხელი ხაზი (0322 200901) 
ყოველდღიურად უზრუნველყოფს ათეულობით დაინტერესებული 
ადამიანისთვის საჭირო ინფორმაციის გადაცემას. ამ საკომუნიკაციო არხის 
მეშვეობით პირველადი ინფრომაცია მიეწოდება დაინტერესებულ პირებს და 
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საჭიროების შემთხვევაში ხდება მათი გადამისამართება შესაბამის 
თანამშრომლებთან. ცხელი ხაზის მეშვეობით თითქმის 24 საათიან რეჟიმშია 
შესაძლებელი სასურველ საკითხზე ინფორმაციის მიღება. 
 

5. ბეჭდური და ციფრული კომუნიკაციის საშუალებები - უნივერსიტეტის 
პროგრამებისა და სხვადასხვა შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის გაცემის 
ერთ-ერთი არხია ბეჭდური მედია. უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ანახლებს 
და ბეჭდავს საინფორმაციო ბროშურებსა და ფლაერებს და უზრუნველყოფს 
მათ გავრცელებას საზოგადოების დაინტერესებულ წრეებში. ციფრული 
მედიის აქტიური როლი კარგად ჩანს უნივერსიტეტის ვიდეო კლიპებისა და 
ინსტრუქციების შედეგად საზოგადოებისთვის ახალი მესიჯების მიწოდებაში. 
კონკრეტული ინფორმაციის ვიზუალიზება ამარტივებს საზოგადოებისთვის 
მის აღქმას და დამახსოვრებას, რაც ზრდის უნივერსიტეტის ცნობადობას. 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ფორმატებისა, უნივერსიტეტის აკადემიური 
პერსონალი და ადმინისტრაციის თანამშრომლები ყოველთვის მზად არიან, 
დაინტერესებულ პირს მიაწოდონ ინფრომაცია საგანმანათლებლო პროგრამების 
შესახებ პირადი შეხვედრისა თუ ნებისმიერი სხვა ფორმატის გამოყენებით.  

ინფორმაცია უნივერსიტეტის საკონტაქტო პირებისა და ცალკეულ საკითხებზე 
პასუხისმგებელი თანამშრომლების შესახებ არის საჯაროდ განთავსებული ვებ-
გვერდზე პერსონალის ნაწილში და ნებისმიერ სტუდენტსა თუ დაინტერესებულ 
მოქალაქეს შეუძლია იცოდეს, რომელ საკითხზე ვის და როგორ შეიძლება 
დაუკავშირდეს.  
 

 
11.2   სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის 

მექანიზმები, კარიერული მხარდაჭერის სერვისები 
 
პროცესის ფორმალიზებული მხარე და ინსტიტუციური მოწყობა 

თავისუფალი უნივერსიტეტი, შინაგანაწესისა და მარეგულირებელი 
დოკუმენტების მეშვეობით, ქმნის ისეთ სამართლებრივ გარემოს, რომელიც 
სრულფასოვნად უზრუნველყოფს სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი 
ინტერესების დაცვას. 

ყველა სტუდენტს ჩაბარებისთანავე უფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც 
განსაზღვრავს სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ნებისმიერ ფორმალურ 
ურთიერთობას. ხელშეკრულება განსაზღვრავს სტუდენტის უფლებებს და არის 
იურიდიული გარანტი, რომ სტუდენტის უფლებები სრულად იქნება  დაცული. 

უნივერსიტეტის მარეგულირებელი დოკუმენტები საჯაროდ და ღიად დევს ვებ-
გვერდზე (შეგიძლიათ იხილოთ: http://freeuni.edu.ge/ge/documents). ცალკეულ 
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დოკუმენტებში მითითებულია სტუდენტის, როგორც საგანმანათლებლო სისტემის 
ნაწილის, უფლებები, მოვალეობები და შესაძლებლობები. ამ მხრივ განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ბაკალავრიატის დებულება და სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი. ორივე 
დოკუმენტი დეტალურად აღწერს, თუ რისი უფლება აქვს სტუდენტს აკადემიურ 
პროცესში და როგორ ხდება ცალკეულ გარემოებებში სტუდენტის კანონიერი 
ინტერესების უზრუნველყოფა.  

გარდა ამ დოკუმენტებისა, არსებობს ცალკე დოკუმენტი, რომელიც აღწერს 
გამოცდების ჩატარების წესს, შიდა და გარე მობილობის პროცესსა და შესაბამის 
პროცედურებს. სამივე დოკუმენტი დეტალურად განიხილავს სტუდენტის უფლებებს 
და შესაძლებლობებს არსებული სისტემის ფარგლებში.  

უნივერსიტეტის მარეგულირებელი დოკუმენტების შესახებ სტუდენტებს 
ინფორმაცია მიეწოდებათ სწავლის დაწყებისთანავე, პირველი სემესტრის დაწყებამდე 
მოსამზადებელ პერიოდში. ყველა სტუდენტს ელექტრონულ ფოსტაზე ეგზავნება ამ 
დოკუმენტებზე წვდომის ბმულები, რათა ისინი დროულად და შეუფერხებლად 
გაეცნონ საჭირო ინფორმაციას.  

რაც შეეხება ცალკეულ საგნებში სტუდენტების ცოდნის შეფასების მექანიზმებს, 
ამისთვის ყველა საგნის სილაბუსში არსებობს სპეციალური განყოფილება, რომელშიც 
დეტალურად არის აღწერილი, როგორ ხდება სტუდენტის მიერ ათვისებული ცოდნის 
გამოკითხვა და რა კონკრეტული კრიტერიუმებითა და რუბრიკებით ფასდება იგი. 
ყველა საგნის სილაბუსი ატვირთულია სტუდენტთა საინფორმაციო სისტემაში და 
სტუდენტებს შეუძლიათ შეუფერხებლად ისარგებლონ ამ სისტემაში არსებული 
ინფორმაციით. თითოეული საგნის ლექტორი სტუდენტებთან პირველივე 
შეხვედრაზე აცნობს სილაბუსს და ყურადღებას ამახვილებს შეფასების ფორმებსა და 
მექანიზმებზე. სტუდენტებმა, კალენდარული გეგმიდან გამომდინარე, იციან, როდის 
ხდება კონკრეტულ საგნებში ცოდნის შეფასება.  

ცოდნის შეფასების პროცესის გამჭვირვალობისთვის, შეფასებისას თანასწორობის 
პრინციპისა და ზოგადად  ეფექტიანი სისტემის არსებობისთვის, უნივერსიტეტში 
შექმნილია საგამოცდო ცენტრი, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი და სათანადო 
ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით, რათა პარალელურად რამოდენიმე ასეული 
სტუდენტის ცოდნა შემოწმდეს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უნივერსიტეტის 
მარეგულირებელ დოკუმენტებს შორისაა გამოცდების ჩატარების წესი, რომელიც 
აღწერს და განმარტავს სტუდენტისა და ცენტრის უფლება-მოვალეობებს. ამ 
დოკუმენტის მეშვეობით ყველა სტუდენტმა იცის გამოცდის ჩატარების 
პროცედურისა და კონკრეტული წესების შესახებ, რომელთა დაცვაც სავალდებულოა 
სტუდენტთა ცოდნის ეფექტური შეფასებისთვის.  

სტუდენტის მხრიდან ნებისმიერი ქმედება, საქციელი თუ სიტუაცია, რომელიც 
არღვევს მარეგულირებელი დოკუმენტებით განსაზღვრულ უფლებებსა და 
მოვალეობებს, შესაძლოა გახდეს ეთიკის საბჭოს განხილვის თემა. დარღვევის ჩამდენ 
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სტუდენტს საშუალება აქვს, დაესწროს ეთიკის საბჭოს სხდომას ან თავად მოითხოვოს 
მისი მოწვევა. 
 
სტუდენტთა დაცვის მექანიზმები 

უნივერსიტეტში მოქმედებს თანასწორუფლებიანობის პრინციპი. სტუდენტების 
კანონიერი უფლებების მხარდაჭერა ინსტიტუციონალიზებულად არის 
გარანტირებული სტუდენტების დეკანის არსებობით. სტუდენტებთან და 
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის ოფისს ხელმძღვანელობს სტუდენტების დეკანი, 
რომელიც არის მთავარი საკონტაქტო პირი სტუდენტისთვის ნებისმიერი პრობლემის 
თუ გაურკვევლობის შემთხვევაში. პირველივე შეხვედრისას სტუდენტებს ეძლევათ 
განმარტება, თუ როგორ ხდება ცალკეული ინფორმაციის მიღება აკადემიური 
პერსონალისგან, მაგრამ თუ ეს ვერ ხერხდება გარკვეული გაუთვალისწინებელი 
მიზეზის გამო, როგორც წესი, ისინი მიმართავენ სტუდენტების დეკანს. დეკანი 
ერთგვარი შუამავალი, დამაკავშირებელი რგოლია სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის 
აკადემიურ თუ ადმინისტრაციულ მენეჯმენტს შორის და აჟღერებს სტუდენტთა 
პრობლემებსა და გამოწვევებს.  

ყველა სტუდენტს აქვს პერსონალური ელექტრონული ფოსტა, რომლის 
მეშვეობითაც ხდება კომუნიკაცია როგორც ლექტორებთან, ისე ადმინისტრაციასთან. 
მნიშვნელოვანია, რომ ტექნიკურად ეს სისტემა ინტეგრირებულად მოიცავს ყველა 
უნივერსიტეტს შიგნით არსებული ადამიანის საკონტაქტო ინფორმაციას და 
საკმაირისია, სტუდენტმა აკრიფოს სახელი ან გვარი და ელექტრონული ფოსტა 
ავტომატურად აჩვენებს კონკრეტული ადრესატის  ელექტრონულ მისამართს.  

სტუდენტებს უფლება აქვთ მიმართონ დეკანს, პრორექტორს ან რექტორს და 
მათგან მიიღონ რეაგირება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.   

ამდენად, სტუდენტებმა იციან, რომ მათი კანონიერი ინტერესის 
უგულვებელყოფის ნებისმიერი გამოვლინება თავისუფლად და ყოველგვარი 
შელამაზების თუ ცენზურის გარეშე შეიძლება გაპროტესტდეს როგორც 
სტუდენტების დეკანთან, ისე ადმინისტრაციის სხვა  თანამშრომლებთან.  
 
კარიერული მხარდაჭერის მექანიზმები 

სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის ოფისის სტრუქტურაში 
შედის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ოფისი, რომლის მთავარი 
ფუნქციაც თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტების და კურსდამთავრებულების 
კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვაა. დასაქმების ოფისს ხელმღვანელობს დასაქმების 
მენეჯერი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ურთიერთობს, ერთი მხრივ 
სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან, და, მეორე მხრივ, დამსაქმებლებთან. 
კარიერული განვითარების მდგრადობის ამოცანის მისაღწევად დასაქმების ოფისი 
მიმართავს სხვადასხვა მეთოდს:  
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ü მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 
დასაქმების მენეჯერი მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ სტუდენტებს 

ყოველდღიურად აწვდის ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია მეტნაკლებად 
სტანდარტიზებულია და სრულად ასახავს სამუშაო აღწერილობას, რათა სტუდენტმა 
თავად განსაზღვროს, აინტერესებს თუ არა შეთავაზებული ვაკანსია და რამდენად 
აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.  აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 
სტუდენტებს ხშირად უტარდებათ დამატებითი კონსულტაციები და ეძლევათ 
რეკომენდაციები. 

ü ტრენინგები CV-ის შედგენასა და გასაუბრების ტექნიკებზე 
დასაქმების ოფისი სემესტრში რამდენჯერმე ატარებს ტრენინგს 

სტუდენტებისთვის, რათა დაეხმაროს მათ, უკეთ ჩამოაყალიბონ საკუთარი უნარები 
და შეძლონ გასაუბრებაზე წარმატების მიღწევა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
აღნიშნული ტრენინგები უმცროსკურსელი სტუდენტებისთვის, რადგან გამოუცდელ 
კანდიდატებს მეტი სტრესის ფონზე უწევთ კარიერის დაგეგმვა. ტრენინგების 
თარიღისა და ხანგრძლივობის განსაზღვრა ხდება აკადემიურ ცხრილის შესაბამისად, 
რათა სტუდენტებს ხელი არ შეეშალოთ ლექციების/სემინარების დასწრებაში. 
ტრენინგი ყოველთვის ტარდება რამდენიმე სესიად, რათა სტუდენტს შეძლოს 
მისთვის სასურველი დროის არჩევა.  

ü  დასაქმების ფორუმის ორგანიზება  
სემესტრში ერთხელ დასაქმების ოფისი ორგანიზებას უწევს დასაქმების ფორუმს, 

რომელშიც საშუალოდ 100-მდე კომპანია მონაწილეობს. ფორუმის ფორმატი მოიცავს 
ინდივიდუალურ სტენდებს ყველა კომპანიისთვის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 
ერთიან სივრცეში, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, მაქსიმალურად 
მიუწვდებოდეთ ხელი მათთვის საინტერესო კომპანიის ვაკანსიებზე. ფორუმის 
დაგეგმვისას წინასწარ ხდება დამსაქმებელთა გამოკითხვა არსებულ ვაკანსიებზე და 
მათი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერები ან შერჩევის ოფიცრები, 
ფორუმის ფარგლებში ადგილზე ატარებენ გასაუბრებებს მათ კომპანიაში არსებულ 
კარიერულ შესაძლებლობებზე კონკრეტულ სტუდენტებთან. წინასწარ ხდება 
სტუდენტების მომზადება და აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით მათთვის სრული 
ინფორმაციის მიწოდება. ფორუმამდე სტუდენტებს ეგზავნებათ მონაწილე 
კომპანიების სია მოკლე აღწერილობებითურთ, რათა იცოდნენ, რომელ სფეროში 
მოღვაწეობს ესა თუ ის კომპანია და დასაქმების როგორი  შესაძლებლობები არსებობს 
თითოეულ მათგანში. დასაქმების ფორუმი საშუალებას აძლევს სტუდენტებსა და 
კურსდამთავრებულებს, გააცნონ საკუთარი შესაძლებლობები და უნარები მომავალ 
დამსაქმებელს და იზრუნონ კარიერულ განვითარებაზე.  

ü ინფორმირება სხვადასხვა კონკურსის, სტაჟირების და პროექტის შესახებ  
 დასაქმების ოფისი რეგულარულად აწვდის სტუდენტებს ინფორმაციას 

ცალკეული ორგანიზაციების კონკურსების შესახებ, რომლებშიც მონაწილეებს, 
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წამრატების შემთხვევაში, სხვადასხვა სახის სარგებელი მოელით. ხშირად 
ორგანიზაცია სპეციალურად უნივერსიტეტისთვის გეგმავს და ახორციელებს 
სტაჟირების პროგრამას და მასში გამარჯვებულ ახალგაზრდებს სთავაზობს 
დასაქმებას. თავისუფალი უნივერსიტეტი ამ მხრივ აქტიურად თანამშრომლობს ბევრ 
ორგანიზაციასთან, მაგალითად, JTI International-თან, საქართველოს ბანკთან, თიბისი 
ბანკთან, EY-თან და ა.შ. 

ü დასაქმების მაჩვენებლთა მონიტორინგი  
დასაქმების ოფისი ყურადღებით აკვირდება დასაქმებული სტუდენტებისა თუ 

კურსდამთავრებულების შედეგებს კომპანიებში და პერიოდულად იღებს უკუკავშირს 
დამსაქმებლებისგან უნივერსიტეტის მიერ თავის დროზე გაგზავნილ 
კანდიდატებთან დაკავშირებით. ეს პროცესი ეხმარება უნივერსიტეტს უკეთ 
დაიგეგმოს სტუდენტების კარიერული განვითარების პროცესი და შეგროვდეს მეტი 
ინფორმაცია უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების თუ სტუდენტების 
შესაძლებლობების შესახებ.  

სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს ყოველთვის შეუძლიათ 
დაუკავშირდნენ როგორც სტუდენტების დეკანს, ისე დასაქმების მენეჯერს. მათი 
საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე   
(http://freeuni.edu.ge/ge/node/622). სტუდენტების დეკანი და დასაქმების მენეჯერი 
იმყოფებიან სტუდენტებთან ურთიერთობის ოფისში, რომელიც არ წარმოადგენს 
დახურულ სივრცეს სტუდენტებისთვის. 

 

პრაქტიკული განათლების კომპონენტი 

მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტთა კარიერული ხელშეწყობისთვის სასწავლო 
კურსებში გათვალისწინებული იყოს პრაქტიკული განათლების კომპონენტი. 
კურიკულუმით გათვალისწინებული კრედიტების ფარგლებში, რამდენიმე საგნის 
ფორმატიდან გამომდინარე, სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ პრაქტიკული 
განათლება და უკეთ მოემზადონ შრომითი ბაზრისთვის.  

ერთ-ერთი ასეთი საგანი, რომელიც ემსახურება პრაქტიკული საბაზისო უნარ-
ჩვევების განვითარებას და ჩამოყალიბებას, არის საგანი „საველე პრაქტიკა“. მის 
ფარგლებში სტუდენტები გუნდურად იღებენ საველე პირობებში 10 დღის 
განმავლობაში ცხოვრებისა და მუშაობის გამოცდილებას. საველე პრაქტიკის 
ფარგლებში, სტუდენტები ეჩვევიან დამოუკიდებელ ცხოვრებას, უწევთ სტრესულ 
სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღება, იუმჯობესებენ კომუნიკაციის უნარებს და 
შრომობენ მოხალისეობრივად საზოგადოებისთვის სასიკეთო მნიშვნელობის 
პროექტებზე.  
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აღნიშნული საგანი ზოგად უნარ-ჩვევებს უყალიბებს სტუდენტებს, თუ როგორ 
იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, როგორ მოახდინონ კონკრეტულ გარემოში 
ადაპტაცია და როგორ გახდნენ უფრო პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები.  

გარდა ამ შესაძლებლობისა, ბაკალავრიატის პროგრამების სწავლების 8-ე 
სემესტრში ყველა სტუდენტისთვის არსებობს საგანი “მუშაობა ორგანიზაციაში”, 
რომლის ფარგლებშიც ისინი სტაჟირებას გადიან ან მუშაობენ სხვადასხვა 
ორგანიზაციაში. ამ მხრივ მათი უშუალო ხელმძღვანელისგან ვიღებთ რეკომენდაციას, 
ხოლო სემესტრის ბოლოს სტუდენტები ამზადებენ მცირე რეპორტს, როგორ 
მუშაობდნენ და როგორ იყენებდნენ უნივერსიტეტში მიღებულ ცოდნას და უნარებს 
სხვადასხვა სიტუაციში. სტუდენტის მიერ პრეზენტაციის სახით წარმოდგენილ 
რეკომენდაციებს ისმენს დეკანი და სკოლის ადმინისტრაცია. ეს საგანი ემსახურება 
სტუდენტებში იმ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელიც მეტად 
მნიშვნელოვანია პირველი კარიერული ნაბიჯების გადასადგმელად. 

   
 
 

11.2.1  სტუდენტთა მონაწილეობის მაჩვენებელი სხვადასხვა პროექტებში 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი გამოირჩევა მრავალფეროვანი საუნივერსიტეტო 
ცხოვრებითა. უნივერსიტეტისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, სტუდენტები 
იყვნენ აქტიურები და შეძლონ საკუთარი ექსტრაკურიკულარული ინტერესების 
რეალიზება სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის აქტივობებში. ამ მხრივ 
უნივერსიტეტის მიდგომა ეფუძნება თანასწორობის პრინციპს - ყველა სტუდენტი 
თანაბარი უფლებით სარგებლობს, მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ღონისძიებასა 
თუ აქტივობაში. 

მთავარი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ხდება სტუდენტების საუნივერსიტეტო 
ცხოვრების დაგეგმვა და წარმართვა, არის სტუდენტის ინტერესი და ჯანსაღი 
მოტივაცია, იყოს ჩართული ამა თუ იმ აქტივობაში. მნიშვნელოვანია სტუდენტმა 
გამოიჩინოს ინიციატივა, ჰქონდეს კონკრეტული წინადადება ან პროექტი, რომლის 
განხორციელებასაც შეძლებს დამოუკიდებლად ან გუნდურად. უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაცია არ ერევა აღნიშული პროექტებისა და ინიციატივების ფორმირებაში, 
მხოლოდ ეხმარება სტუდენტებს გარკვეული რესურსით, თუმცა ისინი ხშირად 
თავადვე ახერხებენ სახსრების მობილიზებას და საინტერესო პროექტების 
განხორციელებას. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სტუდენტებთან და 
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახურის როლი - იგი აკავშირებს ერთნაირი 
ინტერესების მქონე სტუდენტებს და სხვადასხვა შესაძლებლობას სთავაზობს მათ.  

საუნივერსიტეტო სივრცეში სტუდენტებს შეუძლიათ შექმნან კლუბები. 
თითოეულ კლუბს აქვს საქმიანობის წინასწარ განსაზღვრული სფერო - 
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ინტელექტუალური, შემეცნებითი, სპორტული ან გასართობი და ყველა სტუდენტს 
შეუძლია დაგეგმილ ღონისძიებებში ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა.  

ამჟამად აქტიურ სტუდენტური კლუბებია - დიპლომატთა კლუბი, თეატრი, 
სპროტული კლუბი თავისი ცალკეული სპორტის სახეობებით, არტ-კვირეულის 
კლუბი და ა.შ.  

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა, საგანმანათლებლო-კვლევითი ამოცანების 
გარდა, სრულად პასუხობს სტუდენტური ცხოვრებისთვის აუცილებელ პირობებს და 
სტუდენტებს საკმაოდ მრავალფეროვან სერვისს სთავაზობს. უნივერსიტეტში 
ფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი, რომელიც ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 
ყველა სტუდენტისთვის სრულიად უფასოდ. სპორტდარბაზი აღჭურვილია 
თანამედროვე ტრენაჟორებით, სავარჯიშო აღჭურვილობითა და სპორტული 
სივრცეებით. სტუდენტებს შეუძლიათ დაკავდნენ მაგიდის ჩოგბურთით, კრივით, 
ძიუდოთი. უნივერსიტეტის გააჩნია კალათბურთისა და მინი ფეხბურთის მოედნები, 
სადაც სტუდენტები ვარჯიშობენ და პერიოდულად მართავენ სპორტულ 
შეჯიბრებებს. 

გარდა სპორტული თუ შემეცნებითი პროექტებისა, უნივერსიტეტი სტუდენტებს 
მენეჯერული თუ სხვა გამოცდილების მისაღებად სთავაზობს მრავალფეროვან 
პროექტებს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია “საველე პრაქტიკა”, რომლის ფარგლებშიც 
სტუდენტები ღია და გამჭვირვალე კონკურსის საფუძველზე ერთვებიან სხვადასხვა 
აქტივობაში. შესაბამისი მოტივაციისა და უნარების მქონე სტუდენტებს 
უნივერსიტეტი სთავაზობს, მოხალისეობრივად შეუერთდნენ საველე პრაქტიკის 
ბანაკებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და იქ შეასრულონ ბანაკის 
ხელმძღვანელის ან მთავარი კოორდინატორის თანაშემწის ფუნქციები. 10 დღის 
განმავლობაში დამხმარე კოორდინატორები მონაწილეობენ იღებენ ბანაკის 
საორგანიზაციო თუ ადმინისტრაციულ საკითხების მოგვარებაში და ეხმარებიან 
პრაქტიკის ხელმძღვანელს, ეფექტურად შეასრულოს ბანაკის წინაშე ნაკისრი 
დავალებები და ამოცანები. ყოველწლიურად საშუალოდ 60 სტუდენტი ერთვება ამ 
პროექტში.  

უაღრესად მნიშვნელოვანია საუნივერსიტეტო სერვისების განხორციელებაში 
მოხალისეობრივი პრინციპით სტუდენტების ჩართვა. თავისუფალი უნივერსიტეტი 
ხშირად გეგმავს აბიტურიენტებისთვის გაცნობითი ხასიათის შეხვედრებს და 
სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან ამ პროცესში. ისინი ასრულებენ სხვადასხვა 
საორგანიზაციო თუ მენეჯერულ დავალებას და ეხმარებიან აბიტურიენტებს, მიიღონ 
სრული ინფორმაცია უნივერსიტეტში არსებულ შესაძლებლობების შესახებ. 
აღნიშნული გამოცდილება ხშირად გამხდარა მათი კარიერის საწყის ეტაპზე 
მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. ყოველწლიურად დაახლოებით 30-მდე 
სტუდენტი არის ჩართული ასეთი ტიპის შეხვედრებსა და აქტივობებში.  
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დაინტერესებული პირებისთვის უნივერსიტეტი მართავს პრეზენტაციებსა და 
საინფრომაციო შეხვედრებს გაცვლითი პროგრამების, ტრეინინგებისა თუ უცხოეთში 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობათა შესახებ. უნივერსიტეტში საშუალოდ თვეში 
ორჯერ იმართება ამგვარი  შეხვედრა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს 
დაწვრილებითი ინფორმაცია. ცხადია, უნივერსიტეტი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
ინფორმაციის მიწოდებით - სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის 
სამსახური უზიარებს სტუდენტებს გამოცდილებას და აძლევს რეკომენდაციებს, 
რითაც ეხმარება მათ შესარჩევი ეტაპების გადალახვაში. 

ზემოაღნიშნული აქტივობების გარდა, სტუდენტები თითქმის რეგულარულად 
აორგანიზებენ და მონაწილეობენ სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის პროექტში. ამ 
პროექტების მიზანია, სტუდენტებმა აღმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და 
მიიღონ საინტერესო გამოცდილება. 

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში, იღებენ 
საინტერესო გამოცდილებას, იუმჯობესებენ კომუნიკაციისა და ორგანიზაციულ 
უნარ-ჩვევებს, რაც წარმატებული კარიერისა და საკუთარი შესაძლებლობების 
რეალიზების საწინდარია. 

 
 

11.3 განხორციელებული და დაგეგმილი სტუდენტური ინიციატივები/პროექტები 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი ძალისხმევას არ იშურებს და საკუტარ სტუდენტებს 
უქმნის შესაბამის გარემოს შესაძლებლობებათა მაქსიმალურად გამოსავლენად.  

სტუდენტების უნივერსიტეტი 
თავისუფალი უნივერსიტეტი გამოირჩევა მრავალფეროვანი საუნივერსიტეტო 

ცხოვრებითა. უნივერსიტეტისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, სტუდენტები 
იყვნენ აქტიურები და შეძლონ საკუთარი ექსტრაკურიკულარული ინტერესების 
რეალიზება სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის აქტივობებში. ამ მხრივ 
უნივერსიტეტის მიდგომა ეფუძნება თანასწორობის პრინციპს - ყველა სტუდენტი 
თანაბარი უფლებით სარგებლობს, მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ღონისძიებასა 
თუ აქტივობაში. 

საამისოდ ყველაზე ეფექტური პლატფორმაა სტუდენტურ ინიციატივებზე 
დაფუძნებული კლუბები, რომელსაც თავად სტუდენტები ქმნიან და უწევენ 
კოორდინაციას. მსგავსი დამოკიდებულებისა და ინტერესების მქონე ადამიანები 
ერთვებიან სხვადასხვა პროექტში და ახორციელებენ საკუთარ ინიციატივებს.  

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს მრავალგვარი ინტერესისა და ფორმატის კლუბი, 
რომლებსაც მართავენ სტუდენტები ან სტუდენტური ჯგუფები. სტუდენტებთან და 
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახური აკავშირებს საერთო ინტერესების 
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მქონე სტუდენტებს, სწორედ ამგვარად იზრდება სტუდენტური კლუბების 
შემადგენლობა და ყალიბდება ახალი კლუბები. მაგალითად:  

• სტუდენტური თეატრი - თეატრისა და, ზოგადად, ხელოვნებით 
დაინტერესებული სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 
საუნივერსიტეტო თეატრი, რომელიც არაერთი პრესტიჟული თეატრალური 
ჯილდოს მფლობელია და ცნობილია საკუთარი დადგმებითა და 
შემოქმედებით. თეატრს ჰყავს პროფესიონალი რეჟისორი და სამხატვრო 
ხელმძღვანელი, ისინი სტუდენტების მონაწილეობით დგამენ სპექტაკლებს, 
რომლებზე დასწრებაც უფასოა ნებისმიერი მსურველისთვის.  

• ფოლკლორული ანსამბლი - ქართული ხალხური სიმღერითა ან/და 
ქორეოგრაფიით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის ფუნქციონირებს 
ფოლკლორული ანსამბლი, რომელიც სემესტრში ერთხელ მართავს კონცერტს.  

• მომავალ დიპლომატთა კლუბი - საერთაშორისო ურთიერთოებების 
სტუდენტების მიერ ჩამოყალიბებული კლუბი აქტიურად ატარებს 
ღონისძიებებს დიპლომატიისა და ზოგადად საერთაშრისო ურთიერთობების 
მიმართულებით. მათი აქტივობების ერთ-ერთი მიმართულებაა დიპლომატთა 
სკოლა, რომლის ფარგლებშიც თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები 
სკოლის მოსწავლეებისთვის ადგენენ ტრენინგ კურსს  და უნივერსიტეტის 
ტერიტორიაზე მასპინძლობენ მათ. აღნიშნული ღონისძიების დროს კლუბი 
იწვევს სხვადასხვა მომხსენებელს, ისინი მოსწავლეებს  „მომავალ 
დიპლომატებს” უზიარებენ ცოდნასა და გამოცდილებას. კლუბის აქტიოვბებში 
მონაწილეობა უფასოა ყველა მსურველისთის. ამ მომენტისთვის 7-ჯერ 
ჩატარდა აღნიშნული ტრენინგ კურსი, რომელშიც მონაწილეობა საერთო ჯამში 
300-მდე მოსწავლემ მიიღო.  
გარდა ამ სკოლისა, მომავალ დიპლომატთა კლუბი ორგანიზებას უწევს საჯარო 
ლექციებს, კონფერენციებსა და სემინარებს, იწვევს ცნობილ პოლიტიკოსებს, 
ეკონომისტებს და გავლენიან ადამიანებს აქტუალური პოლიტიკური თემების 
განსახილველად. 

• ქართველი სტუდენტები თავისუფლებისთვის (Georgian Students for Liberty) -
კონკრეტული ეკონომიკური მიმართულებით დაინტერესებულ სტუდენტთა 
კლუბი მჭიდროდ თანამშრომლობს საერთაშორისო სტუდენტურ 
გაერთიანებასთან - European Students for Liberty (ESFL), რომელიც, როგორც 
გლობალური სტუდენტური ორგანიზაცია, ევროპის რეგიონში (და არამარტო) 
ატარებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტს. თავისუფალი  
უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი როგორც 
საერთაშორისო კონფერენციებსა და ტრენინგებში, ისე საქართველოში 
მიმდინარე კონფერენციების, დებატების, საჯარო ლექციებისა და სხვადასხვა 
ღონისძიების დაგეგმვაში. თავისუფალი უნივერსიტეტი ხშირად მასპინძლობს 
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სტუდენების მიერ დაგეგმილ საჯარო ლექციებსა და დისკუსიებს, რომლებიც 
ძირითადად საზოგადოების ინფორმირებასა და კონკრეტულ ეკონომიკურ 
საკითხებზე დისკუსიის წარმართვას ემსახურება.   

• არტ-კვირეული (ART-Weekend) - მართვის და საზოგადოებრივი 
მეცნიერებების სტუდენტთა საორგანიზაციო ჯგუფი ყოველ გაზაფხულს 
აწყობს სამდღიან ღონისძიებათა სერიას - ადგენს პროგრამას, იწვევს პოეტებს, 
მწერლებს, მსახიობებს, კინო კრიტიკოსებს, საზოგადო მოღვაწეებს, აწყობს 
საჯარო შეხვედრებს, სადაც საუბრობენ ლიტერატურაზე, ფილოსოფიაზე, 
ხელოვნებაზე, მითოლოგიაზე, მხატვრობაზე, ფოტოგრაფიაზე და 
სტუდენტებისთვის საინტერესო სხვა თემებზე. აღნიშნული კვირეული უკვე 5 
წელია ტარდება და ჯამში დაახლოებით 700-მდე ადამიანს მიუღია მასში 
მონაწილეობა.  

• ახალი წლის წვეულება (Free Uni New Year Party) - ყოველწლიურად ბიზნესის 
სტუდენტები იღებენ პასუხისმგებლობას, ჩაატარონ საახალწლო წვეულება, 
რაც უნივერსიტეტის მასშტაბიდან გამომდინარე, საკმაოდ შრომატევადი 
სამუშაოს გაწევას გულისხმობს. ყოველწლიურად 600-მდე ადამიანი იღებს 
მონაწილეობას აღნიშნულ წვეულებაში. წვეულების ორგანიზატორები 
თანამშრომლობენ სხვადასხვა სპონსორ კომპანიასთან, ატარებენ 
წამახალისებელი აქციები წვეულებაზე დამსწრე საზოგადოებისთვის და ქმნიან 
ერთ დიდ დღესასწაულს.  

• კალათბურთის კლუბი - უნივერსიტეტს ჰყავს კალათბურთის გუნდი, 
რომელიც რეგულარულად ვარჯიშობს და მონაწილეობს უნივერსიადებსა თუ 
შიდა ჩემპიონატებში. გაზაფხულის სემესტრის ბოლოს, როგორც წესი, 
თავისუფალი უნივერსიტეტის კალათბურთის გუნდი ატარებს სტრიტ-ბოლის 
შიდა შეჯიბრს და გამარჯვებულებს სპონსორები სთავაზობენ საინტერესო 
პრიზებს.   

• ფეხბურთის კლუბი - უნივერსიტეტის სტუდენტები ბევრ საფეხბურთო 
ტურნირს უწევენ ორგანიზებას. არსებობს უნივერსიტეტის ყოველწლიური 
შიდა ჩემპიონატი, რომელიც ოქტომბერ-ნოემბერში ტარდება. ასევე არსებობს 
თავისუფალი და აგრარული  უნივერსიტეტის შიდა ჩემპიონატი, მასში 
მხოლოდ ამ ორი უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები იღებენ 
მონაწილეობას. გარდა ამისა, ფეხბურთის გუნდი აქტიურად არის ჩართული 
უნივერსიადებსა და ფუტსალის ეროვნული ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ 
ტურნირებში.  

• ავტომოყვარულთა კლუბი - უნივერსიტეტში უკვე ორი წელია, რაც არსებობს 
ავტომოყვარულთა კლუბი, იგი აერთიანებს საერთო ინტერესის მქონე 
სტუდენტებს. ავტომოყვარულთა კლუბის წევრები მონაწილეობენ 



 

 94	

სამოყვარულო კატეგორიის ტურნირებში და ეჯიბრებიან სხვა 
უნივერსიტეტების გუნდებს.  

• ჭადრაკის მოყვარულთა კლუბი - სტუდენტთა გარკვეული ნაწილისთვის 
ჭადრაკის სიყვარული საკმარისი აღმოჩნდა, შეექმნათ კლუბი, რომელიც 
პერიოდულად ატარებს ჩემპიონატებს და ტურნირებს თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. სტუდენტები ასევე მონაწილეობენ 
სხვადასხვა შეჯიბრებაში და საკმაოდ წარმატებულადაც - უნივერსიტეტებს 
შორის გამართულ ტურნირში ორჯერ თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტუდენტებმა გაიმარჯვეს.  

ეს არის ჩამონათვალი იმ ზოგიერთი კლუბისა, რომლებიც ამ დრომდე აქტიურად 
ფუნქციონირებენ, აკავშირებენ საერთო ინტერესების მქონე სტუდენტებს და ხელს 
უწყობენ შესაძლებლობების რეალიზებაში. 

 

მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება  

უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა, საგანმანათლებლო-კვლევითი ამოცანების 
გარდა, სრულად პასუხობს სტუდენტური ცხოვრებისთვის აუცილებელ პირობებს და 
სტუდენტებს საკმაოდ მრავალფეროვან სერვისს სთავაზობს. უნივერსიტეტში 
ფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი, რომელიც ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 
ყველა სტუდენტისთვის სრულიად უფასოდ. სპორტდარბაზი აღჭურვილია 
თანამედროვე ტრენაჟორებით, სავარჯიშო აღჭურვილობითა და სპორტული 
სივრცეებით. სტუდენტებს შეუძლიათ დაკავდნენ მაგიდის ჩოგბურთით, კრივით, 
ძიუდოთი. უნივერსიტეტის გააჩნია კალათბურთისა და მინი ფეხბურთის მოედნები, 
სადაც სტუდენტები ვარჯიშობენ და პერიოდულად მართავენ სპორტულ 
შეჯიბრებებს. 

გარდა სპორტული თუ შემეცნებითი პროექტებისა, უნივერსიტეტი სტუდენტებს 
მენეჯერული თუ სხვა გამოცდილების მისაღებად სთავაზობს მრავალფეროვან 
პროექტებს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია “საველე პრაქტიკა”, რომლის ფარგლებშიც 
სტუდენტები ღია და გამჭვირვალე კონკურსის საფუძველზე ერთვებიან სხვადასხვა 
აქტივობაში. შესაბამისი მოტივაციისა და უნარების მქონე სტუდენტებს 
უნივერსიტეტი სთავაზობს, მოხალისეობრივად შეუერთდნენ საველე პრაქტიკის 
ბანაკებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და იქ შეასრულონ ბანაკის 
ხელმძღვანელის ან მთავარი კოორდინატორის თანაშემწის ფუნქციები. 10 დღის 
განმავლობაში დამხმარე კოორდინატორები მონაწილეობენ იღებენ ბანაკის 
საორგანიზაციო თუ ადმინისტრაციულ საკითხების მოგვარებაში და ეხმარებიან 
პრაქტიკის ხელმძღვანელს, ეფექტურად შეასრულოს ბანაკის წინაშე ნაკისრი 
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დავალებები და ამოცანები. ყოველწლიურად საშუალოდ 60 სტუდენტი ერთვება ამ 
პროექტში.  

უაღრესად მნიშვნელოვანია საუნივერსიტეტო სერვისების განხორციელებაში 
მოხალისეობრივი პრინციპით სტუდენტების ჩართვა. თავისუფალი უნივერსიტეტი 
ხშირად გეგმავს აბიტურიენტებისთვის გაცნობითი ხასიათის შეხვედრებს და 
სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან ამ პროცესში. ისინი ასრულებენ სხვადასხვა 
საორგანიზაციო თუ მენეჯერულ დავალებას და ეხმარებიან აბიტურიენტებს, მიიღონ 
სრული ინფორმაცია უნივერსიტეტში არსებულ შესაძლებლობების შესახებ. 
აღნიშნული გამოცდილება ხშირად გამხდარა მათი კარიერის საწყის ეტაპზე 
მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. ყოველწლიურად დაახლოებით 30-მდე 
სტუდენტი არის ჩართული ასეთი ტიპის შეხვედრებსა და აქტივობებში.  

დაინტერესებული პირებისთვის უნივერსიტეტი მართავს პრეზენტაციებსა და 
საინფრომაციო შეხვედრებს გაცვლითი პროგრამების, ტრეინინგებისა თუ უცხოეთში 
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობათა შესახებ. უნივერსიტეტში საშუალოდ თვეში 
ორჯერ იმართება ამგვარი  შეხვედრა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს 
დაწვრილებითი ინფორმაცია. ცხადია, უნივერსიტეტი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
ინფორმაციის მიწოდებით - სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის 
სამსახური უზიარებს სტუდენტებს გამოცდილებას და აძლევს რეკომენდაციებს, 
რითაც ეხმარება მათ შესარჩევი ეტაპების გადალახვაში. 

ზემოაღნიშნული აქტივობების გარდა, სტუდენტები თითქმის რეგულარულად 
აორგანიზებენ და მონაწილეობენ სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის პროექტში. ამ 
პროექტების მიზანია, სტუდენტებმა აღმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და 
მიიღონ საინტერესო გამოცდილება. 

 

11.4   სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის ინსტრუმენტები 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი არის ცოდნის  ფონდის მიერ დაფუძნებული 
არამომგებიანი საქველმოქმედო ორგანიზაცია არასახელმწიფო უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება.  

უნივერსიტეტის დამფუძნებელი ორგანიზაცია ცოდნის ფონდი შექმნილია კახა 
ბენდუქიძის მიერ, რომელმაც უპრეცედენტო მასშტაბის საინვესტიციო პროექტი 
განახორციელა საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში - 50 მილიონი ლარი 5 
წლის განმავლობაში. უნივერსიტეტს არ ჰყავს კერძო ბენეფიციარები, რესურსით 
განგრძობითად მხოლოდ სტუდენტები სარგებლობენ.  

სწორედ სტუდენტთა მხარდაჭერის ფინანსური პროგრამების მეშვეობით არის 
დღემდე თავისუფალი უნივერსიტეტი გამორჩეული. წარმატებულ აბიტურიენტებს 
უნივერსიტეტისგან დაფინანსების მიღების სხვადასხვა შესაძლებლობა აქვთ. 
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სტუდენტთა დაფინანსების სქემებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური 
პროექტია ე.წ. „ისწავლე დღეს, ასწავლე ხვალ“, რომლის ფარგლებშიც უკანასკნელ 6 
წელიწადში 4,930,978 ლარია ათვისებული. პროექტის მიხედვით, სტუდენტს 4 წლით 
შეუძლია სწავლის მთლიანი საფასურის გადახდის გადავადება. შედეგად, სტუდენტი 
4 წლის განმავლობაში არ იხდის სწავლის საფასურს და ამის შემდეგ იწყებს თანხის 
ეტაპობრივად გადახდას ახალი სტუდენტისთვის. პროგრამის ფარგლებში  213 
სტუდენტმა შეძლო ისე ესწავლა უნივერსიტეტში, რომ 4 წელი საერთოდ არ 
გადაუხდია (ან მიმდინარე პერიოდში არ იხდის) სწავლის საფასური, მხოლოდ 
სწავლის დასრულებისა და დასაქმების შემდეგ დაიწყო თანხის გადახდა 
ეტაპობრივად.  

სტუდენტებისთვის ამ შესაძლებლობის შესახებ ცნობილია წინასწარ და ეს 
ინფორმაცია მიეწოდება ყველა დაინტერესებულ პირს. ამგვარი დაფინანსების გაცემა 
სტუდენტებზე ხდება უნივერსიტეტში ჩაბარების შემდგომ.  
 

 
11.5   სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა 

 

11.5.1  დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგების ანალიზი 
 
სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმების ოფისი 

თავისუფალ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა და 
კურსდამთავრებულთა კარიერული განვითარებისა და დასაქმების ოფისი, რომელიც 
შედის სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახურის 
სტრუქტურაში. კარიერული განვითარების და დასაქმების ოფისი სისტემატურად 
იკვლევს შრომით ბაზარზე არსებულ სიტუაციას, ამ სიტუაციის საფუძველზე ატარებს 
შესაბამის ღონისძიებებს სტუდენტთა კარიერული შესაძლებლოების შექმნისა და 
გაზრდის მიზნით, თანამშრომლობს კერძო, საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან.   

თავისუფალ უნივერსიტეტის ჰყავს 2500-მდე  სტუდენტი და 2000-მდე 
კურსდამთავრებული. წინა წლის საშუალო მონაცემების მიხედვით 
კურსდამთავრებულთა უდიდესი ნაწილი, 94%, უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე 
დასაქმებულია. დარჩენილი 6% ძირითადად საზღვარგარეთ აგრძელებს აკადემიურ 
მოღვაწეობას.  

 

გამოკითხვების შედეგები და მონიტორინგი 

კარიერული განვითარების და დასაქმების ცენტრი ყოველწლიურად აკეთებს 
სტუდენტების და კურსდამთვრებულების კარიერული მდგომარეობისა და 
განვითარების მონიტორინგს, აწარმოებს გამოკითხვებს და ადგენს, რომელ 
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სფეროებში არიან სტუდენტები და კურსდამთავრებულები დასაქმებულები,  რომელი 
პოზიციები უკავიათ და როგორია მათი ანაზღაურება. ეს მაჩვენებელი საშუალებას 
იძლევა, განისაზღვროს სტუდენტების მომზადების დონე და არსებული პროგრამების 
რელევანტურობა შედარდეს შრომით ბაზრის მოთხოვნებსა და საჭიროებებს.  

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოყვანილია 2017 
წლის გამოშვების დასაქმების მაჩვენებელი სკოლების მიხედვით:  

 
 

 
 

გამოკითხვის მიხედვით, თავისუფალი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა 
საშუალო ხელფასი შეადგენს 1500-2000 ლარს, რაც არსებული საბაზრო 
პირობიებისთვის საშუალოზე მაღალი ანაზღაურებაა.  სტუდენტთა და 
კურსდამთავრებულთა ძირითადი ნაწილი დასაქმებულია საბანკო/საფინანსო და 
აუდიტორულ კომპანიებში. აღსანიშნავია, რომ ახალი კურსდამთავებულები უკვე 
მუშაობენ პრესტიჟულ ორგანიზაციებსა და კომპანიებში, რადგან ისინი მესამე-
მეოთხე კურსიდან გადიან სტაჟირებას და უნივერსიტეტის დამთავრებისას მზად 
არიან, დაიკავონ საშუალო და მაღალი პოზიციები. კურსდამთავრებულთა დიდი 
ნაწილი უკვე იკავებს ზედა რგოლის თანამდებობებს სხვადასხვა კომპანიაში ან 
თავადვე არის კომპანიის დამფუძნებელი. 

 
რეგულარული კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან 

ამის პარალელურად კარიერული განვითარების ოფისი აქტიურად 
თანამშრომლობს ქართულ ბაზარზე არსებულ კერძო თუ საერთაშორისო 
კომპანიებთან, საჯარო სამსახურებთან თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 
დამსაქმებლებთან კომუნიკაცია  მიმდინარეობს ორი მიმართულებით:  

ერთი მხრივ, ეს  საშუალებას იძლევა, განისაზღვროს, როგორი სიტუაციაა 
შრომით ბაზარზე, რა მოთხოვნები აქვთ კომპანიებს, რომელი სპეციალობებია საჭირო 
მიმდინარე პერიოდში და როგორი უნარები სჭირდებათ ახალგაზრდებს იმისთვის, 
რომ ადვილად მოერგონ შრომით ბაზარს და ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა. ამ 
ინფორმაციის შესაბამისად ხდება არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების შევსება 
და განვითარება. სტუდენტების მოსამზადებისა და დასაქმებისათვის 
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მნიშვნელოვანია, უნივერსიტეტის მიერ მიწოდებული პროგრამები და ინფორმაცია 
შეესაბამისებოდეს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს. დამსაქმებლებთან მუდმივი 
კომუნიკაცია და მათი ინფორმაციის გათვალისწინება საშუალებას იძლევა, 
სტუდენტებმა შეიძინონ შესაბამისი ცოდნა და უნარები.  

მეორე მხრივ, დამსაქმებლები მუდმივად აწვდიან ინფორმაციას თავისუფალი 
უნივერსიტეტს მისი სტუდენტებისა და კურსდამთვრებულების კარიერული 
განვითარების შესახებ. 

 
პრაქტიკის / კვლევით-სამეცნიერო ობიექტთან დადებული ხელშეკრულებები 
 

თავისუფალ უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა კერძო, 
არასამთავრობო თუ სამთავრობო სტრუქტურასთან. ამ მიზნით უნივერსიტეტს 
გაფორმებული აქვს 40-მდე მემორანდუმი ურთიერთ-თანამშრომლობის შესახებ.   

აღნიშული მემორანდუმები მიზნად ისახავს თავისუფალი უნივერსიტეტის 
როგორც ბაკალავრიატის,  ისე მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის ხელშეწყობას 
დასაქმებასა და სტაჟირების პროგრამებში. პარტნიორი ორგანიზაციები თუ 
სამთავრობო სტრუქტურები, მემორანდუმით გაფორმებული პირობების შესაბამისად, 
უზრუნველყოფენ სტუდენტების გადამზადებას, სხვადასხვა ღონისძიების 
ორგანიზებას მათი პრაქტიკული უნარების გაძლიერების მიზნით და წარმატებული 
სტუდენტებისთვის სასწავლო გრანტების გაცემას.  

 
დასკვნები 

კვლევებმა აჩვენა, რომ თეორიულ ცოდნის პარალელურად მნიშვნელოვანი და 
აუცილებელია, სტუდენტებმა პრაქტიკული გამოცდილებაც მიიღონ. ამიტომ, 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამების ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახდა 
სწავლების პრაქტიკული კომპონენტი. ბაკალავრიატის სწავლების 8-ე სემესტრში 
ყველა სტუდენტისთვის სავალდებულოა საგანი “მუშაობა ორგანიზაციაში”, რომლის 
ფარგლებშიც ისინი სტაჟირებას გადიან ან მუშაობენ სხვადასხვა ორგანიზაციაში. 
უნივერსიტეტი მათი უშუალო ხელმძღვანელისგან იღებს რეკომენდაციას, ხოლო 
სემესტრის ბოლოს სტუდენტები ამზადებენ მცირე რეპორტს, როგორ მუშაობდნენ, 
როგორ იყენებდნენ უნივერსიტეტში მიღებულ ცოდნას და უნარებს სხვადასხვა 
სიტუაციური შემთხვევისა თუ სამუშაოს შესრულებისას. სტუდენტის მიერ 
პრეზენტაციის სახით წარმოდგენილ რეკომენდაციებს ისმენს დეკანი და სკოლის 
ადმინისტრაცია.  უნივერსიტეტის მიზანია სტუდენტებისგან მიიღოს დეტალურ 
ინფორმაცია თუ როგორ გამოიყენეს უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა, რომელ 
საგანში მიღებული ცოდნა დასჭირდათ ყველაზე მეტად პრაქტიკაში ან რისი სწავლა 
დასჭირდათ უშუალოდ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ამ 
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უკუკავშირს დეკანი და სკოლის ადმინისტრაცია აანალიზებს და შემდეგი 
სემესტრისთვის ამზადებს რეკომენდაციებს ლექტორებისთვის, თუ როგორ უნდა 
დაიხვეწოს და განახლდეს პროგრამა, რათა უფრო დაუახლოვდეს შრომითი ბაზრის 
მოთხოვნებს. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში მუდმივად მიმდინარეობს საგანმანათლებლო 
პროგრამების განახლება და სრულყოფა. რაც იძლევა იმ შედეგს, რომ სტუდენტების 
და კურსდამთავრებულების პროფესიით დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი გასულ 
წელს 94% იყო. აღნიშული მაჩვენებელი მოიცავს როგორც საქართველოს, ისე 
საქართველოს საზღვრებს გარეთ დასაქმებულ კურსდამთავრებულებს, რომელთაც 
შეძლეს საერთაშორისო შრომის ბაზარზე წარმატებულები გამხდარიყვნენ. 
 
 

11.5.2 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი 
 
ინსტიტუციონალიზებული მიდგომა 

თავისუფალი უნივერსიტეტი, საკუთარი მისიიდან და სტრატეგიიდან 
გამომდინარე, სტუდენტებს სთავაზობს შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებს. რაც ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტისთვის მეტად 
მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის ტენდენციების, მიმდინარე საჭიროებებისა და 
დამსაქმებელთა მოთხოვნების ცვალებადობის პროცესზე მუდმივი დაკვირვება და 
ანალიზი.  

შრომის ბაზარზე არსებული ტენდენციებისა და ტრენდების მონიტორინგი 
უნივერსიტეტში ინსტიტუციონალიზებულია სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან 
ურთიერთობის სამსახურის სტრუქტურის ქვეშ არსებული სტუდენტთა და 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ოფისის საქმიანობით.  

ამ სამსახურის მიზანია, დააკავშიროს შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე 
ახალგაზრდა ტალანტები ეკონომიკის ცალკეული სექტორების წარმომადგენლებს. ამ 
პროცესის უწყვეტობისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად დასაქმების ოფისი 
სისტემურად იკვლევს და აკვირდება შრომის ბაზრის ტენდენციებსა და 
დამსაქმებელთა საჭიროებებს. 
 
კვლევის მეთოდები და განხორციელების გზები 

ინფორმაციის მიღების სხვადასხვა საშუალებიდან, ყველაზე ეფექტურია 
პირდაპირი კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან, შესაბამისად, თავისუფალი 
უნივერსიტეტი რეგულარულად აწყობს  შეხვედრებსა და გამოკითხვებს 
დამსაქმებლებთან. არსებობს სექტორების მიხედვით კატეგორიზებული 
ორგანიზაციების კონკრეტული სია. ამ ჩამონათვალის/სიის ჩამოყალიბება ხდება, 
ერთი მხრივ, იმ ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც თანამშრომლობენ 
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უნივერსიტეტთან, მეორე მხრივ, იმ ორგანიზაციებისაგან, რომლებშიც მუშაობენ 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. ბუნებრივია, 
ეს ჩამონათვალი პერიოდულად იცვლება და იზრდება, თუმცა კონკრეტულ 
ორგანიზაციასთან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია უნივერსიტეტისთვის 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღების საშუალებაა, რაც ეხმარება მას, დააკვირდეს 
შრომის ბაზრის „მაჯისცემას“ და მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე 
უფრო ეფექტიანად წარმართოს საქმიანობა.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 
დასაქმების ოფისი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ ძირითადად ორი მეთოდით  
იღებს ინფორმაციას: 

1. დამსაქმებელთა პერიოდული/ციკლური გამოკითხვები - ყოველ სემესტრში ერთხელ 
დასაქმების ოფისი აწყობს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებისა 
კურსდამთავრებულების ძირითადი დამსაქმებლების შეკრებას „დასაქმების 
ფორუმის“ ღონისძიების ფარგლებში. დასაქმების ფორუმი არის უნივერსიტეტის მიერ 
დაგეგმილი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა ორგანიზაციის 
დირექტორები ან HR-სამსახურების ხელმძღვანელები უნივერსიტეტში მოდიან და 
დღის მანძილზე ატარებენ გასაუბრებებს სტუდენტებისა და 
კურსდამთავრებულებისათვის. სტუდენტები წინასწარ არიან მომზადებულნი და 
რეზიუმეების მეშვეობით აცნობენ საკუთარ უნარებსა და შესაძლებლობებს 
პოტენციურ დამსაქმებლებს. ამ შეკრების ორგანიზებამდე ხდება ყველა სავარაუდო 
მონაწილე  ორგანიზაციასთან  კომუნიკაცია და ინდივიდუალური გამოკითხვა თუ რა 
კონკრეტული საჭიროებები აქვთ დამსაქმებლებს, რა რჩევების, კრიტიკული 
შენიშვნების გათვალისწინებაა საჭირო ახალი კადრების გამოგზავნამდე და 
რამდენად წარმატებულნი არიან უნივერსიტეტის მიერ მანამდე გაგზავნილი 
ახალგაზრდები მათ სისტემებში. აღნიშნული უკუკავშირი უნივერსიტეტს ეხმარება 
დაადგინოს, რამდენად ეფექტიანია დასაქმების მექანიზმები და რამდენად 
წარმატებულნი არიან გაგზავნილი კანდიდატები.  

2. დამსაქმებლებთან ყოველდღიური კომუნიკაცია - ყოველკვირეულად ათეულობით 
ახალი ვაკანსია იგზავნება დასაქმების ოფისში და წინასწარ შემუშავებული 
პროცედურითა და ფორმატით ამ შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება 
რელევანტურ სტუდენტებს. მნიშნველოვანია, რომ დასაქმების ოფისი, გარდა 
ვაკანსიის ტექსტის გავრცელებისა, ხშირად დამატებით რეკომენდაციებს აძლევს 
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს. ეხმარება მათ, განსაზღვრონ,  რამდენად 
საინტერესო იქნება ესა თუ ის ვაკანსია კარიერული განვითარების პერსპექტივიდან 
გამომდინარე.  ზოგჯერ ორგანიზაცია წინასწარ აცნობებს უნივერსიტეტს მომავალში 
გამოსაცხადებელი ვაკანსიის შესახებ, რადგან იგი დარწმუნებულია, რომ 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების სახით 
შეუძლია კარგი კადრის აყვანა. ვაკანსიის გამოცხადებამდე დამსაქმებელი 
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კონსულტაციას გადის უნივერსიტეტის დასაქმების მენეჯერთან და წინასწარ 
იკვლევს, რამდენად საინტერესო იქნება კონკრეტული ვაკანსია სტუდენტებისა თუ 
კურსდამთავრებულებისათის.  

ინფორმაციის მიღების ორივე ფორმატს ხშირად თან ახლავს  შეხვედრები და 
კონსულტაციები ორგანიზაციებთან. თავისუფალი უნივერსიტეტის რეპუტაცია 
ბაზარზე საკმაოდ მყარია და კომპანიების უმრავლესობა აცნობიერებს, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანია მათი ორგანიზაციისთვის, ჰქონდეთ პირდაპირი კავშირი 
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებთან. ეს გარემოება ზრდის ორგანიზაციების 
დაინტერესებას მონაწილეობა მიიღონ საკონსულტაციო პროცესში. 

 
დამსაქმებელთა ხმა აკადემიურ სივრცეში  

უნივერსიტეტის დასაქმების მენეჯერი წინასწარ შედგენილი კითხვარით ატარებს 
კვლევას და შემდეგ ხდება შედეგების შეჯამება და განხილვა. შედეგების ანალიზის 
საფუძველზე ხდება ცალკეული რეკომენდაციების გაზიარება უნივერსიტეტის 
აკადემიური მენეჯმენტისთვის და გადაწყვეტილებების მიღება კონკრეტულ 
საგნებისა და მიმართულებების სწავლების შედეგების შესახებ. 

მსგავსი მიდგომით ხდება უნივერსიტეტში პროგრამების განვითარება და  
ტარდება ბაზრის კომპლექსური კვლევა, რომელიც თვისობრივად და 
რაოდენობრივად აანალიზებს არსებულ სიტუაციას. შრომის ბაზარზე არსებული 
მიწოდებისა და მოთხოვნის შეუსაბამობა ხშირად გამხდარა დამსაქმებლების მხრიდან 
უნივერსიტეტთან დიალოგისა და კონსულტაციების დაწყების საფუძველი. 
მიღებული ინფორმაციის დამუშავებისა და არსებული რესურსებისა და 
შესაძლებლობების გაანალიზების შედეგად უნივერსიტეტის მენეჯმენტი იღებს 
გადაწყვეტილებას ახალი საგნების, კონცენტრაციების და ხანდახან პროგრამის 
დამატებაზეც კი. ცხადია, ასეთ დროს დამსაქმებლებთან რეგულარულარულად 
იმართება კონსულტაციები და ხდება მათი მოსაზრებების გათვალისწინება, რადგან 
საგანმანათლებლო პროგრამების მიზანი შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 
კვალიფიციური კადრის აღზრდაა.  

ამგვარი პროცესის მაგალითებად შესაძლებელია განხილულ იქნეს როგორც 
ცალკეული საგნები, რომლებიც არ იყო კურიკულუმში და შემდეგ ეტაპობრივად 
დაემატა ცალკეულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ისე ახალი კონცენტრაციები 
საგანმანათლებლო პროგრამების შიგნით და უფრო მეტიც - ახალი საგანმანათლებლო 
პროგრამები უნივერსიტეტში. ახალი კონცენტრაციების ერთ-ერთი მაგალითი იყო 
საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამისთვის ევრო-ატლანტიკური 
მიმართულების დამატება და ახალი კონცენტრაციების გაჩენა. შედეგად, 
უნივერსიტეტს უკვე ჰყავს გერმანულ, ფრანგულ და ესპანურენოვანი 
კონცენტრაციების კურსდამთავრებულები, რომელთა ცოდნა და უნარები პასუხობს 
შრომის ბაზარზე დღეს არსებულ მოთხოვნებს. საგანმანათლებლო პროგრამის 
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დამატების მაგალითად შეიძლება განხილულ იქნეს ელექტრო და კომპიუტერული 
მეცნიერებების პროგრამის დამატება თავისუფალი უნივერსიტეტის კომპიუტერული 
მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლის ფარგლებში. ტექნოლოგიების სწრაფმა 
განვითარებამ და თანამედროვე კომპიუტერული ინჟინერიის მიღწევებმა გააჩინა 
მოთხოვნა სპეციალური უნარებისა და ცოდნის მქონე ადამიანებზე. ბაზარზე 
დაკვირვების შედეგად თავისუფალმა უნივერსიტეტმა 2014 წელს ელექტრო და 
კომპიუტერულ ინჟინერიის პროგრამაზე მიღება გამოაცხადა. თავისუფალ 
უნივერსიტეტში გაჩნდნენ სტუდენტები, რომელთაც აქვთ ამბიცია და 
შესაძლებლობა, საკუთარი ცოდნით მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში ჩაერთონ 
კომბინირებული ინჟინერიის პროექტებში.  

ანალოგიური პროცესისა და კომპლექსური კვლევის შედეგია თავისუფალ 
უნივერსიტეტში შექმნილი ახალი საბაკალავრო პროგრამა არქიტექტურაში, 
რომელმაც უკვე გაიარა აკრედიტაცია და 2018 წლის სექტემბრიდან მიიღებს 
სტუდენტებს. კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე ჩართულნი იყვნენ ამ სფეროში მოქმედი 
არქიტექტურული და საპროექტო კომპანიები, რომელთაც აქტიური მონაწილეობა 
მიიღეს ბაზარზე არსებული საჭიროებების ჩამოყალიბებაში და მომავალი 
პროფესიონალებისთვის საჭირო უნარებისა და ცოდნის  განსაზღვრაში.  

ანალოგიური პროცესით მიმდინარეობს ახლა მუშაობა და სამზადისი 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამაგისტრო სკოლაში ფინანსების 
სამაგისტრო პროგრამის დასამატებლად. ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ 
ბაზარზე არსებობს საჭიროება, აღნიშნულ სფეროში უფრო სიღრმისეული და 
სტრუქტურირებული ცოდნა მიეცეთ სტუდენტებს.  
 
კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა - სასარგებლო ბუმერანგი 

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 
დასაქმების ოფისი მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს კურსდამთავრებულებთან 
რეგულარულ ურთიერთობას, რასაც დიდი უპირატესობა მოაქვს 
უნივერსიტეტისთვის.  

იქიდან გამომდინარე, რომ კურსდამთავრებულების უმრავლესობას ძალიან 
წარმატებული პროფესიული კარიერა აქვს გავლილი და სხვადასხვა ორგანიზაციაში 
მენეჯერულ პოზიციებზე არიან დასაქმებულნი, ხშირად თვითონ ითხოვენ ახალი 
თანამშრომლის(ების) მოძიებას. ცხადია, მათ პროფესიულ და კარიერულ 
განვითარებაზე თავის დროზე დახარჯული რესურსი ამ მიმართულებითაც იძლევა 
შედეგს - მათთვის თავისუფალი უნივერსიტეტი ასოცირებულია ხარისხთან და 
უნივერსიტეტის სივრციდან თანამშრომლის აყვანა ყოველთვის მომგებიანია 
კომპანიისთვის. კურსდამთავრებული, როგორც დამსაქმებელი, უფრო 
დარწმუნებულია აპლიკანტის განათლების ხარისხისა და შესაძლებლობებში, თუ 
დასაქმების მაძიებელი იმავე უმაღლესი სასწავლებლიდანაა, სადაც თავად ისწავლა. 
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2017 წლის გაზაფხულზე დასაქმებისა და კარიერის განვითარების ოფისმა 
დაგეგმა და განახორციელა კურსდამთავრებულთა შეკრება, რომელმაც 600-მდე 
ადამიანი გააერთიანა და ერთმანეთს შეახვედრა უნივერსიტეტში. შეხვედრას 
ესწრებოდნენ ყველა თაობის კურსდამთავრებულები, რომელთათვისაც ეს იყო არა 
მხოლოდ შეხვედრა, არამედ მათ ემოციებსა და ინტერესებს მორგებული 
საკომუნიკაციო პლატფორმა. კონტაქტების განახლება და პროფესიული საქმიანობის 
შესახებ ინფორმაციის მიმოცვლა ხელს უწყობს სტუდენტებისა და 
კურსდამთავრებულების კარიერულ განვითარებას.  

 
 
11.6 დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიმართულებით და სტუდენტთა 

მხარდაჭერის კუთხით 2011-2017 წლებში განხორციელებული ცვლილებები 
 

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიმართულებით. 
2012 წელთან შედარებით, როდესაც უნივერსიტეტი წლიურად საშუალოდ 1000-

მდე აბიტურიენტზე გადიოდა სხვადასხვა არხისა და საინფორმაციო აქტივობის 
მეშვეობით, 2017 წლის ბოლოსთვის ეს რიცხვი გაზრდილია 6000-მდე. ამ პერიოდში 
მოხდა, როგორც ახალი პროგრამების დამატება, ისე არსებულ პროგრამებზე მისაღები 
ადგილების ზრდა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა პოტენციურ დაინტერესებულ პირთა 
წრე და რაოდენობა.   

გასული 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ხდებოდა აბიტურიენტების 
მოსაზიდად სხვადასხვა აქტივობისა და ღონისძიების ინსტიტუციონალიზაცია, 
რომელთაგან ზოგიერთი უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული ყოველწლიური 
ღონისძიებაა. მაგალითად, კონკურსები აბიტურიენტებისთვის, რომელთა 
ბენეფიციარები, ერთი მხრივ, იღებენ საინტერესო გამოცდილებას, ხოლო, მეორე 
მხრივ, შეუძლიათ დაიფინანსონ სწავლის საფასური თავისუფალი უნივერსიტეტის 
კონკრეტულ პროგრამებზე. გასული წლის მონაცემებით, უნივერსიტეტი წლიურად 
ატარებს 10-მდე კონკურსს. 
 
სტუდენტთა მხარდაჭერის მიმართულებით. 

2013 წლის დასაწყისში სტუდენტების პრაქტიკული განათლების ნაწილში შეიქმნა 
საველე პრაქტიკის პროექტი, რომელიც უკვე 5 წელია წარმატებით ტარდება. 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ყოველწლიურად პირველკურსელები (თავიდან 
400, ბოლო წლებში კი უკვე 500-ზე მეტი) 10 სხვადასხვა ლოკაციაზე მოხალისეობრივი 
ბანაკების საქმიანობაში არიან ჩართულნი.  

მნიშვნელოვანია საველე პრაქტიკებში უფროსკურსელთა მონაწილეობის 
გაზრდილი მაჩვენებელი. კონკრეტული კონკურსის გავლის შემდეგ ისინი 
კოორდინატორების თანაშემწეებად მიდიან საველე ბანაკებში. მაგალითად, 2017 წელს 
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60 ასეთი სტუდენტი იყო, ხოლო 2016 წელს-44, 2015 წელს-32 და 2014 წელს-23. 
მონაცემები აშკარად აჩვენებს პროექტში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდილ 
დინამიკას.  

სტუდენტების რაოდენობის ეტაპობრივ ზრდასთან ერთად გაიზარდა როგორც 
სტუდენტური კლუბების რაოდენობა, ისე ცალკეული კლუბების აქტივობებში 
ჩართული სტუდენტების რიცხვი, რაც პოზიტიური სიგნალია არსებული სისტემის 
ეფექტიანობის შესაფასებლად.  

 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მიმართულებით. 
აღნიშნულ პერიოდში მოხდა დასაქმების ოფისის ჩამოყალიბება და 

განხორციელდა დასაქმებისა და კარიერული მხარდაჭერის პროცესის 
ინსტიტუციონალიზაცია. უნივერსიტეტში ყველა პროგრამისთვის ფუნქციონირებს 
ერთიანი დასაქმების ოფისი, რომელიც თავს უყრის სტუდენტებისთვის დაინტერესო 
ყველა ვაკანსიას და შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, რომ წლების წინ გაცილებით 
რთული და ქაოტური იყო სტუდენტებისა და კურსდამთავრებლების დასაქმების 
მაჩვენებლების კვლევა, ახლა კი აღნიშნული მონაცემების შეგროვება და ანალიზი 
სისტემატიზირებულია.  

2017 წელს პირველად მოხდა კურსდამთავრებულთა ერთიანი შეკრების 
ორგანიზება, რამაც მნიშნველოვნად გააუმჯობესა და განაახლა კავშირი 
კურსდამთავრებულებსა და უნივერსიტეტს შორის. აღნიშნულ ღონისძიებაზე 600-
მდე კურსდამთავრებულმა მოიყარა თავი, ისინი ხშირად გვევლინებიან 
დამსაქმებლებად და სწორედ მათთან კომუნიკაციით არაერთი სტუდენტს თუ 
კურსდამთავრებულს დაუწყია თუ გაუუმჯობესებია კარიერა.  

პერიოდულად ჩატარებულმა დასაქმების ფორუმებმა (2011-2017 წლებში ამ 
ფორუმებში მონაწილე კომპანიათა რიცხვი  20-დან 90-მდე გაიზარდა) აჩვენა, რომ  
დასაქმების შესაძლებლობის არსებობა მნიშნველოვანია სტუდენტების კარიერული 
განვითარებისთვის. 
  

 

11.7   დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის 
მიმართულებით 2018-2025 წლების ხედვა 

	

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიმართულებით. 2018-2025 წლებში 
იგეგმება, რომ აღნიშნული მიდგომა შენარჩუნდება და მოხდება კიდევ უფრო მეტი 
აბიტურიენტის დაინტერესება კონკრეტული მექანიზმების გააქტიურებითა და 
გაძლიერებით.  

მომავლის ხედვის ნაწილია, რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრების არსებული 
სტრუქტურა შენარჩნდეს, თუმცა საჭიროა, უფრო მეტ სტუდენტს მიეწოდოს 
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ინფორმაცია სხვადასხვა აქტივობის შესახებ და გაიზარდოს ამ აქტივობებში მათი 
ჩართულობის მაჩვენებელი.  
 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მიმართულებით. 
უნივერსიტეტის ხედვის ნაწილია, რომ შენარჩუნდეს დამსაქმებლებთან 

არსებული თანამშრომლობა, რათა სტუდენტებს ჰქონდეთ კარიერული წინსვლის 
მრავალფეროვანი შესაძლებლობა. 

მომდევნო წლების განმავლობაში გაძლიერდება კურსდამთავრებულებთან 
ურთიერთობა და დაიგეგმება ახალი ღონისძიებები და აქტივობები. 

მნიშნველოვანია, უნივერსიტეტმა შეინარჩუნოს დასაქმების არსებული საშუალო 
მაჩვენებელი, ხოლო ზოგიერთი სკოლის დონეზე გააუმჯობესოს კიდეც იგი. 
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12.   საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
 

12.1  კომუნიკაცია 
 

უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი მიზანია 
შიდა და გარე კომუნიკაციის პროცესების წარმართვა. გამოიყენება ინფორმაციის 
გავრცელების რამდენიმე ინსტრუმენტი. 

Facebook. facebook-გვერდებზე მომხმარებელთა რაოდენობა ჯამურად 200 000-ს 
აჭარბებს, რაც კარგი საშუალებაა, ფართო აუდიტორიას დინამიურად გავაცნოთ 
უნივერსიტეტში მიმდინარე სიახლეები. 

Facebook-გვერდებით ვრცელდება იუთუბის არხზე განთავსებული ვიდეოები, 
ვებ-გვერდზე განთავსებული სიახლეები, ანონსები, ვაკანსიები და სხვა. კეთდება 
ღონისძიებების შესახებ facebook-ივენთები და მომხმარებელს აქვს საშუალება, 
ინფორმაცია მისთვის საინტერესო ღონისძიების შესახებ ჩასვას საკუთარ 
ელექტრონულ კალენდარში სმარტფონსა თუ ლეპტოპში. 

Facebook-გვერდი ზოგადად თავს უყრის ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას. 
სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ facebook-გვერდის ინფორმაციას თვეში 
საშუალოდ ნახევარი მილიონი მომხმარებელი ეცნობა. 

Facebook-ის საშუალებით კეთდება live გაცნობითი პროგრამა (ღია კარის დღე), 
სადაც უნივერსიტეტის რექტორი პირდაპირ ეთერში უშუალოდ პასუხობს 
აბიტურიენტებისა და ყველა დაინტერესებული პირის შეკითხვებს. 

ვებ-გვერდი. ვებ-გვერდი მოიცავს როგორც სტატიკურ, ისე დინამიურ 
ინფორმაცის. ვებ-გვერდზე განთავსებულია ზოგადი ინფორმაცია უნივერსიტეტის, 
სამეცნიერო ინსტიტუტების, სკოლების და სასწავლო საფეხურების (ბაკალავრიატი, 
მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, პროფესიული) შესახებ.  

ვებ-გვერდის სპეციალურად დაწერილი ალგორითმის საშუალებით, 
განთავსებული სიახლე ავტომატურად ეგზავნება უნივერსიტეტის კორპორატიული 
ელექტრონული ფოსტის მფლობელებს - ადმინისტრაციას, აკადემიურ პერსონალს, 
მეცნიერებსა და სტუდენტებს. 

ვებ-გვერდზე ასევე ინტეგრირებულია ღონისძიებების კალენდარი, ვირტუალური 
კალენდრის ყველა თარიღში ბმულის საშუალებით ჩასმულია იმ კონკრეტულ დღეს 
დანიშნული ღონისძიებების ანონსი. 

ვებ-გვერდზე იდება ბლოგები, რომლებშიც უცხოეთში სასწავლებლად წასული 
სტუდენტები ან კურსდამთავრებულები, საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ სხვა 
სტუდენტებს. 

აქვე ვრცელდება ინფორმაცია ყველა კონკურსისა თუ ოლიმპიადის შესახებ, 
რომელსაც თავისუფალი უნივერსიტეტი აბიტურიენტებისთვის ატარებს. 
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ვებ-გვერდზე არსებობს განყოფილება სასწავლო გრანტებისა და სწავლის 
საფასურის შესახებ. 

Youtube არხი. Youtube-გვერდზე განთავსებულია როგორც საჯარო ლექციები, ისე 
უნივერსიტეტის საიმიჯო სხვადასხვა ვიდეო, მარკეტინგული სარეკლამო რგოლები 
და ტელეეთერებში გასული სიუჟეტები უნივერსიტეტის შესახებ. 

აქვე განთავსებულია ონლაინ ლექციები დისტანციური სწავლების მსურველი 
აუდიტორიისათვის. 

ელექტრონული ფოსტა. ელექტრონული ფოსტა გამოიყენება როგორც შიდა, ისე 
გარე კომუნიკაციისთვის. გარდა მიმდინარე სიახლეებისა, რომელიც ვებ-გვერდის 
სპეციალური ალგორითმის საშუალებით ეგზავნებათ სტუდენტებს, 
კურსდამთავრებულებს, აკადემიურ პერსონალსა თუ ადმინისტრაციას, 
ელექტრონული ფოსტა გამოიყენება მენეჯმენტის გამართული მუშაობისა და 
ინფორმაციის ოპერატიულად გავცლისათვის. 

Facebook Workplace. შიდა კომუნიკაციისათვის, ელექტრონული ფოსტის გარდა, 
გამოიყენება Facebook Workplace, რომელიც facebook-მა კორპორატიული 
მოხმარებისათვის შექმნა. ცალკე facebook, რომელსაც უნიკალური დომეინი აქვს, 
აერთიანებს უნივერსიტეტის ყველა რგოლს. ყველა საფეხურის სტუდენტს, 
ადმინისტრაციას, მეცნიერებსა და აკადემიური პერსონალს. 

აპლიკაცია ტექნიკურად იძლევა საშუალებას, რომ სპეციალურ განყოფილებებში 
აიტვირთოს როგორც ფოტო, ისე ვიდეომასალა და დიდ შიდა ვირტუალურ სივრცეში 
მოხდეს სხვადასხვა თემის განხილვა. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის პირველი უმაღლესი სასწავლებელია, რომელმაც ეს 
აპლიკაცია დანერგა. 

უშუალო კომუნიკაცია. უნივერსიტეტის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია 
უშუალო კომუინიკაცია სამიზნე აუდიტორიასთან. ყოველწლიურად უნივერსიტეტის 
თანამშრომლები საქართველოს 300-ზე მეტ სკოლას სტუმრობენ სპეციალური 
ანიმაციური პრეზენტაციით და აბიტურიენტებსა და უფროსკლასელებს 
დეტალურად აცნობენ უნივერსიტეტში ჩაბარების პირობებს, საგნებს და მათ წონებს, 
საფასურს, ინფორმაციას შიდა გრანტების შესახებ და სხვა. 

ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 7-8 გაცნობითი პროგრამა, თითოეულ 
მათგანში 300-400 აბიტურიენტი მონაწილეობს. ზოგადი პირობების გაცნობის გარდა 
ისინი ესწრებიან მათთვის საინტერესო სკოლების ლექციებს. გაცნობითი პროგრამები 
ეხმარება აბიტურიენტებს, მიიღონ გადაწყვეტილება, სურთ თუ არა, ჩააბარონ 
თავისუფალ უნივერსიტეტში და თუ სურთ, კონკრეტულად რომელ სკოლაში.  

წლის განმავლობაში მოთხოვნის შესაბამისად ტარდება ღია კარის დღეებიც, სადაც 
სტუდენტებთან ერთად მშობლებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ 
მოსვლა და მათთვის მნიშვნელოვანი შეკითხვების დასმა. 
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ტრადიციული მედია. მიუხედავად იმისა, რომ სამიზნე ჯგუფი (აბიტურიენტები, 
სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეები) მეტწილად სოციალური ქსელების 
მომხმარებლებისგან შედგება, უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვანია, რეიტინგულმა 
ტელევიზიებმა მის შესახებ დადებითი ინფორმაცია გაავრცელონ. თავისუფალი 
უნივერსიტეტი რეგულარულად აწვდის მედიას იმ წარმატებული სტუდენტების 
შესახებ ინფორმაციას, რომლებმაც მსოფლიო მნიშვნელობის წარმატებას მიაღწიეს -  
ჩაირიცხნენ მაღალრეიტინგულ სასწავლებლებში, აქვთ გამოგონებებით, სამეცნიერო 
მიღწევები ან დასაქმდნენ მსოფლიო წამყვან ორგანიზაციებში. 

ახალმა მოქმედმა კანონმდებლობამ კერძო უნივერსიტეტები არათანაბარ 
პირობებში ჩააყენა სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან შედარებით, რადგან 
ტელევიზიები კერძო ორგანიზაციების ხსენებისთვის, თუ ეს ოფიციალური 
შეკვეთილი სარეკლამო სიუჟეტი (Product Placement) არ იქნება, შეიძლება 
დაჯარიმდნენ. თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მეტ-ნაკლებად მაინც გადაიცემა 
ტელეარხებით. მედიამონიტორინგის მონაცემების მიხედვით თავისუფალი 
უნივერსიტეტი მედიადაფარვით კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს შორის ლიდერია. 

 

12.2  თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამები 
 
პროფესიული განვითარების პროგრამები არის მოკლევადიანი კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსები და ეხმარება მსმენელს, მცირე დროში პრაქტიკაში 
გამოსაყენებელი ცოდნა მიიღოს.  

თავისუფალ უნივერსიტეტში პროფესიული განვითარების პროგრამებზე სწავლა 
2007 წლიდან მიმდინარეობს. პროფესიულ პროგრამებს არ აქვთ კრედიტები და მათი 
გავლის შემდეგ მსმენელს არ მიენიჭება აკადემიური ხარისხი.  

პროგრამები განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ცოდნის შეძენა ან/და გაღრმავება 
სურს ბიზნესის, ფინანსების, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, საჯარო მმართველობის და 
სხვა მიმართულებებით.  

2007 – 2018 წლებში სხვადასხვა პროფესიულ პროგრამაზე 170-მდე ჯგუფმა 
დაასრულა სწავლა და  3500-მდე მსმენელმა მიიღო მონაწილეობა თავისუფალი 
უნივერსიტეტის მოკლევადიან პროგრამებში.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესიულ პროგრამებზე მოთხოვნა სულ უფრო 
იზრდება. კომპანიები ხშირად აფინანსებენ თანამშრომლებს რათა მათ გაირონ 
სხვადასხვა კურსი და მიიღონ თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესიული 
პროგრამების სერტიფიკატი. 

მსმენელებს სისტემატურად უტარდებათ გამოკითხვები, რომელთა საფუძველზე 
ყოველწლიურად უმჯობესდება არსებული და იქმნება ახალი პროგრამები. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში არის შემდეგი პროფესიული პროგრამები: 
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• სერტიფიცირებული ბიზნესის ადმინისტრატორი (Certified Business 
Administrator) 

• სერტიფიცირებული ფინანსური მენეჯერი (Certified Financial Manager) 
• სერტიფიცირებული მარკეტინგის მენეჯერი (Certified Marketing Manager) 
• სერტიფიცირებული ადმინისტრაციული მენეჯერი (Certified Administrative 

Manager) 
• სერტიფიცირებული საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსი (Certified Public 

Policy Analyst) 
• სერტიფიცირებული ინტერიერის დიზაინერი (Certified Interior Designer) 
• პროექტის მენეჯმენტის კოლეჯი (Project Manager College)  
• MACS-ის პროფესიული განვითარების კურსები 
• პროფესიული პროგრამა კოდირებაში Freeuni Coding Lab 
• აღმოსავლური ენების პროგრამა 
• კონფუცის ინსტიტუტი 

  
 

სერტიფიცირებული ბიზნეს ადმინისტრატორი Certified Business Administrator 
 
CBA პროგრამა აწყობილია ქეისებით სწავლების მეთოდზე და აერთიანებს 

ბიზნესის მართვის ძირითად მიმართულებებს.  
პროგრამა განკუთვნილია:  

• მცირე და საშუალო ბიზნესის პოტენციური მფლობელებისათვის 
• მოქმედი მენეჯერებისათვის  
• სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირთათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ 

მიიღონ კვალიფიკაცია ბიზნესის მართვის სფეროში 
პროგრამა ეხმარება: 

• ბიზნესის დაწყებასა და მართვაში  
• ბიზნესის სფეროში დასაქმებასა ან/და კარიერულ წინსვლაში  
• მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებასა და განხორციელებაში 

მიმდინარე წელს CBA პროგრამას 51-ე ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 1150-მდე მსმენელმა მიიღო. 
 
 

სერტიფიცირებული ფინანსური მენეჯერი Certified Financial Manager 
 
CFM პროგრამა მოიცავს ბიზნეს–ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის ყველა 

ასპექტს და განკუთვნილია როგორც ფინანსების სფეროში მომუშავე პირებისთვის 
(ბუღალტრებისთვის, ფინანსური მენეჯერებისთვის, ფინანსური ანალიტიკოსე–
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ბისთვის, საკრედიტო ექსპერტებისთვის), ასევე სხვადასხვა სპეციალობის მქონე 
პირთათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ, მიიღონ კვალიფიკაცია ფინანსების მართვის 
სფეროში.  

CFM პროგრამის გავლა შესაძლებელია შესავალი მოდულით ან მის გარეშე. 
დამწყებთათვის რეკომენდირებულია პროგრამის გავლა შესავალი მოდულით, ხოლო 
მათ, ვისაც უკვე აქვთ გამოცდილება ფინანსების სფეროში, შეუძლიათ გაიარონ 
მხოლოდ ძირითადი საგნები.  

CFM პროგრამის მიზანია, მსმენელებს მისცეს ფუნდამენტური ცოდნა აღრიცხვისა 
და ფინანსების მართვის კუთხით, რაც მათ დაეხმარება კარიერულ წინსვლასა და 
დასაქმებაში. 

მიმდინარე წელს CFM პროგრამას 24-ე ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 560-მდე მსმენელმა მიიღო. 

 
 

სერტიფიცირებული მარკეტინგის მენეჯერი Certified Marketing Manager 

 

CMM პროგრამის მიზანია, მსმენელებმა საფუძვლიან თეორიულ ცოდნასთან 
ერთად პრაქტიკული უნარები შეიძინონ, რათა მარკეტინგის კვალიფიციურ 
სპეციალისტებად ჩამოყალიბდნენ.  

CMM პროგრამის განმავლობაში მსმენელები მუშაობენ პრაქტიკულ ამოცანებსა და 
პროექტებზე, რაც მსმენელს პროფესიული საქმიანობისას რეალური პრობლემების 
გადაჭრაში ეხმარება. 

პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან მარკეტინგის ძირითად საგნებს 
და მუშაობენ სხვადასხვა პრაქტიკულ პროექტზე.  

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კომპანიის 
მარკეტინგის დაგეგმვა და წარმართვა. 

პროგრამა განკუთვნილია: 
• მოქმედი მარკეტერებისთვის  
• სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირთათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ 

მიიღონ კვალიფიკაცია მარკეტინგის სფეროში.  
პროგრამა ეხმარება: 

• ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების შეძენაში 
• კვალიფიკაციის ამაღლებაში 
• დასაქმებასა ან/და კარიერულ წინსვლაში 

მიმდინარე წელს CMM პროგრამას მე-9 ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 140-მდე მსმენელმა მიიღო. 
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სერტიფიცირებული ადმინისტრაციული მენეჯერი Certified Administrative Manager  

 
CAM პროგრამის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს ძირითადი ორგანიზაციული 

ცნებები, მისცეს და გაუუმჯობესოს სათანადო ცოდნა და უნარ–ჩვევები, რათა 
შეძლონ, ნებისმიერ ორგანიზაციაში იმუშაონ ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე, 
მიიღონ მენეჯერული გადაწყვეტილებები და მიაღწიონ კარიერულ წარმატებას. 

პროგრამა განკუთვნილია მცირე და საშუალო პროექტების 
ხელმძღვანელებისთვის, ოფისის ადმინისტრატორებისათვის, სხვადასხვა პროგრამის 
კოორდინატორებისთვის.  

პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან მენეჯმენტის საფუძვლებს, 
გუნდური მუშაობის ორგანიზებას, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობას, რესურსების 
ეფექტურ მართვას, ალტერნატივების შეფასებას და სხვა. ლექციები ჩატარდება 
ინტერაქტიული ფორმით და განხილული იქნება პრაქტიკული სიტუაციები.   

მიმდინარე წელს CAM პროგრამას მე-17 ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 220-მდე მსმენელმა მიიღო. 
 
 
სერტიფიცირებული საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსი Certified Public Policy Analyst 

 
CPPA პროგრამა ერთობლივად ხორციელდება თბილისის თავისუფალი, 

საქართველოს აგრარული და ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტების მიერ ამერიკის 
საელჩოს დაფინანსებით. 

პროგრამის მიზანია, მსმენელებმა საფუძვლიან თეორიულ ცოდნასთან ერთად 
საჯარო პოლიტიკის კვლევისათვის საჭირო პრაქტიკული უნარების შეიძინონ. 

 
პროგრამა განკუთვნილია: 

• პოლიტიკის ანალიზით დაინტერესებული სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების სტუდენტებისათვის 

• ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის 
• კვლევითი საქმიანობით დაინტერესებული საჯარო მოხელეებისათვის 
• არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის 
• ნებისმიერი პირისათვის, რომელიც დაინტერესებულია საჯარო 

პოლიტიკის ანალიზით 
 
პროგრამის მსვლელობისას აქცენტი კეთდება საჯარო პოლიტიკის კვლევის 

მეთოდებზე. მონაწილეები ეცნობიან პოლიტიკის ანალიზის დოკუმენტების, მათ 
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შორის policy memo-ების და brief-ების წერის მეთოდებს. მნიშვნელოვანი დრო ეთმობა 
საჯარო პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროში არსებული გამოწვევების ანალიზს. 

კურსის ფარგლებში, პროგრამის მენტორების დახმარებით, მონაწილეები 
ახორციელებენ დამოუკიდებელ კვლევით პროექტებს. ეწყობა თემატური დისკუსიები 
საჯარო მოხელეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების 
მონაწილეობით. 

პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები ინგლისურ ენაზე გადიან პროფესიული 
წერის მოდულს. 

 
სტიპენდიები და საერთაშორისო კონფერენციები: 
წარმატებული მონაწილეებისთვის გათვალისწინებულია სტიპენდიები, რაც 

გულისხმობს ფინანსური დახმარების გაწევას საერთაშორისო კონფერენციებში 
მონაწილეობის მისაღებად.  

მიმდინარე წელს CPPA პროგრამას მე-7 ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 120-მდე მსმენელმა მიიღო. 

 
 

 
სერტიფიცირებული ინტერიერის დიზაინერი Certified Interior Designer 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის CID პროფესიული პროგრამის მიზანია, 

მსმენელებმა საფუძვლიან თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული უნარები 
შეიძინონ, რათა ინტერიერის დიზაინის მიმართულებით კვალიფიციურ 
სპეციალისტებად ჩამოყალიბდნენ.  

CID პროგრამის განმავლობაში მსმენელები შეისწავლიან ინტერიერის დიზაინის 
ძირითად თემებს, მუშაობენ პროექტებზე, რაც მსმენელებს პროფესიული 
საქმიანობისას რეალური პრობლემების გადაჭრაში დაეხმარებათ. 

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ ინტერიერის 
დიზაინერად მუშაობა. 

პროგრამა განკუთვნილია: 
• მოქმედი ინტერიერის დიზაინერებისათვის 
• სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირთათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ 

მიიღონ კვალიფიკაცია ინტერიერის დიზაინში 
პროგრამა ეხმარება: 

• ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების შეძენაში 
• კვალიფიკაციის ამაღლებაში 
• დასაქმებასა ან/და კარიერულ წინსვლაში 
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მიმდინარე წელს CID პროგრამას მე-5 ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 45-მა მსმენელმა მიიღო. 

 
 

პროექტის მენეჯმენტის კოლეჯი Project Manager College 
 

პროექტის მენეჯმენტის კოლეჯი დაარსდა BP-ის და მისი ნავთობის და გაზის 
პარტნიორების ინიციატივით თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ESI International-ის 
თანამშრომლობის საფუძველზე.  

სასწავლო პროგრამა პროექტის მენეჯმენტში 6 ძირითადი და 1 არჩევითი 
მოდულისაგან შედგება. 

 
ძირითადი მოდულები: 

1. პროექტების მენეჯმენტი 
2. რისკების მართვა 
3. დაგეგმვა და ხარჯების კონტროლი 
4. პროექტის ხელმძღვანელობა, მართვა და კომუნიკაცია 
5. ხარისხის კონტროლი პროექტის მენეჯერისათვის 
6. პროექტის მართვის უნარების გამოყენება 

 
არჩევითი მოდულები: 

1. პროექტის მენეჯმენტის სპეციალისტის სერტიფიკატის (PMP) გამოცდისათვის 
მოსამზადებელი კურს 

2. პროექტის მენეჯერებისათვის მოლაპარაკებების წარმართვის უნარ-ჩვევები 
 

სერტიფიკატი: 
პროგრამის შვიდივე მოდულის წარმატებით გავლის შემდგომ სტუდენტები 

მიიღებენ საერთაშორისოდ აღიარებულ მაგისტრის სერტიფიკატს Master’s Certificate 
in Project Management, რომელსაც ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი (The George 
Washington University - GWU) გასცემს. თითოეული მოდულის წარმატებით 
დასრულების შემდგომ სტუდენტებს გადაეცემათ მოდულის ჩაბარების 
დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

მიმდინარე წელს PMC პროგრამას მე-16 ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 270-მდე მსმენელმა მიიღო. 
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MACS-ის პროფესიული განვითარების კურსები 

 
კოდის წერის გამავრცელებელი საზოგადოების აქციას #წერეკოდი თავისუფალი 

უნივერსიტეტის მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერებების სკოლა (MACS) 
ყველა მსურველს სთავაზობს MACS-ის სკოლის საბაკალავრო კურსებს 
კომპიუტერულ მეცნიერებაში.  

კურსები განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისთვის, რომელსაც მინიმუმ 
ზოგადი საშუალო განათლება აქვს. 

მსმენელები  თავისუფალი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის 
სტუდენტებთან ერთად ესწრებიან ლექციებს, წერენ დავალებებსა თუ გამოცდებს და 
აქვთ წვდომა შესაბამის რესურსებზე. 

მოქმედებს 2 კურსი:  
• პროგრამირების საწყისები 
• მათემატკის კურსი კომპიუტერული მეცნიერებისთვის 

მსურველს შეუძლია როგორც ერთ-ერთ კურსზე სწავლა, ისე პარალელურად 
ორივეზე. 

მიმდინარე წელს MACS პროგრამას მე-2 ნაკადი გაივლის. ორივე კურსზე 
ჯამურად მონაწილეობა მიიღო 5 მსმენელმა. 

 
 

პროფესიული პროგრამა კოდირებაში Freeuni Coding Lab 
 

თანამედროვე სამყაროში პროგრამირების ცოდნა ისეთივე აუცილებელია, 
როგორც წერა-კითხვის თუ გამრავლების ტაბულის. სწორედ ამიტომ, მრავალ 
განვითარებულ ქვეყანაში კოდის წერა ჯერ კიდევ დაწყებით კლასებში 
ისწავლება. Freeuni Coding Lab იწყებს პროფესულ კურსებს პროგრამირებასა და 
მათემატიკაში იმისთვის, რომ მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ 
პროგრამირების შესწავლა.  

მიმდინარე წელს Coding Lab პროგრამას მე-3 ნაკადი გაივლის. აქამდე პროგრამაში 
მონაწილეობა სულ 30-მდე მსმენელმა მიიღო. 
 
 

აღმოსავლური ენების პროგრამა 
 
აღმოსავლური ენების პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს მსმენელებს, რომ 

შეისწავლონ ენა საწყისი დონიდან. სწავლება ხორციელდება უახლესი 
სახელმძღვანელოების საშუალებით. ძირითად სასწავლო მასალასთან ერთად 
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გათვალისწინებულია აუდიო და ვიდეო მასალის აქტიური გამოყენება, რაც მსმენელს 
საშუალებას მისცემს უკეთ განავითაროს კითხვის, მოსმენისა და საუბრის უნარი. 

მსმენელებს დამატებით შეუძლიათ დაესწრონ ფილმების ჩვენებებს, მიიღონ 
მონაწილეობა თემატურ საღამოებსა და კონფერენციებში. პროგრამის საფუძვლიანად 
გავლის შემდეგ მსმენელი მიიღებს იმ დონის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რომ 
თავისუფლად შეძლებს იმუშაოს მაღალი რგოლის მენეჯმენტში იმ ქვეყნის 
ტერიტორიაზე, რომლის ენასაც შეისწავლის. 
• არაბული - 5 სემესტრი 
• სპარსული - 4 სემესტრი 
• თურქული - 4 სემესტრი 
• იაპონური - 5 სემესტრი 
• კორეული - 4 სემესტრი 

 
აქამდე აღმოსავლური ენების პროგრამაში მონაწილეობა სულ 170-მდე მსმენელმა 

მიიღო. 
 

კონფუცის ინსტიტუტი 
 
პროგრამა მსმენელებს საშუალებას მარტივად და ხარისხიანად შეისწავლონ 

ჩინური ენა საქართველოში გამოცემული ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს 
"ჩინური ენის პრაქტიკული კურსის" და აუდიო მასალის მეშვეობით. მეცადინეობებს 
ატარებენ როგორც ქართველი, ასევე ჩინეთიდან მოწვეული პედაგოგები. 

თავისუფალ უნივერსიტეტში შესაძლებელია ჩინური ენის საერთაშორისო 
სერტიფიკატის HSK გამოცდაზე გასვლა და შესაბამისი სერტიფიკატის მოპოვება.  

აქამდე პროგრამაში მონაწილეობა 500-მდე მსმენელმა მიიღო. 
 
 

12.3   თავისუფალი უნივერსიტეტის ღონისძიებები 
 
ღონისძიებების (ივენთების) ჯგუფი 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ღონისძიებების ჯგუფის მიზანია სხვადასხვა 
შემეცნებითი, სამეცნიერო და კულტურული პროექტების განხორციელება 
მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრებისა და საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით.  

ღონისძიებების ჯგუფი ორგანიზებას უწევს თავისუფალ უნივერსიტეტში 
სტუდენტების, თანამშრომლებისა და დაინტერესებული პირებისათვის საჯარო და 
დახურული ღონისძიებების - საჯარო ლექციების, სემინარების, თემატური 
ფესტივალების, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების, შემეცნებითი 
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კონკურსების, საჯარო დისკუსიების, წიგნის წარდგენების, სიმპოზიუმების, 
ჰაკათონების, კვლევის შედეგების წარდგინებების, სტუდენტური ექსპედიციების, 
ზამთრისა და ზაფხულის სკოლების, გაცნობითი პროგრამების, შემეცნებითი 
ტურების და ა.შ ჩატარებას. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ივენთების ჯგუფი უზრუნველყოფს 
უნივერსიტეტის ნებისმიერი ღონისძიების დაგეგმვას, განხორციელებასა და 
მონიტორინგს, რაც მოიცავს - კონტენტის შექმნასა და დახვეწას, ღონისძიების შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელებას, სხვადასხვა ტექნიკური თუ ლოჯისტიკური საკითხის 
მოგვარებას, ფოტო-ვიდეო გადაღებას. 

 
ნობელიანტები კამპუსში 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ივენთების ჯგუფის ორგანიზებით, კამპუსმა 
უმასპინძლა ნობელის პრემიის 2 ლაურეატს:  

• ორჰან ფამუქს (ნობელის პრემიის ლაურეატს ლიტერატურაში) 
• რობერტ მანდელს (ნობელის პრემიის ლაურეატს ეკონომიკაში) 

აღნიშნული სპიკერები სპეციალურად თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვევით 
ესტუმრნენ საქართველოს, შეხვდნენ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს, 
თანამშრომლებსა და ქართული საზოგადოების სხვა დაინტერესებულ წევრებს. 
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის გამორჩეული პროფესორების საჯარო ლექციები 

სხვადასხვა დროს კამპუსს სტუმრობენ და სტუდენტებისა და საზოგადოების 
დაინტერესებული წევრებისათვის ლექციებს მართავდნენ თავისუფალი 
უნივერსიტეტის გამორჩეული პროფესორები: 

• ფრენსის ფუკუიამა 
• ერიკ ჯენსენი 
• გია დვალი 
• ზაალ კოკაია 
• დავით ფრანგიშვილი 
• თეიმურაზ კურცხალია 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის გამორჩეული პროფესორი (distinguished 
professor) წარმოადგენს განსაკუთრებულ წოდებას, რომელიც ენიჭება  საქართველოს 
ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს  მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი 
განსაკუთრებული, საერთაშორისო მნიშვნელობის წვლილისათვის; უნივერსიტეტის 
წარმომადგენლობითი საბჭო, რექტორის წარდგინების საფუძველზე, იღებს 
გადაწყვეტილებას განსაკუთრებული წოდების მინიჭების თაობაზე; 
გამორჩეული პროფესორის წოდების მინიჭება ხდება საგანგებო საზეიმო 
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ცერემონიაზე, სადაც გამორჩეულ პროფესორს გადაეცემა სამკერდე ნიშანი, სიგელი 
და მანტია. 

 
 
მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების საჯარო ლექციები 
და დისკუსიები თავისუფალ უნივერსიტეტში 

ღონისძიებების ჯგუფის ორგანიზებით კამპუსში ჩატარდა ათეულობით საჯარო 
ლექცია მსოფლიოში ცნობილი და გამოჩენილი ისეთი ეკონომისტების, 
პოლიტიკოსების, ისტორიკოსების, დიპლომატების, ხელოვანების, 
აღმოსავლეთმცოდნეების, სამართლის სპეციალისტების, პროგრამისტების, 
ფიზიკოსების, ანთროპოლოგების  მონაწილეობით, როგორებიც არიან რიჩარდ მეტიუ 
სტოლმანი, ალან ლამბერტი, რობერტ ლოუსონი, მარტინ იანსენი, პასკალ სალინი, 
ანდრეი ილარიონოვი, პეტერ მენცელი, იულია ლატინინა, გარი კასპაროვი, სიმეონ 
დიანკოვი, სტივ ჰანკე, ჯეიმს უერჩი, ქრისტოფერ ლინგლი, პიერ გარელო, ჯონ 
შობერლეინი, ჰაიმ კორენი, იან ვან დაიკი, ასად ალამი, პიტერ კლეინი, ერნესტო 
სიროლი, პიტერ ლევინი, ჯონ ჰალთივენგერი, ვერნერ არნოლდი, უილიამ 
სლომენსონი, რიჩარდ ნორლანდი, ჯუდით გოფი, ტომ პალმერი, ჯეიმი 
მაკგოლდრიკი, სერგეი განდლევსკი, ჯუნქსუ სე, ჰენრი კერალი, დევიდ ლი, მიკი 
შუბერტი, რიჩარდ ჰატენი, ფრედი სერჯენსი, სერგეი ალექსაშენკო, ლევენთ 
გუმრუქჩუ, ჯეიმს უერჩი, რაუფ გარაგიოზოვი, რაზიინ სალი, კალმან მიზეი, იარონ 
ბრუქსი და სხვანი. 
 
ქართველი სპიკერების შეხვედრები და საჯარო ლექციები თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და თანამშრომლებთან 

გამოჩენილ უცხოელ სპიკერებთან ერთად თავისუფალი უნივერსიტეტის 
ღონისძიებების ჯგუფის ორგანიზებით მუდმივად იმართება ცნობილი ქართველი 
მეცნიერების, საზოგადო მოღვაწეებისა და სხვადასხვა სფეროს პრაქტიკოსი 
პროფესიონალების საჯარო ლექციები, რომლებიც უზიარებენ სტუდენტებს თავის 
ცოდნასა და გამოცდილებას. საჯარო ლექცია თუ შეხვედრები თავისუფალ 
უნივერსიტეტში გამართეს მამუკა ხაზარაძემ, დათო ტურაშვილმა, აკა მორჩილაძემ, 
ნიკა გილაურმა, გიორგი ჯანელიძემ, ნინო კასრაძემ, ლადო გურგენიძემ, გოგი 
მელიქიძემ, გელა ჩარკვიანმა, ანა კორძაია-სამადაშვილმა, ქეთი დევდარიანმა, 
რუსუდან გოცირიძემ, ზურაბ კიკნაძემ, პაატა შამუგიამ, ლაშა ბუღაძემ და სხვებმა. 

 
წიგნის პრეზენტაციები 

თავისუფალ უნივერსიტეტში ღონისძიებების ჯგუფის ორგანიზებით ხშირად 
ტარდება წიგნის წარდგენები, მწერლ(ებ)ის, მთარგმნელ(ებ)ის, რედაქტორ(ებ)ის 
მონაწილეობით. ასეთ პრეზენტაციებზე ინფორმაცია წინასწარ ვრცელდება 
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უნივერსიტეტის ვებგვერდისა და ფეისბუკ გვერდის მეშვეობით. ღონისძიებებზე 
დასწრება თავისუფალია და  შეუძლია უნივერსიტეტის სტუდენტებს, 
თანამშრომლებს, სკოლის მოსწავლეებსა და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს.  
 
კონფერენციები 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ღონისძიებების ჯგუფისა და თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სხვადასხვა სკოლის ორგანიზებით კამპუსში ტარდება წელიწადში 
მინიმუმ სამი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენცია სხვადასხვა 
საინტერესო თემისა და კვლევის შესახებ. კონფერენციები ტარდება ანთროპოლოგიის, 
პოლიტიკური მეცნიერებებიის, ეკონომიკის, ბიზნესის, დიპლომატიის, 
საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის, ფიზიკისა და სხვა მიმართულებით.  
 
ტექნოლოგიური ფორუმები, ჰაკათონები 

2014 წლიდან, თავისუფალი უნივერსიტეტის თანაორგანიზებით, კამპუსი 
ყოველწლიურად მასპინძლობს გრანდიოზულ ჰაკათონებსა და ტექნოლოგიურ 
ფორუმებს (HackTBILISI, Tech Forum), რომლებიც განკუთვლინია სტუდენტებისა და 
მოსწავლეებისათვის მთელი ევროპიდან.  
 
ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები 

ღონისძიებების ჯგუფისა და შესაბამისი სკოლის ორგანიზებით ტარდება 
ზაფხულისა და ზამთრის თემატური სკოლები, რომელშიც მონაწილეობენ როგორც 
თავისუფალი უნივერსიტეტის, ისე სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები და 
დაინტერესბული პირები. ზაფხულისა და ზამთრის სკოლებიდან აღსანიშნავია: 

• ლიდერთა საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა (International Summer School on 
Leadership) ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორებთან ერთად (2010-2012 
წლები); 

• ზამთრის სკოლა კონსტიტუციურ სამართალში, ორგანიზებული თავისუფალი 
უნივერსიტეტის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და აშშ–ის 
ვოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიერ (2012-2014 წლები); 

• ყოველწლიური საზაფხულო სკოლა „ინლიბერთი“, პროექტ InLiberty-ს 
ორგანიზებითა და თავისუფალი უნივერსიტეტის ხელშეწყობით - 
პოსტსაბჭოური რეგიონის ქვეყნების სტუდენტებისათვის (2010 წლიდან 
დღემდე); 

• დიპლომატიის სკოლა სკოლის მოსწავლეებისთვის, თავისუფალი 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლისა და მომავალ 
დიპლომატთა კლუბის ორგანიზებით (2015 წლიდან დღემდე). 

 
სტუდენტებთან ერთად განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები: 
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• Art-weekend 

პროექტი Art-weekend 2014 წლიდან ტარდება. მთავარი, რაც მას დამსწრეთათვის 
საინტერეოს ხდის, მრავალფეროვნებაა. იგი მოიცავს ლექციებს არასტანდარტულ 
გარემოში ლიტერატურის, კინოს, მუსიკის, იუმორის, ფილოსოფიისა და 
ახალგაზრდებისთვის საინტერესო სხვა თემების შესახებ. პროექტი სრულდება 
მუსიკალური ღონისძიებით. პროექტი უკვე ოთხჯერ ჩატარდა და წლიურად ივენთს 
300-400-მდე სტუმარი ჰყავს. არასტანდარტული სივრცე მნიშვნელოვანი 
თემებისთვის, კარგი მუსიკა და საინტერესო სპიკერები ყოველ წელს უფრო და უფრო 
მეტ მსმენელს იზიდავს (4 წლის განმავლობაში Facebook ივენთბზე ჯამში 6000-მდე 
იუზერმა გამოხატა დაინტერესება ან ღონისძებაზე წასვლის სურვილი). 

პროექტი სრულიად არაკომერციულია და მას ორგანიზებას მართვის სკოლის 
სტუდენტები უწევენ თავისუფალი უნივერსიტეტის ღონისძიების ჯგუფის 
დახმარებითა და ხელშეწყობით. Art-Weekend უკვე იქცა გარკვეულ ბრენდად, მის 
შესახებ უკვე არსებობს ინფორმაცია მედია სივრცეში და მას რეგულარული 
სტუმრებიც ჰყავს. Art-Weekend-ს ესწრებიან არა მხოლოდ თავისუფალი 
უნივერსიტეტის, არამედ სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები, ასევე 
აბიტურიენტები და მშობლები. პროექტი იძლევა საშუალებას, განახორციელოს ახალი 
და ორიგინალური იდეები, გაზარდოს თავისი მასშტაბები და მეტად საინტერესო 
გამოცდილება შესთავაზოს დამსწრეებს. 
 

• ერთი ლექცია 

პროექტი „ერთი ლექცია“ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და 
ღონისძიებების ჯგუფის ორგანიზებით იმართება. სფეროს ცნობილი ადამიანები 
ატარებენ ლექციებს იმ თემაზე, რომელსაც აირჩევდნენ, მხოლოდ ერთი ლექციის 
ჩატარების საშუალება რომ ჰქონოდათ. 
 
თემატური ფესტივალები 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ღონისძიებების ჯგუფის, ამავე უნივერსიტეტის 
სკოლებისა და სტუდენტების ერთობლივი ორგანიზებით მუდმივად ტარდება 
სხვადასხვა თემატური ფესტივალი, მათ შორის გამოსაყოფია: 

• იაპონური ზაფხულის ფესტივალი, რომელიც თავისუფალი უნივერსიტეტის 
აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის (საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა) 
სტუდენტების მიერ იყო თანაორგანიზებული; ფესტივალს დაესწრო 1000-ზე 
მეტი ადამიანი. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, გაცნობოდნენ იაპონიის 
ისტორიას, კულტურას, ახალ ტენქოლოგიებს, ორთაბრძოლებს, 
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დაეგემოვნებინათ კულინარიის აკადემიაში მომზადებული იაპონური 
სამზარეულოს დელიკატესები; 

• ყოველწლიური ფესტივალი „ულამაზესი კორეა“ 2011 წლიდან ტარდება 
თავისუფალ უნივერსიტეტში. ფესტივალის ორგანიზატორები არიან: 
საქართველოს კორეის ასოციაცია, თავისუფალი უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა და  დოკდოს ფონდი;  ფესტივალის 
ფარგლებში აჩვენებენ კორეულ ფილმებს (ქართული სუბტიტრებით), ეწყობა 
დოკდოს ფოტოების გამოფენა, ტარდება გრანდიზოული გათამაშება, რომლის 
დროსაც დამსწრეებს შეუძლიათ მოიგონ პრიზები; ფოტოზონაში სტუმრებს 
ადგილზე გადაღებული ფოტოების დაბეჭდვის საშუალება აქვთ; იმართება 
კორეული კერძების დამზადების მასტერკლასი და დეგუსტაცია; 

• Ciné-Corto Festival - მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ორდღიანი ფესტივალი, 
რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ იმართება. ფესტივალი პირველად ჩატარდა 
2016 წლის 4-5 ივნისს თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
ურთიერთობების სკოლისა (აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის) და 
საერთაშორისო ორგანიზაცია  AIESEC 

• ორგანიზებითა და ფრანგული ინსტიტუტის, საფრანგეთის საელჩოსა და 
ესპანეთის ელჩის მხარდაჭერით. ორი დღის განმავლობაში ნაჩვენები იყო 
EICAR-ის (International Film and Television School of PARIS), 2425 Films, სხვა 
ფრანგული კომპანიებისა და შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და 
კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ გადაღებული მოკლემეტრაჟიან 
ფილმები. ფესტივალი მიზნად ისახავს საქართველოში ესპანური და 
ფრანგული კულტურების პოპულარიზაციასა  და დამწყები ქართველი 
რეჟისორების ხელშეწყობას.  ფესტივალის გახსნას დაესწრო საფრანგეთის ელჩი 
და სხვა სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ფესტივალის 
პარტნიორები იყვნენ: Caucasus Business Week, EICAR, Tenuta Roletto, Windfor’s, 
Red Bull, Marani Sanavardo, მიტარბი, Carmen, Marketer, Media iHUB, Jako FM, JCI 
Georgia, Institut Français, საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის 
შესახებ, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემია. 
2016 წელს ფესტივალმა 200-მდე სტუმარს უმასპინძლა.  
 

მუდმივმოქმედი შემეცნებითი პროექტები სკოლის მოსწავლეებისთვის 
თავისუფალი უნივერსიტეტი მუდმივად ახორციელებს სხვადასხვა შემეცნებით 

პროექტს მოსწავლეებისათვის. ტური კამპუსში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, 
მასში მონაწილეობისას ნებისმიერ დაინტერესებულ მოსწავლეს შეუძლია პირადად 
გაეცნოს უნივერსიტეტის სასწავლო გარემოსა და ინფრასტრუქტურას, მიიღოს 
ინფორმაცია არსებულ პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ.  პროექტის 
ფარგლებში კამპუსს წლიურად 3000-მდე სტუმარი ჰყავს.  
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12.4   საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით 2011-2017 წლებში 
განხორციელებული ცვლილებები 

 
საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მიმართულებით. 

2012 წელს უნივერსიტეტის  Facebook გვერდს 9000 მომხმარებელი ჰყავდა, ხოლო 
თვის განმავლობაში განთავსებულ ინფორმაციას 30-40 ათასი მომხმარებელი 
ეცნობოდა. 

Facebook-გვერდების მომხმარებელთა რაოდენობა დაახლოებით გაათმაგდა. 
საბოლოო ჯამში, Facebook-ის საშუალებით ზოგიერთ პოსტს უფრო დიდი 
პოპულარობა აქვს, ვიდრე ტელევიზიების უმრავლესობას. 

დაინერგა live-გაცნობითი პროგრამა, რომელიც საშუალოდ 5-ჯერ ტარდება 
სასწავლო წლის განმავლობაში და თითოეულს 15 000-ზე მეტი ნახვა აქვს. 

სოციალური მედიის პროგრესის მთავარი მიზეზი მედიის რეგულაციის 
ზემოაღნიშნული კანონი და უნივერსიტეტის სამიზნე აუდიტორიის სოციალურ 
ქსელებთან კიდევ უფრო დაახლოება გახდა. 

Youtube არხზე დაიდო რამდენიმე ახალი ონლაინ ლექცია. 
შეიქმნა კოდის წერის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომლის საშუალებითაც 

პროგრამულ კოდებს ლექტორები live-რეჟიმში დისტანციურად ასწავლიან 
დაინტერესებულ აუდიტორიას. მათ, ვისაც არ აქვს საშუალება მსგავსი კურსების 
გასავლელად თანხა გადაიხადოს. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის ვებ-გვერდები შეიცვალა  და 
უფრო ეფექტური გახდა. ხელმისაწვდომი შეიქმნა ინფორმაცია ყველა კვლევისა და 
სამეცნიერო ინსტიტუტის შესახებ. დაემატა ღონისძიებების კალენდარი და 
სიახლეების დაგზავნის ფუნქცია, რომელიც გვერდზე ახალ მომხმარებელს იზიდავს. 

იქიდან გამომდინარე, რომ უნივერსიტეტს არ აქვს ინგლისურენოვანი სწავლება, 
ინგლისურენოვან ვებ-გვერდზე ძალიან მწირე ინფორმაცია იყო განთავსებული, 
თუმცა, ბოლო წლებში დაემატა ინგლისურენოვანი სტატიკური ინფორმაცია და ასევე 
იმ კურსდამთავრებულებისა და პროფესორების პროფილები, რომელთა სამეცნიერო 
სტატიები მსოფლიო სამეცნიერო გამოცემებში ქვეყნდება.  

დაინერგა შიდა ქსელებზე ახალი ამბების დაგზავნის მეთოდი, რათა 
თანამშრომლები და სტუდენტები მუდმივად იყვნენ ინფორმირებულნი 
უნივერსიტეტში განვითარებული მოვლენების შესახებ. 

ვებ-გვერდზე განხორციელდა სტუდენტური ბლოგების ინტეგრირება და ის 
სტუდენტები, რომლებიც საზღვარგარეთ წარმატებით აგრძელებენ სწავლას, ყვებიან 
საკუთარი წარმატების შესახებ და გამოცდილებას უზიარებენ სხვა სტუდენტებს. 
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დაინერგა Facebook Workplace-ის გამოყენება, რომელმაც გაზარდა შიდა 
კომუნიკაციის ეფექტურობა. 

შეიქმნა Instagram, Linkedin და Twitter გვერდები, რამაც ვირტუალური 
მომხარებლის რაოდენობა კიდევ უფრო გაზარდა. 

დაინერგა მედიამონიტორინგი, მედიის გაზომვისას ყოველი თვის ბოლოს 
ნათლად ჩანს, რამდენჯერ მოხვდა ამა თუ იმ მედიასაშუალებაში თავისუფალი 
უნივერსიტეტი, კონკურენტებთან შედარებით რომელი პოზიცია უკავია და 
უნივერსიტეტის ხსენებისას რამდენი იყო პოზიტიური, ნეიტრალური და ნეგატიური 
გამოხმაურება. 

ღონისძიებების მიმართულებით.  
თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია 

მრავალფეროვანი შემეცნებითი და კულტურული საჯარო ღონისძიებების ჩატარება 
საზოგადოების განვითარების ხელშესაწყობად.  

საჯარო ღონისძიებების ჩატარების მხრივ თავისუფალი უნივერსიტეტი 
ინოვატორი იყო და დიდი წვლილი შეიტანა მსგავსი ღონისძიებების 
პოპულარიზებაში - სხვადასხვა უნივერსიტეტსა თუ დაწესებულებაში დღეს უკვე 
ხშირად იმართება  საჯარო ლექციები, რაც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ 
დაინტერესებულ ადამიანს, მიიღოს დამატებითი ცოდნა და ინფორმაცია სრულიად 
უფასოდ. 

2010 წლიდან დღემდე მნიშვნელოვნად გამრავალფეროვნდა ღონისძიებების 
თემატიკა. მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურა, ეკონომიკა, პოლიტიკა, 
ინჟინერია, სამართალი, ფინანსები, ანთროპოლოგია, სამეცნიერო ინოვაციები - ეს 
ძალიან მცირე ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომელზეც მუდმივად იმართება 
სხვადასხვა ღონისძიება.  
 

12.5   საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით უნივერსიტეტის 2018-2025 
წლების ხედვა 

 
საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მიმართულებით. 

სამიზნე აუდიტორიის დიდ ნაწილს წარმოადგენენ აბიტურიენტები და მათთან 
დაახლოებული პირებია (მასწავლებლები, მშობლები, ოჯახის წევრები, მეგობრები). 

შესაბამისად, უნივერსიტეტს უშუალო კომუნიკაცია აქვს ყველა დაინტერესებულ 
ჯგუფთან როგორც ვირტუალურად, ისე ფიზიკურად. 

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ტელევიზიის მაყურებლის დიდი ნაწილი გადმოერთო 
სოციალურ ქსელზე და წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება 
უნივერსიტეტის ინტერნეტ-არხები. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია, სოციალურ ქსელებში გამომწერთა 
რაოდენობა უახლოეს წლებში ხუთჯერ გაიზარდოს და მილიონს მიუახლოვდეს. 
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2018 წელს დაინერგება სპეციალური აპლიკაცია სმარტფონებისთვის, რომლის 
გამოყენება ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლება. აპლიკაციაში სტუდენტებისთვის 
იქნება ცხრილები ჯგუფების მიხედვით, აბიტურიენტებისათვის - გაცნობითი 
პროგრამების კალენდარი და კამპუსამდე მოსასვლელი მარშრუტების ჩამონათვალი, 
ხოლო დაინტერსებული აუდიტორიებისთვის - ყველა ფესტივალისა და საჯარო 
ლექციის ანონსი. 

2018 წელს ასევე იგეგმება უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდის 
დახვეწა. 
პროფესიული პროგრამების მიმართულებით.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია წარმატებით გაგრძელდეს პროფესიული 
პროგრამების განხორციელება და განვითარება. სხვადასხვა მარკეტინგული მეთოდის 
გამოყენებით გაიზარდოს ამ პროგრამებში მონაწილეთა რიცხვი.  

წარსული გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მომავალში პროფესიულ პროგრამებზე 
წელიწადში 10 ნაკადსა და  250 მონაწილეზე მეტის მიღება იგეგმება. 
ღონისძიებების მიმართულებით.  

2018-2025 წლებში თავისუფალი უნივერსიტეტის ღონისძიებების ჯგუფი გეგმავს 
მეტი შემეცნებითი ლექციის/დისკუსიის, შეხვედრის, კონფერენციის, ფესტივალისა 
და სხვა აქტივობის განხორციელებას. 

თავისუფალი უნივერსიტეტი ყოველწლიურად მართავს და მასპინძლობს 100-ზე 
მეტ ღონისძიებას, რაც დაახლოებით, წელიწადში 10 000-ზე მეტი გარევიზიტორის 
კამპუსში სტუმრობას ნიშნავს. 2018-2025 წლებში დაგეგმილია ამ მაჩვენებლის 
მინიმუმ 50%-ით გაზრდა, რათა უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება დაესწროს 
საინტერესო ღონისძიებებს. 
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13.  კვლევითი საქმიანობა და გამომცემლობა 
 

13.1  კვლევითი საქმიანობა 
 

13.1.1  კვლევითი მისია და მიზანი 
 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევითი მისიაა ინტერდისციპლინური 
კვლევების განვითარება და მეცნიერებათაშორისი კავშირების გაღრმავება. სწორედ ამ 
მიზნის მისაღწევად შეიქმნა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები (სოციალურ და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში) და კვლევითი ცენტრები. 

უნივერსიტეტის კვლევითი მისია გულისხმობს როგორც თეორიული, ისე 
გამოყენებითი ცოდნის შექმნას და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია კვლევით 
საქმიანობასა და სასწავლო პროგრამებს შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირის შექმნა.  

თავისუფალ უნივერსიტეტში კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის 
გასავითარებლად ორგვარი პლატფორმა არსებობს: 

- სკოლების ბაზაზე  
- სკოლებს გარეთ არსებული ცენტრების ინსტიტუტების ფარგლებში 

ასეთი მოწყობა გამომდინარეობს უნივერსიტეტის ინსტიტუციური 
სტრუქტურიდან და მისი საქმიანობისა და მისიის ზოგადი პრინციპიდან.  

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევით 
პროექტებს და მათი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, მათ შორის, 
საერთაშორისო გრანტების მოზიდვას და საერთაშორისო კვლევითი კავშირების 
განვითარებასა და გაღრმავებას (კოლაბორაციული კვლევები, პუბლიკაციები, 
კვლევითი ვიზიტები). 

ამ მიმართულებით მუშაობენ უნივერსიტეტში უკვე არსებული კვლევითი 
ცენტრები და ინსტიტუტები: 

- კოგნიტიური ნეირომეცნიერებების ინსტიტუტი 
- არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი 
- აზიისა და აფრიკის  ინსტიტუტი 
- ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი 
- ადამიანის უფლებათა ეროვნული ცენტრი 

იმავე მიზანს ემსახურება უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კვლევითი 
სემინარების სერიები (Brainstorming: ტვინის სემინარები, FURS: თავისუფალი 
უნივერსიტეტის კვლევით სემინარები, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის 
მიერ ორგანიზებული მუდმივმოქმედი სემინარები, სამართლის სკოლის საჯარო 
ლექციების სერიები და სიმპოზიუმები, ა.შ.).  
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უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტების მიზანია, ხელი შეუწყოს სტუდენტების 
სამეცნიერო საქმიანობით დაინტერესებას, კვლევის შედეგად მოპოვებული ცოდნისა 
და კვლევითი საქმიანობის  სასწავლო პროცესში ინტეგრირებას.   

ეს სამი პრინციპია:   
Ø კვლევების ინტერდისციპლინურობა 
Ø გამოყენებითობა 
Ø ინტერნაციონალურობა 

ასახულია სწავლის სამივე საფეხურზე. 
 
სადოქტორო პროგრამების სტრუქტურა განსაკუთრებით უწყობს ხელს 

მულტიდისციპლინური კვლევების წარმოებას (შერეული კომისიების საშუალებით) 
და დოქტორანტების საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში ინტეგრირებას, 
რისთვისაც განსაკუთრებული როლი ენიჭება როგორც დოქტორანტების კვლევით 
ვიზიტებს, ისე მათი ხელმძღვანელების აფილირება საერთაშორისო 
უნივერსიტეტებთან.   აღსანიშნავია, რომ თვისუფალი უნივერსიტეტის აკადემიური 
პერსონალის დაახლოებით 20%-ს საერთაშორისო გამოცდილება აქვს - მათ ან 
უსწავლებიათ ან თავად მოუპოვებიათ აკადემიური ხარისხი უცხოურ 
უნივერსიტეტებში. 

აკადემიური პერსონალის კავშირები საერთაშორისო სამეცნიერო 
საზოგადოებასთან განსაზღვრავს სამაგისტრო და საბაკალავრო კვლევების ხარისხსა 
და ბუნებას. ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტები ადრეულ ეტაპზევე 
ეცნობიან ინტერდისციპლინური კვლევის პრინციპებს, როგორც ცალკეული 
კურსების, ისე დამოუკიდებელი კვლევითი პროექტების ფარგლებში 
(ბაკალავრებისათვის უშუალოდ ამ მიზანს ემსახურება Junior project, საბაკალავრო 
ნაშრომი, ხოლო მაგისტრანტთა დატვირთვის უდიდესი წილი (კრედიტების 50%) 
უშუალოდ კვლევას ეთმობა).   

მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლა 
(Graduate School of Humanities and Sciences) ახლადშექმნილია, ის არის საკვანძო 
სტრუქტურული ელემენტი, სადაც სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ინტეგრირება 
ხდება სასწავლო პროცესში. 

სადოქტორო სკოლის იდეა  ეფუძნება ანგლოსაქსურ გამოცდილებას, რაც არ არის 
ტიპიური საქართველოსათვის. მისი საქმიანობა კარგად ასახავს თავისუფალი 
უნიერვსიტეტის კვლევითი მისიის სამ ძირითად პრინციპს.  პროგრამების 
კურიკულუმები იმგვარად არის შედგენილი, რომ ხელი შეუწყოს:  

1. ინდივიდუალური კვლევების ფარგლებში ახალი სამეცნიერო ცოდნის შექმნას. 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამები იმით გამოირჩევა სხვა 
უნივერსიტეტებში არსებული პროგრამების უმრავლესობისაგან, რომ 
სასწავლო პროცესი მთლიანად ორიენტირებულია სტუდენტის მიერ 
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დამოუკიდებელი კვლევითი პროექტის განხორციელებაზე, ხელმძღვანელისა 
და რელევანტური აკადემიური პერსონალის ინსტრუქტაჟით.  
 

2. ინტერდისციპლინური კვლევების წარმოებას. ეს ასპექტი მკაფიოდ არის 
ასახული პროგრამების კურიკულუმებსა და სასწავლო პროცესში. იგივე 
მიდგომა არის ასახული სამაგისტრო დონეზე, რაც გულისხმობს არჩევითი 
კურსების ინტერდისციპლინარულ მრავალფეროვნებას. სოციალურ, 
ჰუმანიტარულ და საბუნებისმეტყველო სადოქტორო და სამაგისტრო 
პროგრამებს ერთი, საერთო, ხელმძღვანელი ჰყავთ, რაც განაპირობებს 
უნივერსიტეტის პოლიტიკის გატარებას უმაღლესი განათლების მეორე და 
მესამე საფეხურზე.  
 

3. სამეცნიერო ღირებულების მქონე ცოდნის შექმნას. ეს თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია და 
ნათლად მჟღავნდება სადოქტორო პროგრამების (როგორც თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების, ისე 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის) ფუნქციონირების 
რამდენიმე ეტაპზე: 

I. სადოქტორო პროგრამებზე  მიღების პროცედურის ფარგლებში, 
რომლის დროსაც დოქტორანტს მოეთხოვება ორიგინალურ კვლევაზე 
განაცხადის წარმოდგენა. ხოლო ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილება 
მიიღება სადოქტორო საბჭოს წევრების მიერ განაცხადის შეფასების 
საფუძველზე.  

II. კურიკულუმის კვლევითი კომპონენტის განხორციელების 
ფარგლებში. კვლევის თითოეულ ეტაპზე (სემესტრულად) დოქტორანტი 
შესრულებულ სამუშაოს წარუდგენს სადოქტორო კომისიას, რომელიც  
კვლევით ნაშრომს/საქმიანობას აფასებს საერთაშორისო სამეცნიერო 
დონეზე მიღებული სტანდარტების საფუძველზე.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლა 2014 წლიდან ფუნქციონირებს 
და ამჟამად აქტიური განვითარების პროცესშია. 

განვითარების სტრატეგია გულისხმობს როგორც სამეცნიერო მიმართულებების 
გამრავლებას, ისე საერთაშორისო კავშირების გაფართოებასა და გაღრმავებას. 
მიუხედავად ფართო სამეცნიერო მისიისა, სკოლის მიზანია მცირე რაოდენობის და 
მაღალი სტანდარტის კვლევების წარმოება. ამ სტანდარტის შენარჩუნების მთავარი 
მექანიზმებია მაღალი კვლასიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალის, მათ შორის, 
საზღავარგარეთ მოღვაწე მეცნიერების, შენარჩუნება/მოზიდვა (რასაც თავისუფალი 
უნივერსიტეტი წარმატებით ახერხებს) და დოქტორანტსა და პროფესორს შორის 
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რაოდენობრივი თანაფარდობის ლიმიტირება (პროფესორი-დოქტორანტის 
თანაფარდობა შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 1.15:1, ამჟამინდელი თანაფარდობაა - 1.9:1).  

უნივერსიტეტის ზოგადი პროფილიდან და მისი კვლევითი მიზნებიდან 
გამომდინარე, კვლევისთვის პრიორიტეტული სფეროებია: ფიზიკა 
(საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში), აღმოსავლეთმცოდნეობა (სოციალურ და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში) და კოგნიტური ნეირომეცნიერებები (ამ უკანასკნელის 
მულტიდისციპლინურობიდან გამომდინარე, კოგნიტურ ნეირომეცნიერებებში 
სადოქტორო კვლევების განხორციელების პლატფორმა არის სოციალური 
ფსიქოლოგიის მიმართულება, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
სადოქტორო პროგრამაზე, და ბიოლოგიის მიმართულება, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამაზე).   

არსებული კვლევითი პროექტების და ცენტრების, ინსტიტუტებისა და სკოლების 
მიერ უკვე წარმოებული სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის საფუძველზე 
უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს კვლევითი საქმიანობის განვითარებას და/ან 
გაღრმავებას სამართლისა და ეკონომიკის მიმართულებებით.  

 
 

13.1.2   ინსტიტუტები და ცენტრები 
 

კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი 
კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევები 

ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით ნეირომეცნიერებებისა და მედიცინის 
მიჯნაზე. მიმდინარე კვლევები ეხება აღქმისა და კოგნიტიური ფუნქციების 
ცვლილებების შესწავლას   ხანდაზმულობის, სხვადასხვა ფსიქიკური აშლილობის 
(შიზოფრენიისა და დეპრესიის) და ალკოჰოლისა და ნიკოტინის ზემოქმედებისას. 
აღქმისა და კოგნიტიური ფუნქციების შეფასება ხდება სხვადასხვა 
ფსიქოფიზიკური პარადიგმის, ქცევითი ამოცანის და ელექტროენცეფალოგრაფიის 
მეთოდის გამოყენებით. ინსტიტუტი ახორციელებს კვლევებს ხელოვნური 
ინტელექტის in vitro მოდელის შექმნისა და შესწავლის მიზნით. ინსტიტუტი 
აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, რაც აუცილებელია როგორც ქცევითი, ასევე 
ნეიროფიზიოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად.  ინსტიტუტის სამეცნიერო 
ჯგუფს შეადგენენ მეცნიერები, რომლებსაც აქვთ ევროპისა და აშშ-ის 
უნივერსიტეტებში მუშაობის გამოცდილება და დღემდე ინარჩუნებენ კოლაბორაციას 
უცხოელ კოლეგებთან. 
 
არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი  

არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი 
ახორციელებს კულტურულ, საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობას 
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არაბული/ისლამური სამყაროს შესწავლის მიზნით. ცენტრი ხელს უწყობს 
საქართველოსა და არაბულ ქვეყნებს/ისლამურ სამყაროს შორის კულტურული, 
სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ტექნიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების 
განვითარებას; დაინტერესებულ პირებს აცნობს არაბულ, ისლამურ კულტურასა და 
ცივილიზაციას; მართავს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ეწევა მთარგმნელობითი 
საქმიანობით. ცენტრს ხელმძღვანელობს პროფ. გურამ ჩიქოვანი.  

2016 წლის 25 ნოემბერს ცენტრმა ჩაატარა კონფერენცია თემაზე "კულტურათა 
თანაარსებობა და ურთიერთგავლენები – დიალოგის როლი თანამედროვე 
გამოწვევების ფონზე". მასში მონაწილეობდნენ თავისუფალი, ივ. ჯავახიშვილის, 
ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტების პროფესორ-
მასწავლებლები და მკვლევარები, აგრეთვე თავისუფალი უნივერსიტეტის რამდენიმე 
სტუდენტი.  

2017 წლის გაზაფხულზე ცენტრმა ჩაატარა პრეზენტაცია და 
ვორქშოპი პარლამენტის ბიბლიოთეკაში, რომელიც ეძღვნებოდა ეგვიპტეში 
რუსთველის "ვეფხისტყაოსნის" არაბული თარგმანის პუბლიკაციას. ვეფხისტყაოსანი 
ითარგმნა სირიელ მთარგმნელის ნიზარ ხალილისა და გურამ ჩიქოვანის მიერ. გურამ 
ჩიქოვანმა წაიკითხა მოხსენება "ვეფხისტყაოსნის" არაბულ თარგმანთან 
დაკავშირებულ საკითხებსა და საქართველოს არაბულ სამყაროსთან 
ურთიერთობებზე და პარლამენტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა 
"ვეფხისტყაოსნის" არაბული თარგმანი. მოხსენებებით გამოვიდნენ თავისუფალი 
უნივერსიტეტის პროფესორი შალვა გაბესკირია და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
უნივერსიტეტის პროფესორი ნანა ფურცელაძე. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ 
მკვლევარები სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. 

გურამ ჩიქოვანმა თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელით სამეცნიერო სტატიები 
გამოაქვეყნა კატარსა, რუსეთსა და საქართველოში.  

ცენტრში სისტემატურად ეწყობა შეხვედრები არაბული ქვეყნების, ირანის, 
თურქეთის მეცნიერებისა და კულტურის წარმომადგენლებთან, საქართველოს 
მუსლიმურ დიასპორასთან და არაბული ქვეყნებიდან ემიგრირებულ სირიელებთან, 
ერაყელებთან და ეგვიპტელებთან (ძირითადად, ქრისტიან კოპტებთან).  

2017 წელს ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 
რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციაში (მომხსენებელი გურამ ჩიქოვანი):  

1. World Science Forum (იორდანია) 
2. International Conference of AIDA - International Association of Arabic 

Dialectology (საფრანგეთი) 
3. 18th Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society (CESS), 

University of Washington (აშშ) 
2017 წელს აშშ–ის კვლევითმა საზოგადოებამ (CESS –  Central Eurasian Studies 

Society) ცენტრის ხელმძღვანელს გამოუყო სამოგზაურო გრანტი და ფინანსურად 
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უზრუნველყო მისი მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში. გურამ ჩიქოვანმა 
წაიკითხა მოხსენება თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელით და ამასთანავე 
უხელმძღვანელა სხდომას, რომელიც ეძღვნებოდა კავკასიის საკითხებს. 

 
აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი  

თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი 2018 წელს  
ჩამოყალიბდა როგორც კვლევითი ერთეული. მისი მთავარი ამოცანაა 
მულტიდისციპლინური სამეცნიერო კვლევების განხორციელება აღმოსავლეთმცო 
დნეობის მიმართულებით როგორც შორეულ, ისე ახლოღამოსავლეთზე ფოკუსით. ამ 
მიზნით, ინსტიტუტი თანამშრომლობს ახლო და შორეული აღმოსავლეთის 
ქვეყნების, ევროპისა და აშშ-ის უნივერსიტეტებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან. 

ინსტიტუტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ინტენსიურად თანამშრომლობს 
როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამასთან, ისე სადოქტორო სკოლის 
სოციალურ და ჰუმანიტარული მეცნიერებების პროგრამებთან. ამ თანამშრომლობას 
მრავალმხრივი მიზანი აქვს, მათ შორის, აკადემიური კავშირების შექმნა და 
გამოცდილების ურთიერთგაცვლა, სამეცნიერო პერსონალის ჩართულობის 
უზრუნველყოფა ინსტიტუტის საქმიანობაში და სტუდენტების ინტეგრირება 
კვლევით პროექტებში.   

მომავალში ინსტიტუტის მიზანია, მონაწილეობა მიიღოს სამეცნიერო 
კონფერენციებში და მოახდინოს კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია.  

ინსტიტუტი გეგმავს, დაინტერესებულ პირებს შესთავაზოს სხვადასხვა ტიპისა 
და თემატიკის მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსები და აღმოსავლური ენების 
შესწავლისთვის გამიზნული სასწავლო პროგრამები.   
 
კონფუცის ინსტიტუტი 

თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი არის საქართველოში 
ერთადერთი კულტურული, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო ცენტრი, რომელიც 
დაინტერესებულ პირებს ეხმარება ჩინეთის უკეთ შეცნობაში, ჩინური ენის 
შესწავლაში. ინსტიტუტი ხელს უწყობს ჩინეთსა და საქართველოს შორის 
მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებას. კონფუცის 
ინსტიტუტი დაარსდა 2010 წლის 26 ნოემბერს ჩინეთის უნივერსიტეტთან 
თანამშრომლობის საფუძველზე და დაკომპლექტებულია ჩინელი და ქართველი 
პროფესიონალი პედაგოგებისგან, რომლებიც ასწავლიან ჩინურ ენას. ინსტიტუტში 
ტარდება ჩინური ენის დონის განმსაზღვრელი საერთაშორისოდ აღიარებული 
გამოცდა - HSK,  ზეპირი მეტყველების გამოცდა - HSKK და საბავშვო ჩინური ენის YCT 
გამოცდა. კონფუცის ინსტიტუტი ფლობს მდიდარ ბიბლიოთეკას, რომელიც მოიცავს 
სახელმძღვანელოებს, ლექსიკონებს, შემეცნებითი და სამეცნიერო ჟურნალებს და სხვა 
ლიტერატურას.   
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კონფუცის ინსტიტუტის მოწვევით თავისუფალ უნივერსიტეტში ლექციებს 
კითხულობენ ჩინეთის წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები. კონფუცის 
ინსტიტუტის გაცვლითი პროგრამებისა და სტაჟირების კვოტების საშუალებით 
ჩინეთში იგზავნებიან სტუდენტები სასწავლებლად და პრაქტიკული გამოცდილების 
მისაღებად. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი თანამშრომლობს 
უნივერსიტეტის სხვადასხვა სკოლასა თუ ფაკულტეტთან ბაკალავრების სტაჟირების, 
მაგისტრებისთვის და  დოქტორანტებისთვის კვლევითი პროგრამების, პედაგოგების 
კვალიფიკაციის ამაღლების, კვლევით პროექტებში მკვლევარების ჩართვის, 
პროფესორების მოწვევისა ან მათთან დისტანციური მუშაობის ორგანიზების და ა.შ. 
კუთხით. 

 
ადამიანის უფლებების ეროვნული ცენტრი 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი 
2014 წელს დაფუძნდა. ის ემსახურება სამართლის სტუდენტებს, პროფესორებს, 
პრაქტიკოს იურისტებს და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს საქართველოში. 

ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის მიზანია, გახდეს წამყვანი 
აკადემიური ინსტიტუტი და საკუთარი წვლილი შეიტანოს ისეთი ღირებულებებზე 
დაფუძნებული პოლიტიკური და სამოქალაქო კულტურის განვითარებაში, რომელიც 
პატივს სცემს ყველა ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, აზრის 
მრავალფეროვნებასა და პლურალიზმს, ყველა პიროვნების ღირსებასა და 
თანასწორობას. 

ინსტიტუტი მიზნად ისახავს ისეთი პლატფორმის შექმნას, რომელიც მოახდენს 
ადამიანის უფლებების სფეროში ადგილობრივი ადამიანური რესურსების 
კონსოლიდაციას და გააერთიანებს აკადემიურ ცოდნასა და პრაქტიკულ 
გამოცდილებას. 

ადამიანის უფლებების სამართლის სწავლების და პოპულარიზაციისთვის 
ინსტიტუტი მართავს საჯარო ლექციებს, დისკუსიებს, ზაფხულისა და ზამთრის 
სკოლებს და პროფესიულ ტრენინგებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისთვის. 
ინსტიტუტის სასწავლო და პროფესიული გადამზადების პროგრამები ეფუძნება 
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და ეროვნულ სტანდარტებს. სასწავლო 
პროგრამებს უძღვებიან საქართველოში ადამიანის უფლებების სამართლის წამყვანი 
პროფესიონალები. 

ინსტიტუტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან (გაერო, ევროპის საბჭო) და მათი მხარდაჭერით ახორციელებს 
პროგრამებს მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით. 
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ინსტიტუტის პარტნიორები არიან საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 
საკონსტიტუციო სასამართლო და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. 

 
ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი 

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი 2011 წელს თავისუფალ უნივერსიტეტში 
შეიქმნა. ცენტრის მიზანია ბიზნეს სამართლის სფეროში ქართველი სტუდენტების, 
სამართლის პროფესორებისა და პრაქტიკოსი იურისტების განათლების ხელშეწყობა. 
ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 
ბიზნეს სამართლის სწავლება, ქართველი პროფესორ-მასწავლებლების ბიზნეს 
სამართლის სწავლების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება, საქართველოში ბიზნეს 
სამართლის განვითარების ხელშეწყობა. ცენტრი საჯარო ლექციების, დისკუსიების, 
კვლევებისა და პუბლიკაციების მეშვეობით ხელს უწყობს ბიზნეს სამართლის 
პოპულარიზაციას, სფეროში სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვასა 
და ბიზნეს სამართლის, როგორც დარგის განვითარებას. 

ცენტრის მთავარი პარტნიორია უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 
(Washburn University School of Law, KS, USA), რომელიც ეხმარება მას სასწავლო 
მოდულების და პროექტების შემუშავებაში და მონაწილეობს ცენტრის მიერ 
განხორციელებულ ღონისძიებებში. აღნიშნული პარტნიორობა ხორციელდება 
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების 
პროექტის (JILEP) ხელშეწყობით, რომელსაც საქართველოში აღმოსავლეთ-
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. 

 
13.1.3   სადოქტორო სკოლა 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლა ახალი დაარსებულია და 

სრული დატვირთვით 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. სკოლის მისია სამეცნიერო 
კვლევების წარმოებაა, ამიტომ სადოქტორო პროგრამები შექმნილია თავისუფალ და 
აგრარულ უნივერსიტეტებში არსებული სკოლებისა და მათი აკადემიური 
პერსონალის ინტეგრირებული კოლაბორაციის საფუძველზე.  

სადოქტორო სკოლის შექმნის იდეაა, ერთ სივრცეში მოიყარონ თავი ახალი 
თაობის მეცნიერებმა და პრაქტიკოსებმა და წვლილი შეიტანონ როგორც თავისი 
მიმართულების, ისე ინტერდისციპლინარული და უნივერსიტეტთაშორისი 
კვლევების განვითარებაში. სკოლის მიზანია, შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც 
მომიჯნავე დისციპლინის მეცნიერები ერთობლივად იმუშავებენ სამეცნიერო ცოდნის 
გაღრმავებისა და გაფართოებისთვის.  

სადოქტორო სკოლის კვლევით საქმიანობაში თავისუფალი უნივერსიტეტის  
აკადემიური პერსონალის გარდა სხვა ქვეყნებში მოღვაწე მეცნიერები და მკვლევარები 
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მონაწილეობენ, რაც იმის წინაპირობაა, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტუდენტები (როგორც სამაგისტრო, ასევე სადოქტორო დონეზე) ჩართული არიან 
გლობალურ სამეცნიერო დისკუსიაში, რის შედეგადაც ხდება როგორც სასწავლო 
პროცესის ისე კვლევითი საქმიანობის შედეგად შექმნილი ცოდნის 
ინტერნაციონალიზაცია. ამ მიმართულებით უნივერსიტეტი თანამშრომლობს აშშ-ის 
რამდენიმე წამყვან უნივერსიტეტთან და გაფორმებული აქვს როგორც 
თანამშრომლობის მემორანდუმები, ისე ინდივიდუალური ხელშეკრულებები 
დოქტორანტურაში მოწვეულ ხელმძღვანელებთან.  

სადოქტორო სკოლის ძირითადი ფუნქციაა სამეცნიერო კვლევების თანამედროვე 
რესურსებით უზრუნველყოფა, დოქტორანტების სამეცნიერო საქმიანობის 
კოორდინირება და მათი თანამედროვე, საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით 
სივრცეში ინტეგრირება. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლა ანიჭებს მაგისტრის და 
დოქტორის ხარისხს სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსა და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.  

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები მჭიდროდ თანამშრომლობენ 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის და ბიზნეს სკოლის სამაგისტრო 
პროგრამებთან, რათა მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს შეექმნათ სათანადო 
აკადემიური გარემო ინტერდისციპლინარული კვლევების განსახორციელებლად. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლა (Graduate School of Humanities 
and Sciences) არის საკვანძო სტრუქტურული ელემენტი, სადაც სამეცნიერო კვლევითი 
საქმიანობის ინტეგრირება ხდება სასწავლო პროცესში. სადოქტორო სკოლის იდეა  
ანგლოსაქსურ გამოციდლებას ეფუძნება და მისი საქმიანობა პირდაპირ ასახავს 
თავისუფალი უნიერვსიტეტის კვლევითი მისიის სამ ძირითად პრინციპს. 
პროგრამების კურიკულუმები ისეთნაირად არის შედგენილი, რომ ხელი შეუწყოს:  

Ø ინდივიდუალური კვლევების ფარგლებში ახალი სამეცნიერო ცოდნის 
შექმნას. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამები იმით გამოირჩევა სხვა 
უნივერსიტეტებში არსებული პროგრამების უმრავლესობისაგან, რომ 
სასწავლო პროცესი მთლიანად ორიენტირებულია სტუდენტის მიერ 
დამოუკიდებელი კვლევითი პროექტის განხორციელებაზე, ხელმძღვანელისა 
და რელევანტური აკადემიური პერსონალის ინსტრუქტაჟით.  

Ø ინტერდისციპლინური კვლევების წარმოებას. ეს ასპექტი მკაფიოდ არის 
ასახული პროგრამების კურიკულუმებსა და სასწავლო პროცესში. იგივე 
მიდგომა არის ასახული სამაგისტრო დონეზე, რაც გულისხმობს არჩევითი 
კურსების ინტერდისციპლინარულ მრავალფეროვნებას. სოციალურ, 
ჰუმანიტარულ და საბუნებისმეტყველო სადოქტორო და სამაგისტრო 
პროგრამებს ერთი, საერთო, ხელმძღვანელი ჰყავთ, რაც განაპირობებს 
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უნივერსიტეტის პოლიტიკის გატარებას უმაღლესი განათლების მეორე და 
მესამე საფეხურზე.  

Ø სამეცნიერო ღირებულების მქონე ცოდნის შექმნას. ეს თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია და 
ნათლად მჟღავნდება სადოქტორო პროგრამების (როგორც თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების, ისე 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის) ფუნქციონირების 
რამდენიმე ეტაპზე: 

 
ü სადოქტორო პროგრამებზე  მიღების პროცედურის ფარგლებში, 

რომლის დროსაც დოქტორანტს მოეთხოვება ორიგინალურ 
კვლევაზე განაცხადის წარმოდგენა. ხოლო ჩარიცხვის შესახებ 
გადაწყვეტილება მიიღება სადოქტორო საბჭოს წევრების მიერ 
განაცხადის შეფასების საფუძველზე.  

 
ü კურიკულუმის კვლევითი კომპონენტის განხორციელების 

ფარგლებში. კვლევის თითოეულ ეტაპზე (სემესტრულად) 
დოქტორანტი შესრულებულ სამუშაოს წარუდგენს სადოქტორო 
კომისიას, რომელიც  კვლევით ნაშრომს/საქმიანობას აფასებს 
საერთაშორისო სამეცნიერო დონეზე მიღებული სტანდარტების 
საფუძველზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლა 
ახალი დაარსებულია, 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და იმყოფება აქტიური 
განვითარების პროცესში, რაც გულისხმობს როგორც სამეცნიერო მიმართულებების 
გამრავლებას, ისე სარერთაშორისო კავშირების გაფართოებასა და გაღრმავებას. 
მიუხედავად ფართო სამეცნიერო მისიისა, სკოლის მიზანია მცირე რაოდენობის და 
მაღალი სტანდარტის კვლევების წარმოება. ამ სტანდარტის შენარჩუნების მთავარი 
მექანიზმებია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალის 
შენარჩუნება/მოზიდვა, მათ შორის საზღავარგარეთ მოღვაწე მეცნიერების (რასაც 
თავისუფალი უნივერსიტეტი წარმატებით ახერხებდა მისი დაარსების დღიდან) და 
დოქტორანტსა და პროფესორს შორის რაოდენობრივი თანაფარდობის ლიმიტირება 
(მაქსიმალური პროფესორი:დოქტორანტი თანაფარდობა 1.15:1, ამჟამინდელი 1.9:1).  

უნივერსიტეტის ზოგადი პროფილიდან და მისი კვლევითი მიზნებიდან 
გამომდინარე, კვლევისთვის პრიორიტეტული სფეროებია: ფიზიკა 
(საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში), აღმოსავლეთმცოდნეობა (სოციალურ და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში) და კოგნიტური ნეირომეცნიერებები (ამ უკანასკნელის 
მულტიდისციპლინურობიდან გამომდინარე, კოგნიტურ ნეირომეცნიერებებში 
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სადოქტორო კვლევების განხორციელების პლატფორმა არის სოციალური 
ფსიქოლოგიის მიმართულება, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
სადოქტორო პროგრამაზე, და ბიოლოგიის მიმართულება, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამაზე).   
 
სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობის უზრუნველყოფა 

სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობა უზრუნველყოფილია 
სადოქტორო სკოლის ფუნქციონირების რამდენიმე პრინციპით, რომლებიც 
გულისხმობს: 

Ø სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმით გაწერილი კვლევითი 
კომპონენტის შესრულების წინაპირობებს; 

Ø სადისერტაციო საბჭოს და მიმართულების კომისიების რეგულარულ და 
პროცედურულად გაწერილ მონაწილეობას კვლევითი კომპონენტის 
შესრულებაში.  
სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული აუცილებელი კომპონენტებიდან 

და აკადემიური პროცესის განხორციელებიდან გამომდინარე, თითოეული 
დოქტორანტის კვლევითი საქმიანობა მუდმივმოქმედ რეჟიმში ფასდება არა მხოლოდ 
მისი უშუალო ხელმძღვანელის, არამედ მიმართლების კომისიის წევრების მიერაც. ეს 
პროცესი გულისხმობს რეგულარულ პრეზენტაციებსა და დაცვებს (საშუალოდ, 
სემესტრში ორჯერ). დოქტორანტი წარადგენს ანგარიშებს შესრულებული სამუშაოს 
შესახებ. ამ პროცესში დოქტორანტი იღებს კომენტარებსა და შენიშვნებს უშუალო 
ხელმძღვანელის, მისი მიმართულების კომისიისა და სადისერტაციო საბჭოს სხვა 
წევრებისგან, რომლებიც რეგულარულად ესწრებიან დაცვებს/პრეზენტაციებს.  

სადოქტორო სკოლის მუშაობის ეფექტურობის მიზნით, უნივერსიტეტი ზრუნავს, 
რომ სადოქტორო პროგრამაში მონაწილეობდნენ მაღალი კვალიფიაკციის მქონე 
მეცნიერები. ამავე მიზანს ემსახურება თანამშრომლობა აშშ-ის სხვადასხვა 
უნივერსიტეტისა და თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლას შორის. 

სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობის უზრუნველყოფის 
შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: 

Ø სადოქტორო პროგრამების დებულებები 
Ø სადოქტორო პროგრამების კურიკულუმები და სილაბუსები 

 
სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის პროცედურები 

მას შემდეგ, რაც შეასრულებს სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმით 
გათვალისწინებულ ყველა წინაპირობას და მოიპოვებს შესაბამის კრედიტებს, 
დოქტორანტი თავის ნაშრომსა და ხელმძღვანელის დასკვნას წარუდგენს 
მიმართულების კომისიას. მიმართლების კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე 
ინიშნება სადისერტაციო საბჭოს სხდომა, რომლის დროსაც საბჭო ირჩევს: 1. ნაშრომის 
რეცენზენტებ; 2. სადისერტაციო კომისიას და 3. დაცვის თარიღს.  
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დისერტაციის დაცვა არის საჯარო. დაცვის მსვლელობა ფიქსირდება 
ვიდეოჩანაწერით. დაცვისას მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ოქმში, რომელსაც 
ხელს აწერენ სადისერტაცო დაცვის კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. 
დისერტაციის დაცვა შედგება შემდეგი პროცედურებისგან: 

ა) დოქტორანტის მოხსენება; 
ბ) რეცენზიების წარდგენა; 
გ) სამეცნიერო დისკუსია; 
დ) ფარული კენჭისყრა; 
ე) სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების გამოცხადება. 

 
ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის პროცედურების შესახებ უფრო დეტალური 

ინფორმაციისათვის იხილეთ თბილისი თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო 
სკოლისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება.   
 
 

13.1.4   სამეცნიერო საგრანტო პროექტები 
 

კოგნიტიური ნეირომეცნიერებები 
 
პროექტის სათაური: მხედველობითი დისკრიმინაციის ნერვული საფუძვლები 
ვირტუალური სხეულის მქონე in vitro ტვინში 
მონაწილეები: თავისუფალი უნივერსიტეტიდან - ცეზარ გოლეთიანი, ნინო ნებიერიძე 
(ასევე, თანამონაწილე ორგანიზაციის თანამშრომლები საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტიდან). 
სტუდენტები: ნატა კაკაბაძე და დავით კეკენაძე (აგრარული უნივერსიტეტის 
ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები), როგორც დამხმარე პერსონალი. 
პროექტის ვადები: 01.01.2018 – 01.01.2021 

 
რეზიუმე:  მოცემულ პროექტში შევქმნით და შევისწავლით სისტემას, რომელშიც 
ორგანული ტვინი დაკავშირებული იქნება ხელოვნურ სხეულთან. 
მულტიელექტროდში მოთავსებული დისოცირებული ქერქული კულტურა 
“ჩაკეტილი მარყუჟის” უკუკავშირული პრინციპით დაუკავშირდება პროგრამულ 
ვირტუალურ სხეულს. ასეთი სისტემის საშუალებით დავადგენთ, თუ რამდენად 
შეუძლია დისოცირებულ ქერქულ კულტურას ინფორმაციის დამუშავება 
შევისწავლით სენსორული ინფორმაციის კოდირების მექანიზმებს 
ახლადწარმოქმნილ ნერვულ ქსელებში და დავადგენთ მოცემული სისტემის ქცევის 
მორფო-ფუნქციურ საფუძვლებს მხედველობითი დისკრიმინაციის ტესტში.  
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პროექტის მთავარი მიზანია შევამოწმოთ რამდენად იფუნქციონირებს დქკ-ვს სისტემა 
როგორც კიბორგი. ამ სისტემაში ტვინი ღებულობს სენსორულ სტიმულებს, რასაც 
“სხეული” უგზავნის. თუმცა, საჭიროა, ეს ინფორმაცია “ვუთარგმნოთ” ტვინის 
ქსოვილს მისთვის გასაგებ ენაზე, ელექტრული სტიმულების სახით. იგი პასუხობს 
შესაბამისი ელექტრული აქტიურობით, რომელიც დროთა განმავლობაში 
ნეიროპლასტიურობას განაპირობებს. “ჩაკეტილი მარყუჟის უკუკავშირული სისტემა” 
გამუდმებით ღებულობს ახალ ინფორმაციას გამოწვეული შედეგების შესახებ. ჩვენ 
შეგვიძლია ამ ნერვულ სტიმულებს სხვა - მოტორული პასუხის განმაპირობებელი - 
სტიმულებიც შევაუღლოთ. შედეგად, ამ უკუკავშირულ სისტემაში გამოწვეული 
პლასტიურობა მსგავსი იქნება ბუნებრივ პირობებში დასწავლისა, რაც საფუძვლად 
უდევს ცხოველთა პირობითრეფლექსურ ქცევას. დქკ-ვს სისტემის დიდი 
მნიშვნელობა იმაშიც მდგომარეობს, რომ იგი საშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ 
ნერვული პლასტიურობის ფუნქციური და სტრუქტურული ცვლილებების დინამიკა 
ნეირონებსა და ნერვულ ქსელებში; ასევე, თუ როგორ ახორციელებს დასწავლას 
ნერვული ქსელები და რა როლს ასრულებს თითოეული უჯრედის აქტიურობა 
დასწავლის პროცესის წარმატებით განხორციელებაში. 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი  
პროექტის ბიუჯეტი: 209 850 ლარი 
 
 
პროექტის სათაური: პერცეპციული და კოგნიტიური ფუნქციების განვითარება 
დისლექსიის მქონე ბავშვებში 
მონაწილეები: ხათუნა ფარქოსაძე, მარინა კუნჭულია, თამარ ტატიშვილი, ნინო 
ლომიძე 
პროექტის ვადები: 12/2016 – 06/2019 
 
რეზიუმე: დასწავლის უნარის დარღვევა ეს არის დარღვევათა ჯგუფი, რომლის 
დროსაც ირღვევა წერის, კითხვის, ლაპარაკის, მათემატიკური ანგარიში უნარი. ეს 
დარღვევა ასევე აზიანებს ყურადღებას, მეხსიერებას, სოციალურ უნარებს და 
ემოციურ მდგომარეობასაც. ამასთან, დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებს 
თავიანთი ასაკისათვის ნორმალური ინტელექტი აქვთ. დისლექსია გვხვდება 
დასწავლის უნარის დარღვევათა 80%-ში. კითხვის უნარი მჭიდროდაა 
დაკავშირებული მხედველობით ფუნქციებთან და, შესაბამისად, იბადება კითხვა არის 
თუ არა დარღვეული მხედველობითი აღქმითი ფუნქცია დისლექსიის დროს. ჩვენი 
კვლევის ძირითადი  მიზანია, გავარკვიოთ არის თუ არა კავშირი პერცეპციულ და 
კოგნიტიურ ფუნქციებსა და დისლექსიას შორის; ახდენს თუ არა გავლენას 
პერცეპციული ანდა კოგნიტიუტი დეფიციტი დისლექსიის განვითარებაზე. 
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მოცემული პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა პერცეპციული და კოგნიტიური 
ამოცანის გამოყენებით შევისწავლით ბავშვების განვითარებასთან ერთად მიმდინარე 
ცვლილებებს  აღქმასა და კოგნიციაში; ერთმანეთს შევადარებთ დისლექსიის მქონე 
და ტიპიურად განვითარებული ბავშვების ფსიქოფიზიკური ტესტების შესრულების 
შედეგებს. პროექტის ფარგლებში ასევე შეისწავლება განვითარების გავლენა 
ამოცანების შესრულებაზე, რაც გულისხმობს გაზომვების განმეორებას ერთი წლის 
შემდეგაც: ტესტირებული იქნება იგივე მონაწილე იმავე ტესტებით და პროცედურით.    

ჩვენი კვლევის შედეგები დაგვეხმარება გავაღრმავოთ ცოდნა სპეციფიკური 
დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე ბავშვების კოგნიტიური განვითარების 
კუთხით. იმედი გვაქვს, რომ ახალი მონაცემები მნიშვენლოვანი იქნება სასკოლო 
საგანმანათლებლო სისტემისთვის. თუკი განვსაზღრავთ კონკრეტულ 
პერცეპტუალურ თუ კოგნიტიურ დეფიციტს, რომელიც დამახასიათებელია 
დისლექსიისათვის ბავშვებში, ეს საშუალებას მოგვცემს, გარკვეული სახის 
რეკომენდაციები მივცეთ საგანმანათლებლო სისტემის ოფიცრებს და მასწავლებლებს, 
რომლებიც მუშაობენ სპეციფიკური დასწავლი უნარის დარღვევის მქონე ბავშვებთან. 
ეს შედეგები მნიშვნელოვანი იქნება სპეციფიკური დასწავლი უნარის დარღვევის 
მქონე ბავშვებისათვის ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაქმნელად.   
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი; ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის 
კონკურსში გამარჯვებული პროექტი. 
პროექტის ბიუჯეტი: 150 000 ლარი  
 
 

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
 
პროექტის სათაური:  „ქართული ენა საზღვარგარეთ _ ქართული დიალექტები და 
ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში“  
მონააწილეები: თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორები: ლალი ეზუგბაია, 
ერეკლე ასტახიშვილი, გიორგი კაციტაძე; მოწვეული ენათმეცნიერები  არნ. ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტიდან. 
პროექტის ვადები: 01.12.2011-01.12.2014  
 
რეზიუმე: პროექტის მიზანი იყო, ერთი მხრივ, თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში 
ლაზურისა და ქართული დიალექტების დოკუმენტირება და შესწავლა თანამედროვე  
ტექნოლოგიების გამოყენებით, მეორე მხრივ, ისტორიულ სამშობლოსთან ენობრივი 
და კულტურული რეინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა. შესაბამისად,  
განხორციელდა შემდეგი სამეცნიერო ამოცანები: ფერეიდნულის, ინგილოურის, 
ნიგალურ-კლარჯულისა (იგივე „ჩვენებურების ქართულის“) და ლაზურის  
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ნიმუშების ვიდეო (აუდიო) კოლექციის შექმნა; გაშიფრული ტექსტური კოლექციის 
გამოსაცემად მომზადება; ელექტრონული ლექსიკონების მომზადება. პროექტს 
სამეცნიერო თვალსაზრისით გამოარჩევდა დიალექტური მასალის დამუშავებისა და 
ელექტრონული ლექსიკონების მომზადების კორპუსული ლინგვისტიკის 
მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავდა „ქართული დიალექტური კორპუსის“ ბაზაზე 
(იხ. corpora.co). შესაბამისად, პროექტის მიხედვით შექმნილი ტექსტური და 
ლექსიკური კოლექცია ინტეგრირებულია კორპუსში. 

პროექტი უნიკალური იყო სასწავლო-შემეცნებითი თვალსაზრისითაც:  „ცოდნის 
ფონდმა“ დააფინანსა თავისუფალი უნივერსიტეტისა და აგრარული უნივერსიტეტის  
სტუდენტების სამეცნიერო ექსპედიციები სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში. 
განხორიციელდა სამი ერთობლივი სამეცნიერო-სასწავლო ექსპედიცია: 2012 წელს 
ირანში, 2013 წელს - თურქეთში, ხოლო 2014 წელს - ისევ თურქეთში. ექსპედიციებზე 
მოპოვებული მასალის მიხედვით  მომზადდა და გამოიცა კრებულები: 
„სტუდენტური ექსპედიცია ირანში-2012“ და „სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში -
2013“, „სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში, II” (2014). გარდა ამისა, სტუდენტების 
მიერ მომზადდა სამი დოკუმენტური ფილმი. პროექტის შესახებ შეიქმნა ვებ-გვერდი, 
სადაც განთავსებულია ყველა მასალა ( http://freeuni.edu.ge/ge/georgianabroad).  
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი 
თანადამფინანსებელი: „ცოდნის“ ფონდი 
პროექტის ბიუჯეტი: 169 230 ლარი 
თანადაფინანსება: 50 000 ლარი 
 
 
 

სამართალი 
 
პროექტის სათაური: პირის დაკავების სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა 
საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესის მიხედვით 
მონაწილეები: თამარ თომაშვილი, დავით სულაქველიძე, ქეთევან ჩომახაშვილი, 
გირშელ ძებნიაური, თეონა მატარაძე 
სტუდენტები: კვლევის მომზადებაში მონაწილეობდნენ თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ამჟამინდელი და ყოფილი სტუდენტები: 
სალომე ოსეფაშვილი, გიორგი ჯიქიძე, მარიამ ადეიშვილი, გოგა მაზიაშვილი, ანი 
დოლიძე, ეკა მამრიკიშვილი, სანდრო რამინაშვილი, უჩა ჩახვაძე, მარიტა 
მაზანიშვილი, თამარ კულულაშვილი 
პროექტის ვადები: მაისი 2015 - აგვისტო 2017 
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რეზიუმე: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის 
უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის მიერ ჩატარადა პირის დაკავების 
სტანდარტების და პრაქტიკის კვლევა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის მიხედვით. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა როგორც სასამართლო 
პრაქტიკა, ასევე განხორციელდა ჩაღრმავებული ინტერვიუები მოსამართლეებთან, 
პროკურორებთან და ადვოკატებთან 8 ქალაქის ფარგლებში.  
პუბლიკაციის ბმული - http://nihr.freeuni.edu.ge/uploads/files/OSGFNIHR_Research.pdf   
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ 
პროექტის ბიუჯეტი: 15,680 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში 
 
 
 
პროექტის სათაური: სამართლებრივი მემორანდუმი უფასო იურიდიუილი 
სამსახურისთვის  
მონაწილეები: ექსპერტი თამარ თომაშვილი  
სტუდენტები: თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები 
გიორგი თავართქილაძე და სოლომონ ბაღაშვილი  
პროექტის ვადები: 01/12/2015-28/02/2018 
 
რეზიუმე: ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა ორი სტუდენტის 
მონაწილეობით დაიწყო მუშაობა უფასო იურიდიუილი სამსახურისთვის 
სამართლებრივი მემორანდუმის მომზადებაზე. 2017 წლის მარტში შედგა სამუშაო 
შეხვედრა სამსახურის უფროსთან ბატონ მელიტონ ბენიძესთან და სამსახურის 
თბილისის ბიუროს თანამშრომლებთან. შეხვედრაზე განისაზღვრა მთავარი 
ინტერესის სფეროები. კერძოდ, შეირჩა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
ახალი რედაქციის აღსრულების საკითხი და ის გამოწვევები, რაც უკავშირდება მის 
შესაბამისობას ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მოთხოვნებთან. 
შესაბამისად,  ინსტიტუტმა დაიწყო კვლევა ამ მიმართულებით და იმ საჩივრების 
შესწავლა, რომელიც სწორედ ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს 
უკავშირდება.   სისხლის სამართლის იურიდიულ კლინიკასთან თანამშრომლობით, 
კვლევაში ჩართული სტუდენტები შესაბამისი სამართლებრივი მონაცემთა ბაზიდან 
(HUDOC) ამოარჩიეს 103 საქმე, რომელიც უკავშირდებოდა სისხლის სამართლებრივ 
თემატიკას. აღნიშნული საქმეების სათანადო ანალიზის საფუძველზე კვლევისთვის 
საბოლოოდ შეირჩა 16 საქმე, რადგან სხვა საქმეები ჯერ კიდევ ძველ კოდექს 
უკავშირდებოდა. სამართლებრივი მემორანდუმზე მუშაობა შემდეგი 
მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს: საჩივრის მოკლე ანალიზი, ყველაზე საჭირბოროტო 
სამართლებრივი საკითხების და მათზე ადამიანის უფლებათა ევროპული 
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სასამართლოს პოზიციის/გადაწყვეტილების დადგენა სასამართლოს პრაქტიკის 
საფუძველზე.     
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამა „კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG).  
პროექტის ბიუჯეტი: 910 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში.   
 
 
პროექტის სათაური:  გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ 
კომიტეტის (CERD Committee) ალტენრატიული ანგარიში 
მონაწილეები: ექსპერტი თამარ თომაშვილი  
სტუდენტები: თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები 
გიორგი თავართქილაძე და ანა ჯაბაური  
პროექტის ვადები: ნოემბერი 2016 - ივლისი 2017 
 
რეზიუმე: 2017 წლის 7 ივლისს ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად გაეროს რასობრივი 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კომიტეტის (CERD Committee) წინაშე 
წარადგინა ალტენრატიული ანგარიში, რომელიც ეხებოდა საქართველოს 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის კონვენციით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის საკითხს. კერძოდ, 
ანგარიშში საუბარია იმ ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც განხორციელდა 2008 წელს და 
ამჟამადაც მიმდინარეობს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ანგარიშში 
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გალის მოსახლეობის დისკრიმინაციის 
საკითხს. აღნიშნული ანგარიში პირველია თავისი არსით, რომელიც კომიტეტს 
წარედგინა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. 
ინსტიტუტის მიზანია, კომიტეტმა შეიმუშაოს რუსეთის მიმართ რეკომენდაცია, 
რომელიც კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას ეხება და 
განახორციელოს აღნიშნული რეკომენდაციის პერიოდული მონიტოირნგი. მსგავსი 
ხასიათის რეკომენდაცია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტიმა 2014 წელსაც 
შეიმუშავა. შესაბამისად, ინსტიტუტისთვის ეს უკვე მეორე ალტერნატიული 
ანგარიშია, რომელიც მომზადდა თავისუფალი უნივერსიტეტის იურიდიული 
კლინიკის ფარგლებში, სტუდენტების აქტიური მონაწილეობით.  
ანგარიში ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულებზე: 

1) http://nihr.freeuni.edu.ge/uploads/files/INT_CERD_NGO_RUS_28207_E.pdf  
2) http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=IN

T%2fCERD%2fNGO%2fRUS%2f28207&Lang=en 
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დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება:  ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამა „კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG) 
პროექტის ბიუჯეტი: 1, 275 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში 
საგრანტო პერიოდი - 01/12/2015-28/02/2018 
 
 
 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 
 
პროექტის სათაური: ბრუნვის რელატივისტური ეფექტები და არაწრფივი პლაზმური  
მოვლენები მბრუნავ სისტემებში 
მონაწილეები: ზაზა ოსმანოვი (პროექტის ხელმძღვანელი); ვაჟა ბერეჟიანი (მენეჯერი); 
ლადო ლაბაძე (მკვლევარი); გიორგი მელიქიძე (პროექტის ხელმძღვანელი 
უცხოეთიდან) 
სტუდენტები: გიორგი ბახტაძე (ბაკალავრიატის III კურსი); გიორგი არსენაძე 
(ბაკალავრიატის III კურსი); გიორგი ჭანტურია (მაგისტრატურის I კურსი) 
პროექტის ვადები: 2016-2019 
 
რეზიუმე: პირველ რიგში, ვგეგმავთ, გავაფართოვოთ ადრეული კვლევა და, 
გამოსხივების რეაქციის გათვალისწინებით, განვავითაროთ ანალიზური და 
რიცხვითი მეთოდები ნაწილაკების (ლეპტონებისა და ადრონების) დინამიკის 
შესასწავლად იმ შემთხვევებში, როდესაც ისინი მოძრაობენ კოროტირებად, 
სწორხაზოვან და მრუდ ძალწირებზე. შედეგებზე დაყრდნობით განვიხილავთ 
ელექტრონებისა და პროტონების მიერ მაღალი ენერგიების გამოსხივების 
მექანიზმებს. ამ ამოცანაში განხილული იქნება სხვადასხვა ფორმის მრუდი ძალწირის 
კონფიგურაციები და თითოეულ ქვეამოცანას მივუყენებთ ობიექტთა სამიზნე ჯგუფს: 
აქტიური გალაქტიკური ბირთვები, პულსარები (გალაქტიკური და 
ექსტრაგალაქტიკური), ჩვენი გალაქტიკის ცენტრში არსებული შავი ხვრელი, 
მაგნეტარები და ორმაგი ნეიტრონული ვარსკვლავები. ჩვენ ვაპირებთ, განვაზოგადოთ 
ერთნაწილაკოვანი მიდგომა და განვიხილოთ სისტემა - 
„ბურთულა+ზამბარა+ბურთულა“ - რათა ლენგმიურის რხევების კონტექსტში 
შევისწავლოთ  რხევებში ენერგიის გადაქაჩვის ამოცანა. შემდგომი ეტაპი იქნება წინა 
მიდგომის განზოგადება და გამოსხივების რეაქციის მეთოდიკის გათვალისწინება. 
ჩვენ შევისწავლით ცენტრიდანულად აღძრული ლენგმიურის ტალღების კოლაფსს 
მბრუნავ მაგნიტოსფეროებში, ადრინდელი კვლევის განზოგადებით, ნაწილაკთა 
უფრო ზოგადი დინამიკის განხილვით და ენერგიის ახალ – რხევით არხში გადაქაჩვის 
გათვალისწინებით. ბოლო ქვეამოცანის ფარგლებში განვიხილავთ ცენტრიდანულად 
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აღძრული ელექტროსტატიკური ტალღებით გამოწვეულ არაწრფივ მოვლენებს. 
ლენგმიურის კოლაფსის გარდა, ნეიტრონული ვარსკვლავების მაგნიტოსფეროში 
არსებობს შესაძლებლობა კვაზი-მდგრადი სოლიტონების გენერაციისა. ასეთ 
სოლიტონებს შეუძლიათ გამოასხივონ კოჰერენტული სიმრუდის გამოსხივება, 
რომელიც დაიმზირება როგორც პულსარების რადიო გამოსხივება. მეორე მხრივ, 
სოლიტონების მდგრადობა ამ მოდელში გადამწყვეტ როლს თამაშობს.  
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი 
პროექტის ბიუჯეტი: 210 000 ლარი 
 
 
პროექტის სათაური: ინტეგრებადობა ველის და სიმის თეორიაში 
მონაწილეები: გიორგი ჯორჯაძე (პროექტის ხელმძღვანელი) 
სტუდენტები: ლევან ჩხეიძე (მაგისტრატურის II კურსი), ლადო რაზმაძე 
(ბაკალავრიატის IV კურსი); თეიმურაზ ხვედელიძე (ბაკალავრიატის II კურსი)  
პროექტის ვადები: 2018-2020 
 
რეზიუმე: კვლევითი პროექტის მიზანია სიმის და ველის თეორიების ინტეგრებადი 
სტრუქტურების შესწავლა AdS/CFT შესაბამისობის კონტექსტში. სიმის თეორიის 
ნაწილში კვლევა ფოკუსირებულია სიმის დინამიკის შესწავლაზე ანტი-დესიტერულ 
სივრცეებში, ხოლო ველის კვანტური თეორიის ნაწილში შეისწავლება შესაბამისი 
დუალური კონფორმული ველის თეორიებიი. კვლევის ობიექტია აგრეთვე აღნიშნულ 
თეორიათა ინტეგრებადი დეფორმაციები. კვლევის კონკრეული ობიექტებია: სუპერ-
ნაწილაკის დინამიკა AdS სივრცეებში, AdS სიმის ამოხსნები, AdS სიმი სტატიკურ და 
კონფორმულ  ყალიბებში, გაყალიბებული WZW მოდელები და მათი კავშირი AdS 
სიმის დინამიკასან, ლიუვილის თეორია, კონფორმული თეორიათა ინტეგრებადი 
დეფორმაციები, დაკვანტვის ორბიტთა მეთოდი. 

კვლევითი პროგრამა არის გაგრძელება იმ პროექტისა, რომელიც დააფინანსა 
რუსთაველის სამეცნიერო ფონდმა 2014-2017 წლებში. კვლევის საკითხთა ნაწილი 
შევიდა პროექტში, რომელიც წარდგენილია რუსთაველის ფონდისა და თურქული 
სამეცნიერო ფონდის (TUBITAK) საერთო გრანტზე. ამჟამად, გ. ჯორჯაძის კვლევას 
აფინასებს მაქს პლანკის გრავიტაციული ინსტიტუტი პოტსდამში, სადაც იგი 
თანამშრომლობს პროფესორ შტეფან ტაისენთან (Stefan Theisen) კონფორმული 
თეორიების ინტეგრებად დეფორმაციების საკითხზე.  
 
 
პროექტის სათაური: მოდულები მთლიანად ოპტიკური კომპიუტერებისთვის 
ფოტონური ნანოკრისტალური ტალღგამტარების ბაზაზე 
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მონაწილეები: რამაზ ხომერიკი, ზაზა ტოკლიკიშვილი, გიორგი მჭედლიშვილი, კობა 
ხუციშვილი, ლაშა ტყეშელაშვილი, კონსტანტინე ნიკოლაძე, ვახტანგ ჯანდიერი 
პროექტის ვადები: 11.02.2015 – 11.02.2017 
 
რეზიუმე: ფოტონურ ნანოკრისტალურ სისტემებს დიდი გამოყენებითი პოტენციალი 
აქვთ ახალი თაობის მთლიანად ოპტიკურ ტელესაკომუნიკაციო სისტემებში. ბოლო 
ათწლეულის განმავლობაში უამრავი სხვადასხვაგვარი ფოტონური სისტემა შეიქმნა, 
თუმცა, ასეთი სისტემების რთული აგებულების გამო, ამ მიმართულებით პროგრესი 
დიდად არის დამოკიდებული ახლებურ თეორიულ კონცეფციებსა და 
გაუმჯობესებულ, მძლავრ რიცხვითი მოდელირების მეთოდებზე. პროექტის 
ძირითადი მიზანია, ახალი ეფექტების ფუნდამენტურ კვლევებთან ერთად, 
მოვახდინოთ ამ ეფექტების გამოყენება მთლიანად ოპტიკური წრფივი (ანალოგური) 
და არაწრფივი (ციფრული) გამაძლიერებელი და გადამრთველი მოწყობილობების 
შექმნისათვის ფოტონურ-კრისტალური ტალღგამტარების ბაზაზე. პროექტის 
ფარგლებში ჩვენ გადავცემთ შემუშავებულ კომპიუტერულ მაკეტებს ექსპერიმენტზე 
შესამოწმებლად მსოფლიოს წამყვან ექსპერიმენტულ ჯგუფებს და ჩვენს 
კოლაბორატორებთან ერთად შევეცდებით, რომ ეს მოწყობილობები 
სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე გავიტანოთ. 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: ”მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების 
ინიციატივების პროგრამის“ ფარგლებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდისა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (მტცუ) 
ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებული პროექტი 
პროექტის ბიუჯეტი: 70 000 აშშ დოლარი 
 
 
პროექტის სათაური: სოლიტონური გადართვები ფოტონურ და მულტიფეროიკულ 
ნანოსტრუქტურებში 
მონაწილეები: რამაზ ხომერიკი, ვახტანგ ჯანდიერი, არჩილ უგულავა, სიმონ ჩხაიძე, 
ვახტანგ ჯანდიერი 
პროექტის ვადები: 05.05.2015 – 05.05.2018 
 
რეზიუმე: სოლიტონები, ანუ არაწრფივი ლოკალიზებული ტალღები, ფორმირდებიან 
წრფივი ტალღების მოდულაციით და ფართოდ გამოიყენებიან ლოგიკურ და 
სიგნალების გადამცემ მოწყობილობებში. ასეთ არაწრფივ წარმონაქმნებს ადვილად 
შესამჩნევი უპირატესობა აქვთ, რადგან ისინი ნაწილაკების თვისებებს ატარებენ, 
კერძოდ, არ იშლებიან ერთმანეთთან და სხვა ტიპის ტალღებთან ურთიერთქმედების 
დროს. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლით ასეთი ლოკალიზებული მოდების 
ისეთ რეჟიმებს, რომლის დროსაც ერთი არხიდან შეშვებული სიგნალი წარმოქმნის ორ 
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არაწრფივ მოდას (სიმეტრიულსა და ანტისიმეტრიულს), რომლებიც სხვადასხვა 
სიჩქარით მოძრაობენ. შედეგად, მიუხედავად არხებს შორის არსებული ბმის 
სისუსტისა, მიიღწევა სიგნალის გაჟონვა მეორე არხში. უფრო მეტიც, თუ  
თავდაპირველი აღგზნების სიხშირე ერთ-ერთი წრფივი მოდის სპექტრულ ღრეჩოშია, 
მხოლოდ ერთი მოდის გენერირება მოხდება, ხოლო მეორე მოდა აირეკლება და ჩვენ 
მივიღებთ ერთი სოლიტონის გავრცელებას, რომლის ენერგია განაწილებული იქნება 
ორივე არხში. ეს მექანიზმი საშუალებას იძლევა ერთ გარემოში შეშვებული სიგნალი 
გადაეცეს მეორე გარემოს და მიღებულმა ლოკალიზებულმა ტალღამ შეინარჩუნოს 
სოლიტონური თვისებები, ანუ სიგნალი არ გაიშლება და შეინარჩუნებს თავის 
ფორმას. ჩვენი მიზანია, ვიწინასწარმეტყველოთ გარემოსა და აღგზნების ისეთი 
პარამეტრები, როცა ამგვარი სოლიტონური გადართვები შესაძლებელია სუსტად 
ბმული ორი გარემოსათვის. 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის 
კონკურსში გამარჯვებული პროექტი 
პროექტის ბიუჯეტი: 150 000 ლარი 
 
 
პროექტის სათაური: ლოგიკური გეიტების განხორციელება ფოტონურ კრისტალურ 
და მულტიფეროიკულ ნანოსტრუქტურებში 
მონაწილეები: რამაზ ხომერიკი, ზაზა ტოკლიკიშვილი, გიორგი მჭედლიშვილი, კობა 
ხუციშვილი, ვახტანგ ჯანდიერი 
პროექტის ვადები: 09.06.2017 – 09.06.19 
 
რეზიუმე: 
In the project, for the first time, we introduce the coupled nonlinear photonic crystal 
waveguides as a realistic model for the logic gates. Logic gates are the key elements of optical 
computer of a new generation that transfer the signals in the digital circuits. We are going to 
conduct the detailed analytical and numerical analyses for the real world model of the 
coupled photonic crystal waveguides from the viewpoint of their application in the creation 
of the logic gates. The main advantage of the photonic crystal waveguides is that they allow 
to guide the signal only in some particular frequency range with relatively small energy 
losses, whereas the guidance of the signal is prohibited in the wide frequency range. 
Another very important point of worth mentioning is that photonic crystals are the most 
promising candidate to enable optical integration. Generalization for multiferroic realization 
of magnetic pulse logic gate controlled by electric field has been proposed as well. 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: ”მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების 
ინიციატივების პროგრამის“ ფარგლებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
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ფონდისა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (მტცუ) 
ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებული პროექტი.  
პროექტის ბიუჯეტი: 70 000 აშშ დოლარი 
 
 
პრეოქტის სათაური: ბარიერული ტიპის ტალღგამტარული სისტემების და წრედების 
შექმნა მიკრო და მილიმეტრული დიაპაზონის ხელსაწყოებისათვის 
მონაწილეები: ვახტანგ ჯანდიერი, რამაზ ხომერიკი, გიორგი მილოშევიჩი 
სტუდენტები: არკადი აკოფიანი და ალექსანდრე ხელაძე 
პროექტის ვადები: 30.11.16 – 30.11.18 
 
რეზიუმე: პროექტის ფარგლებში ჩვენ წარმოვადგენთ ბარიერული ტიპის 
ტალღგამტარულ სისტემებსა და წრედებს, რომლებიც შედგება დიელექტირკულ 
გარემოში პერიოდულად ჩალაგებულ მეტალური და მაღალი დიელექტრიკული 
შეღწევადობის მქონე სვეტებისაგან. აღნიშნულ სტრუქტურას ექნება ფართო 
გამოყენება მიკრო და მილიმეტრული დიაპაზონის ხელსაწყოებში (გიგაჰერცის 
სიხშირული დიაპაზონი). საკმაოდ იოლია, მოვახდინოთ ამგვარი სტრუქტურების 
ინტეგრირება სხვა სტრუქტურულ ელემენტებთან, რაც აუცილებელია თანამედროვე, 
მცირე ზომის ახალი თაობის ტექნოლოგიების შესაქმნელად. პროექტის ფარგლებში 
ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ ზონური და ღრეჩული ფილტრების, 
წრიული რეზონატორების, სიმეტრიული და ანტისიმეტრიული ტალღგამტარული 
სტრუქტურებისა და წრედების ანალიზს და მათ დამზადებას. ჩვენი პროექტის 
მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში: 1) ჩვენ პირველად წარმოავადგენთ 
ღრმა ფუნდამენტურ ანალიზს ბარიერული ტალღგამტარული სისტემებისა და 
წრედებისათვის; 2) ჩვენ შევქმნით რიცხვით კოდს, რომლის საშუალებითაც 
შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი კონფიგურაციის მქონე ბარიერული ტიპის 
ტალღგამტარული სისტემის და წრედის ანალიზი; 3) ჩვენ ჩავატარებთ დეტალურ 
ექსპერიმენტულ კვლევებს და დავამზადებთ მრავალ-ფუნქციონალურ, მცირე ზომის 
ბარიერული ტალღგამტარულ სისტემებსა და წრედებს. ბარიერული ტიპის 
ტალღგამტარულ სისტემებს და წრედებს აქვთ უდიდესი პოტენციალი, შემდგომში 
მოხდეს მათი ინტეგრირება ნანოსტრუქტურებთან, მაგალითად, პლაზმონური 
სტრუქტურებთან. ჩვენს მიერ შესასწავლ სტრუქტურებს აქვთ პოტენციალი, იმუშაონ 
ასევე ტერაჰერც დიაპაზონში, რაც გულისხმობს მათი გეომეტრიული ზომების კიდევ 
უფრო შემცირებას და ნანოზომებში გადასვლას.  
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის 
კონკურსში გამარჯვებული პროექტი 
პროექტის ბიუჯეტი: 240 000 ლარი 
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13.1.5  კვლევითი სემინარების სერიები, აკადემიური კონფერენციები და სხვა 
კვლევითი პროექტები 

 

13.1.5.1   მუდმივმოქმედი სემინარები 
 
Brainstorming: ტვინის სემინარები 

თავისუფალი უნივერსიტეტის საჯარო სემინარების სერიას ტვინის 
მეცნიერებებზე 2016 წელს ჩაეყარა საფუძველი. სემინარების სერიის მიზანია, თავი 
მოუყაროს სხვადასხვა დისციპლინაში და სფეროში მოღვაწე მეცნიერებს და ხელი 
შეუწყოს დარგთაშორის დიალოგს და ინტერდისციპლინური (და 
მულტიდისციპლინური) სამეცნიერო დისკურსის განვითარებასა და გაღრმავებას. 

ტვინის მრავალფუნქციურობიდან გამომდინარე, სემინარების სერია 
მულტიდისციპლინურია და აერთიანებს ბიოლოგიის, ფსიქოლოგიის, 
ანთროპოლოგიის, ფილოსოფიის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და ლინგვისტიკის 
დისციპლინებს, ერთი მხრივ, ისეთ ფუნდამენტურ კითხვებზე პასუხების გასაცემად, 
როგორებიცაა - “რა არის აზროვნება?”, “გენეტიკა თუ აღზრდა?”; მეორე მხრივ, კი 
ისეთი პრაქტიკულ საკითხებზე მსჯელობისთვის, როგორებიცაა - “როგორი გავლენა 
აქვს სხვადასხვა ნარკოტიკს ადამიანის ტვინსა და ფიზიოლოგიაზე?” და “რა ხდება 
ფსიქიკური აშლილობების დროს?”  

სემინარები ხორციელდება მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების 
სკოლის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამებისა და კოგნიტიური ნეირომეცნიერებების ინსტიტუტის თანამშრომლობის 
საფუძველზე.  
 
 
FURS: თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევითი სემინარები 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების 
სკოლის მიერ მოწყობილი სოციალური მეცნიერებების კვლევითი სემინარების სერია 
არის აკადემიური პლატფორმა, რომელიც ემსახურება რეგიონზე ორიენტირებული 
ინტერდისპლინარული კვლევების განვითარებას საქართველოში. სემინარების სერია 
მიზნად ისახავს, გავირღმავოთ ცოდნა რეგიონული თავისებურებების შესახებ და 
კვალდაკვალ მიჰყვება სოციალური მეცნიერებების თეორიულ წინსვლებს რეგიონით 
დაინტერესებულ სხვადასხვა დისციპლინაში. 
 
სემინარების ფარგლებში იმართება თეორიულად და დისციპლინარულად 
თანამედროვე საუბრები მეცნიერებსა და სტუდენტებს შორის, რაც მიმართულია 
ძლიერი რეგიონული კვლევებისა და გამოცდილების ჩამოყალიბებისკენ თავისუფალ 
უნივერსიტეტში. მონაწილეები ამ გზით ჩართულნი არიან საქართველოში ახალი 
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ინტერდისციპლინარული კვლევებისა და ტრეინინგების განვითარებასა და 
რეგიონალური სწავლების გაძლიერებაში.  
 
ეკონომიკური თავისუფლება და ეკონომიკური განვითარება  

თავისუფალი უნივერსიტეტის სემინარის "ეკონომიკური თავისუფლება და 
ეკონომიკური განვითარება“ მიზანია უნივერსიტეტში მიმდინარე ეკონომიკური 
კვლევების წახალისება და ამ კვლევების საქართველოში არსებულ ეკომონიკურ 
რეალობასთან დაკავშირება. სემინარების ფარგლებში ტარდება დისკუსიები 
აქტუალურ თეორიულ და პრაქტიკულ პრობლემებზე, რაც ხელს უწყობს 
მეცნიერული აქტივობის ეფექტურობის ზრდას. მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსიაში 
მონაწიილეობის მიღება შეუძლია უნივერსიტეტის ნებისმიერ ლექტორს, რაც არა 
მარტო წარმოადგენს კვლევების კრიტიკის დამატებით წყაროს, არამედ ქმნის 
საფუძველს ინტერდისციპლინარულ კლვევების განხორციელებისათვის, რაც არის 
თანამედროვე ეკონომიკური თეორიის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და 
აქტუალური მიმართულება. 
 
მონაწილეები: ბესო ნამჩავაძე, გიგლა მიქაუტაძე, ზაზა გელაშვილი, ბადრი 
გელიტაშვილი, ალექსანდრე რაქვიაშვილი, თემურ კუპრავა 
 
 
NATO-ს სემინარები 

NATO-ს სემინარები იმართება საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლისა და 
საინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ ორგანიზებით და 
საქართველოში ლიტვის საელჩოს მხარდაჭერით. სემინარის მიზანია სტუდენტების 
ინფორმირება საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მიმდინარე 
საკითხებზე და მათი ჩართვა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 
პროცესში.  
 

სემინარი ”I’m the World”  
სემინარი მოქმედებს 2012 წლიდან. ამ სემინარის მიზანია მსოფლიოში მიმდინარე 

პოლიტიკური პროცესების ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების უცხოელ და 
ქართველ მკვლევარებთან და ექსპერტებთან ერთად, უახლოსი კვლევევების 
პრეზენტაცია და გაცნობა ფართო აუდიტორიისთვის. საჯარო ლექციები და 
შეხვედრები მოქმედ და ყოფილ დიპლომატებთან, დისკუსიები საერთაშორისო 
ურთიერთობებში  მიმდინარე მოვლენების შესახებ თეორიული ცოდნისა და 
პრაქტიკული გამოცდილების კარგი შერწყმაა. აღნიშნული საშაულებას აძლევს 
დოქტორანტებს, სწორად წარმართონ საკუთარი კვლევევები და წარმოადგინონ 
ფართო აუდიტორიის წინაშე.  



 

 148	

 
 
ადამიანის უფლებათა სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული 

 ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული 
ყოველწლიურად დეკემბერში იმართება, მას 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი. მისი 
მიზანი სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მკვლევარებში ადამიანის უფლებების 
პრობლემური საკითხების შესახებ ცოდნის გავრცელება და უნივერსიტეტების 
თანამშრომლობის გზით ადამიანის უფლებების სამართლის შესახებ იდეათა და 
მოსაზრებათა აქტიური ურთიერთგაცვლაა. 

 ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეული ხორციელდება 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის აკადემიური გუნდის ძალისხმევით 
და მასში საქართველოში მოქმედი 7 უნივერსიტეტის პროფესორები, მკვლევარები და 
სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას. კვირეული არის უნიკალური აკადემიური 
პლატფორმა, რომელიც ემსახურება ადამიანის უფლებათა სამართლის შესახებ 
იდეათა ურთიერთგაცვლას და ერთმანეთთან აკავშირებს  ადამიანის უფლებათა 
სამართლის სფეროში მოღვაწე მკვლევარებს, პროფესორებს, მოსამართლეებს, 
აქტივისტებს და სტუდენტებს. კვირეულის ფარგლებში უნივერსიტეტები 
ყოველწლიურად აჯილდოვებენ წლის უფლებათა დამცველს. 

 კვირეულის პარტნიორები არიან საქართველოს უზენაესი სასამართლო და 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო,  ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამა „კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG) და გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). 
  
  
საჯარო დისკუსიათა სერია საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელოვან 
გადაწყვეტილებების შესახებ  

საჯარო დისკუსიათა სერია ქმნის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მნიშვნელოვანი და აქტუალური გადაწყვეტილებების პროფესიული განხილვის 
უნიკალურ შესაძლებლობას. მას 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი ადამიანის უფლებათა 
ეროვნული ინსტიტუტის აკადემიური გუნდისა და საქართველოს საკონტიტუციო 
სასამართლოს ძალისხმევით. დისკუსიათა სერიაში მონაწილეობენ საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მოსამართლეები, საკონსტიტუციო სამართლის მკვლევარები, 
კანონმდებლები, პროფესორები და სტუდენტები. დისკუსიათა სერიის მიზანია 
საკონსტიტუციო სამართლის აქტუალური პრობლემების შესახებ იდეათა 
ურთიერთგაცვლისა და საკონსტიტუციო სამართლის განვითარების ხელშეწყობა. 
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საჯარო დისკუსიათა სერია ხორციელდება ადამიანის უფლებების ეროვნული 
ინსტიტუტის აკადემიური გუნდის ძალისხმევით. საჯარო დოსკუსიის ფორმატს 
მხარს უჭერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო,  ევროკავშირის 
სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი და გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამა (GIZ). 
  
 
ბიზნესის სამართლის საჯარო ლექციების სერია 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის საჯარო ლექციების 
სერიას  2011 წელს ჩაეყარა საფუძველი. საჯარო ლექციების სერიის მიზანია, ხელი 
შეუწყოს სამართლის სხვადასხვა დისციპლინაში მოღვაწე თეორეტიკოსებს, 
მკვლევარებსა და პრაქტიკოსებს შორის დიალოგს; აკადემიური კვლევისა და 
პრაქტიკული გამოცდილების გაერთიანებას, ბიზნესის სამართლის შესახებ საჯარო 
დისკუსიის წარმართვასა და საქართველოში ბიზნესის სამართლის განვითარებას. 

საჯარო ლექციები იმართება ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის 
აკადემიური გუნდის მიერ და მასში მონაწილეობენ საქართველოსა და საზღვარგარეთ 
მოღვაწე პროფესორები, მკვლევარები და პრაქტიკოსი იურისტები. 
  
  
ადამიანის უფლებათა სამართლის საჯარო ლექციების სერია 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის საჯარო ლექციების 
სერიას  2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი. საჯარო ლექციების სერიის მიზანია, ხელი 
შეუწყოს სამართლის სხვადასხვა დისციპლინაში მოღვაწე თეორეტიკოსებს, 
მკვლევარებსა და პრაქტიკოსებს შორის დიალოგს; აკადემიური კვლევისა და 
პრაქტიკული გამოცდილების გაერთიანებას, ადამიანის უფლებების სამართლის 
შესახებ საჯარო დისკუსიის წარმართვასა და საქართველოში ბიზნესის სამართლის 
განვითარებას. 

საჯარო ლექციები იმართება ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის 
აკადემიური გუნდის მიერ და მასში მონაწილეობენ საქართველოსა და საზღვარგარეთ 
მოღვაწე პროფესორები, მკვლევარები და პრაქტიკოსი იურისტები. 

 საჯარო დისკუსიათა სერიას მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამა „კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG). 
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13.1.5.2   აკადემიური კონფერენციები 
 
აკადემიური კონფერენცია “საქართველოს 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა“ 
 
რეზიუმე:  2017 წლის 3 ნოემბერს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა 
აკადემიური კონფერენცია “საქართველოს 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა“ 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის ორგანიზებითა და აღმოსავლეთ-
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის  “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა 
საქართველოში” (PROLoG) მხარდაჭერით. კონფერენციის სამი თემატური 
სადისკუსიო პანელი მოიცავდა ყველა მნიშველოვან საკითხს კონსტიტუციური 
რეფორმის შესახებ და აკადემიური, იდეოლოგიური და ინსტიტუციური პოზიციების 
ფართოდ წარმოდგენის საშუალებას იძლეოდა.  
კონფერენცია ჩატარდა USAID-ის მიერ დაფინანსებული „კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI – PROLoG) პროგრამის დახმარებით. 
 
აკადემიური კონფერენცია “ადამიანის უფლებების თანამედროვე გამოწვევები: 
ეროვნული და საერთაშორისო პერსპექტივა“ 
2016 წლის 29 ივლისს თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების 
ეროვნული ინსტიტუტის მიერ, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის 
პროექტთან „კანონის უზენაესობის მხარდაჭრა საქართველოში“ და საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოსთან თანამშრომლობით, ჩატარდა კონფერენცია 
“ადამიანის უფლებების თანამედროვე გამოწვევები: ეროვნული და საერთაშორისო 
პერსპექტივა“. კონფერენცია ოთხი სესიისგან შედგებოდა:  

• ღირსება თუ "ზიანის პრინციპი"? - თავისუფლების კონცეპტუალური და 
ღირებულებითი განსაზღვრის პრობლემები საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს პრაქტიკაში;  

• საზღვრების გავლება: რელიგიური თავისუფლება და კონსტიტუციური 
სეკულარიზმი;  

• პირადი ცხოვრების უფლების გამოწვევები საქართველოში;  
• ანტონინ სკალიასადმი მიძღვნილი დისკუსია: მოსამართლეები, უფლებები და 

დემოკრატიული მმართველობა. 
კონფერენცია ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 
(EWMI/PROLoG) დახმარებით.   
 
საერთაშორისო კონფერენცია “რელიგია და საბჭოთა სახელმწიფოს მემკვიდრეობა: 25 
წლის რეტროსპექტივა”  
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თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და ბრიგჰამ იანგის 
უნივერსიტეტის სამართლისა და რელიგიის შესწავლის საერთაშორისო ცენტრის 
თანამშრომლობით გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია “რელიგია და საბჭოთა 
სახელმწიფოს მემკვიდრეობა: 25 წლის რეტროსპექტივა”. კონფერენციის პანელები 
მოიცავდა შემდეგ თემებს: 

- კულტურა და საბჭოთა სახელმწიფოს მემკვიდრეობა 
- საბჭოთა მემკვიდრეობის შედარებითი პერსპექტივები 
- რელიგიური უმცირესობები 
- საბჭოთა მემკვიდრეობა და უმრავლესობისა და უმცირესობის რელიგიები 
- საკუთრების რესტიტუცია 
- საბჭოთა მემკვიდრეობა და ეროვნული ვარიაციები 

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ექსპერტები ცენტრალური ევროპიდან, 
ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან, აშშ-დან, რუსეთიდან, ბელორუსიიდან, 
უკრაინიდან და საქართველოდან.  

კონფერენცია დააფინანსა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლა და ბრიგჰამ იანგის უნივერსიტეტის სამართლისა და რელიგიის შესწავლის 
საერთაშორისო ცენტრმა. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის 
სამართლის ეროვნული ცენტრი მოქმედ ადვოკატებს სთავაზობს მრავალმხრივ 
შესაძლებლობებს, რათა გაიღრმავონ ცოდნა ბიზნეს სამართლის მიმართულებით და 
დახვეწონ საკუთარი პროფესიული უნარები. ბიზნესის სამართლის ეროვნული 
ცენტრი რეგულარულად მართავს ღონისძიებებს (კონფერენციები, სემინარები, 
ტრენინგები) ადვოკატთა სავალდებულო განგრძობადი იურიდიული განათლების 
(გ.ი.გ.) ფარგლებში.  
 

განგრძობადი იურიდიული განათლების კონფერენცია 
 

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი 2011 წლიდან რეგულარულად აწყობს 
ღონისძიებებს (კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები) ადვოკატთა სავალდებულო 
განგრძობადი იურიდიული განათლების (გ.ი.გ.) ფარგლებში. ღონისძიებები, 
შესაბამისი წესით, აკრედიტაციას გადის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
განგრძობადი იურიდიული განათლების კომისიაში და მონაწილე ადვოკატებს 
ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებსა და 
კონფერენციებში დაგროვილი საათები ეთვლებათ გ.ი.გ. სავალდებულო საათებში. 
2011 წლის დეკემბერში, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ, საქართველოს 
ადვოკატთა ასოციაციასთან და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და 
სამართლებრივი გაძლიერების პროექტთან (JILEP) ერთად, ჩატარდა ბიზნეს 
სამართლის პირველი ეროვნული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა 100-ზე 
მეტმა ადვოკატმა და პრაქტიკოსმა იურისტმა მიიღო. 
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განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-3 ეროვნული კონფერენცია (გ.ი.გ 
კონფერენცია 2013) 
მონაწილეები: გიორგი სვანაძე, Deloitte & Touche, ნუნუკა კვანტალიანი, Phd 
პროფესორი, საქ, უზანაესი სასამართლოს მოსამართლე 2002-2012 წწ, სოფიო 
ტყემალაძე, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 
გაძლიერების პროექტი (JILEP), ნუნუ კვანტალიანი, Phd პროფესორი, საქ, უზანაესი 
სასამართლოს მოსამართლე 2002-2012 წწ, ლევან ნანობაშვილი, Georgian American 
Alloys, ლაშა ცერცვაძე, BTA ბანკი, ნიკოლოზ გოგილიძე, იურიდიული კომპანია 
“მიქაძე, გეგეჭკორი, თაქთაქიშვილი”  
ვადები: 2013 წლის 2-3 ნოემბერი 
 
რეზიუმე: კონფერენცია ჩატარდა ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის, 
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების 
პროექტის (JILEP) და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით. 
კონფერენციის სპიკერებმა წარმოადგინეს მოხსენებები შემდეგ თემებზე: 
  
• საერთაშორისო ბიზნესსამართლებრივი დავები, დელიქტები, 

გამოსაყენებელი სამართალი და საქართველოს სასამართლოების საერთაშორისო 
კომპეტენციის მნიშვნელობა უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
საქართველოში ცნობააღსრულებაზე - გიორგი სვანაძე, Deloitte & Touche 

• ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში - ნუნუკა კვანტალიანი, Phd 
პროფესორი, საქ, უზანაესი სასამართლოს მოსამართლე 2002-2012 წწ 

• INCOTERMS 2010: პრაქტიკული გამოყენება - სოფიო ტყემალაძე, 
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების 
პროექტი (JILEP) 

• დერივატიული გარიგებები - ქეთი ქვარცხავა, BLC 
• მტკიცების პროცესი სამოქალაქო საპროცესო სამართალში - ნუნუკა კვანტალიანი, 

Phd პროფესორი, საქ, უზანაესი სასამართლოს მოსამართლე 2002-2012 წწ 
• საავტორო ხელშეკრულება: პრობლემები და საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა 

- ლევან ნანობაშვილი, Georgian American Alloys  
• დირექტორატის (დირექტორის) მოვალეობები კომპანიის მართვისას - ლაშა 

ცერცვაძე, BTA ბანკი 
• საავტორო უფლებები: დაცვის კრიტერიუმები - ნიკოლოზ გოგილიძე, მიქაძე 

გეგჭკორი თაქთაქიშვილი 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება:  კონფერენციის ფინანსური მხარდაჭერა 
უზრუნველყო USAID-ის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და 



 

 153	

სამართლებირივ გაძლიერების პროექტმა (JILEP), რომელსაც საქართველოში 
ახორციელებს  East-West Management Institute (EWMI).  
ბიუჯეტი:  5, 997 ლარი  
 
 
განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-4 ეროვნული კონფერენცია (გ.ი.გ 
კონფერენცია 2014) 
 
მონაწილეები: გიორგი სვანაძე, Deloitte & Touche, გიორგი ნარმანია, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლევან ნანობაშვილი, Georgian American Alloys, ლაშა 
ცერცვაძე, BTA ბანკი, გიორგი ბათლიძე, BLC, ზვიად კორძაძე და ქეთევან ქვარცხავა, 
საქართველოს იურიდიულ ფირმათა ასოციაცია, ირაკლი გაფრინდაშვილი, GLCC, 
ნიკოლოზ გოგილიძე, საქპატენტი.   კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 80-მდე 
იურისტმა და უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე დაინტერესებულმა პირმა. 
ვადები: 2014 წლის 29-30 ნოემბერი  
 
რეზიუმე: კონფერენცია ჩატარდა ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის, 
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების 
პროექტის (JILEP)  და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით. 
კონფერენციის სპიკერებმა წარმოადგინეს მოხსენებები შემდეგ თემებზე:  
• საერთაშორისო ბიზნეს ხელშეკრულებების მოლაპარაკება და დადება 

საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლის ფონზე  - გიორგი სვანაძე, Deloitte & 
Touche 

• პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი რეჟიმი: რისკები და გამოწვევები  - გიორგი 
ნარმანია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• საავტორო უფლებების დაცვა ინტერნეტში: პრობლემები და სასამართლო პრაქტიკა 
- ლევან ნანობაშვილი, Georgian American Alloys 

• დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისა და საკონტროლო პაკეტის 
დაუფლებისას: შედარებითსამართლებრივი კონტექსტი - ლაშა ცერცვაძე, BTA 
ბანკი 

• დელიქტური პასუხისმგებლობის სამართლის სისტემა ქართული 
კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით  -  გიორგი 
ბათლიძე, BLC 

• შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი ცვლილებები 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში  - ზვიად კორძაძე და ქეთევან ქვარცხავა, 
საქართველოს იურიდიულ ფირმათა ასოციაცია 

• გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისა და იძულებითი აღსრულების პროცესის 
ურთიერთქმედება და კოლიზიური საკითხები  - ირაკლი გაფრინდაშვილი, GLCC 
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• ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულებასთან დაკავშირებული 
ასპექტები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში - ნიკოლოზ 
გოგილიძე, საქპატენტი 

დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: კონფერენციის ფინანსური მხარდაჭერა 
უზრუნველყო USAID-ის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და 
სამართლებირივ გაძლიერების პროექტმა (JILEP), რომელსაც საქართველოში 
ახორციელებს  East-West Management Institute (EWMI).  
ბიუჯეტი: 5,787 ლარი 
 
 
განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-5 ეროვნული კონფერენცია (გ.ი.გ 
კონფერენცია 2015) 
 
 
მონაწილეები: ქეთევან მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო სასამართლო, ნინო 
ლიპარტია, სადაზღვევო კომპანია „ARDI ჯგუფი“,გიორგი სვანაძე, Deloitte & Touche, 
ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი,გიორგი ჯუღელი, EWMI PROLoG, ლაშა 
ცერცვაძე - FLS, თამთა ივანიშვილი, BLC, ნანა ამისულაშვილი - VBAT, გიორგი 
ბათლიძე, BLC; ნინა ჟვანია - Petrocas Energy Group, გიორგი ბათლიძე, BLC; ნინა ჟვანია 
- Petrocas Energy Group.  
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 80-ზე მეტმა პრაქტიკოსმა იურისტმა საჯარო და 
კერძო სექტორიდან.  
ვადები: 2015 წლის 12-13 დეკემბერი  
 
რეზიუმე: განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-5 ეროვნული კონფერენცია 
ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. კონფერენციის სპიკერებმა 
წარმოადგინეს მოხსენებები შემდეგ თემებზე:  

•   ვალუტის კურსის ცვლილების ზეგავლენა სამოქალაქო ურთიერთობებზე: 
ნომინალიზმის პრინციპი - ქეთევან მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო 
სასამართლო 

• საბანკო გარანტია, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება და მისი 
სამართლებრივი რეგულირება - ნინო ლიპარტია, სადაზღვევო კომპანია „ARDI 
ჯგუფი“ 

• საერთაშორისო საკორპორაციო ურთიერთობების საერთაშორისო კერძო და 
საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივი ასპექტები - გიორგი 
სვანაძე, Deloitte & Touche, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი 
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• საწარმოს პარტნიორთა და დირექტორთა გარე პასუხისმგებლობა 
კანონმდებლობისა და სამოსამართლეო სამართლის მიხედვით - გიორგი 
ჯუღელი, EWMI PROLoG, ლაშა ცერცვაძე - FLS 

• გადახდისუუნარობის პრობლემატური საკითხების მიმოხილვა: რეფორმები და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები - თამთა ივანიშვილი, BLC, 
ნანა ამისულაშვილი - VBAT 

• სამართლიანი პროცესის უზრუნველყოფა - სამართლებრივი და ფაქტობრივი 
შეფასების სტანდარტი მართლმსაჯულების სისტემაში - გიორგი ბათლიძე, 
BLC; ნინა ჟვანია - Petrocas Energy Group 

• ეკონომიკურ აგენტებს შორის ინფორმაციის გაცვლა, როგორც კარტელური 
შეთანხმების მტკიცებულება - ევროკავშირის პრაქტიკის მიმოხილვა - გიორგი 
ბათლიძე, BLC; ნინა ჟვანია - Petrocas Energy Group 

ბიუჯეტი: 10, 250 ლარი  
 
 
განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-6 ეროვნული კონფერენცია (გ.ი.გ 
კონფერენცია 2016) პროექტის სათაური:  გიგ კონფერენცია 2016 
 
მონაწილეები: გიორგი სვანაძე, გიორგი ცერცვაძე, ზურაბ ნიკვარაშვილი, თამთა 
ივანიშვილი, ლევან ცერცვაძე, ლევან ჯანაშია, ნიკა გოგოლიძე, ნუნუ კვვანტალიანი, 
არჩილ გიორგაძე, ქეთი მესხიშვილი. კონფერენციას ესწრებოდნენ პრაქტიკოსი 
იურისტები საჯარო და კერძო სექტორიდან. 
ვადები:  2016 წლის 12-13 დეკემბერი 
რეზიუმე:  გ.ი.გ კონფერენცია ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ეგიდით 2011 
წლიდან იმართება და მიზნად ისახავს მიმდინარე წლის აქტუალური საკითხების 
განხილვასა და დისკუსიებს დარგში მომუშავე სპეციალისტებთან. ბიზნეს 
სამართლის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა რიგით მეექვსე განგრძობადი 
იურიდიული განათლების კონფერენცია ბიზნესის სამართალში. კონფერენციაზე 
განხილულ იქნა ბევრი აქტუალური საკითხი, მაგალითად საწარმოს პარტნიორთა და 
დირექტორთა გარე პასუხისმგებლობა, კონკურენციის სამართლისა და 
გადახდისუუნარობის საკითხები, ვალუტის კურსის ცვლილების ზეგავლენა 
სამოქალაქო ურთიერთობებზე და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. 
ბიუჯეტი: 11,450 ლარი  
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განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-7 ეროვნული კონფერენცია (გ.ი.გ 
კონფერენცია 2017) პროექტის სათაური:  გიგ კონფერენცია 2017 
 
მონაწილეები: გიგა ბათლიძე, ნინა ჟვანია, გიორგი სვანაძე, გიორგი ჯუღელი, ეკა 
ლომთათიძე, ზაქარია შველიძე, თამთა ივანიშვილი, ქეთევან ბერიძე, სოფიო 
ტყემალაძე, ქეთევან მესხიშვილი.  
კონფერენციას ესწრებოდნენ პრაქტიკოსი იურისტები საჯარო და კერძო სექტორიდან. 
ვადები: 16-17 დეკემბერს 2017 
რეზიუმე: თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრისა 
და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა ბიზნესის 
სამართლის განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-7 ეროვნული კონფერენცია. 
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ადვოკატთა ასოციაციის წევრები და პრაქტიკოსი 
იურისტები. 
კონფერენციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები: 
- სოლიდარული ვალდებულებები - სამართლის თეორია და სასამართლო პრაქტიკა 
- სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაცია - საქართველოს და ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა 
- კარტელის მტკიცება ირიბი მტკიცებულებების საფუძველზე 
- საარბიტრაჟო დებულებები: შედგენა, აღსრულება და რისკები 
- ქონების შენარჩუნება (კაპიტალის დაცვა) კაპიტალურ საზოგადოებებში, 
დივიდენდის განაწილება და დივიდენდის მოთხოვნის უფლება 
- შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა - სასამართლო პრაქტიკა 
- ცრუმაგიერი მფლობელობა - აქტუალური პრობლემები 
- ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის დადებული გარიგებების პრობლემური 
საკითხები 
ბიუჯეტი: 11, 234 ლარი  
 

 
ბიზნესის სამართლის სიმპოზიუმი 2013 
 
მონაწილეები/სტუდენტები: უილიამ ფოსტერი (WILLIAM E. FOSTER) სამართლის 
ასოცირებული პროფესორი უოშბორნის სამართლის სკოლა. მონაწილეობდნენ 
პრაქტიკოსი იურისტები და სტუდენტები.  
ვადები: 13-18 მაისი, 2013  
რეზიუმე: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის, ბიზნეს 
სამართლის ეროვნული ცენტრისა და უოშბორნის უნივერსიტეტის (კანზასი, აშშ) 
სამართლის სკოლის ორგანიზებით 2013 წლის ბიზნეს სამართლის კვირეული 
ჩატარდა. კვირეულის ფარგლებში დაინტერესებულ პირებს საშუალება ჰქონდათ 
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დასწრებოდნენ ბიზნეს სამართალში პრობლემური საკითხების შესახებ გამართულ 
საჯარო ლექციებს, დისკუსიებსა და პრეზენტაციებს და გაცნობოდნენ კონკრეტული 
საკითხის ქართულ და ამერიკულ პერსპექტივას. კვირეულის დასკვნით ღონისძიებას 
ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი წარმოადგენდა. სიმპოზიუმზე ბიზნეს სამართლის 
პრობლემურ და აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით მოხსენებებით წარდგნენ 
ამერიკელი და ქართველი პროფესიონალები, უოშბორნის უნივერსიტეტიდან (აშშ), 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტიდან და სახელმწიფო და კერძო სექტორიდან. 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა 
და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP), რომელსაც საქართველოში 
USAID-ის დაფინანსებით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი 
ახორციელებს. 
ბიუჯეტი: საგრანტო პერიოდზე - 01/11/2011 – 31/07/2014 - დამტკიცებული საერთო 
ბიუჯეტი - 27, 626 ლარი.   
 
 
ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი 2014 
 

სიმპოზიუმი ჩატარდა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლის, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრისა და უოშბორნის უნივერსიტეტის 
(კანზასი, აშშ) სამართლის სკოლის ორგანიზებით. კვირეულის ფარგლებში 
დაინტერესებულ პირებს საშუალება ჰქონდათ დასწრებოდნენ ბიზნესისა და 
საკონსტიტუციო სამართალში პრობლემური საკითხების შესახებ გამართულ საჯარო 
ლექციებს, დისკუსიებსა და პრეზენტაციებს და გაცნობოდნენ კონკრეტული საკითხის 
ქართულ და ამერიკულ პერსპექტივას. ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი კვირეულის 
დასკვნით ღონისძიებას წარმოადგენდა. სიმპოზიუმის ფარგლებში განხილულ იქნა 
მეწარმეთა შესახებ კანონის პრობლემური საკითხები და ახალი კანონპროექტით მათი 
დარეგულირება. 
დამფინანსებელი ფონდის სახელწოდება: ბიზნეს სამართლის კვირეულს მხარს 
უჭერდა მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების 
პროექტი (JILEP), რომელსაც საქართველოში USAID-ის დაფინანსებით აღმოსავლეთ-
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი ახორციელებს.  
ბიუჯეტი: საგრანტო პერიოდზე - 01/11/2011 – 31/07/2014 - დამტკიცებული საერთო 
ბიუჯეტი - 27, 626 ლარი.   
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სიმპოზიუმი 2015 
 

რიგით მეოთხე ბიზნესის სამართლის სიმპოზიუმზე (6 ივნისი 2015 წელი) 
განხილული იყო სხვადასხვა საკითხი. მომხსენებლებმა ისაუბრეს სიტყვისა და 
გამოხატვის თავისუფლებაზე სამოქალაქო სამართალწარმოებაში და შესაბამის 
სასამართლო პრაქტიკაზე ამ მიმართულებით. სიმპოზიუმზე განხილულ იყო როგორც 
სასამართლოს ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილება კომპანიის დირექტორისა და 
პარტნიორთა პასუხისმგებლობის შესახებ კომპანიის საგადასახადო 
ვალდებულებებთან მიმართებით, ისე შრომის კოდექსში შესული ცვლილებების 
სამართლებრივი ტენდენციები.  
სიმპოზიუმი დაფინანსდა ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის/თბილისის 
თავისუფალი უნივერსიტეტის მიერ.  
 
 
საერთაშორისო კონფერენცია „Challanges of Remembering in the Caucasus“ (მეხსიერების 
პრობლემები კავკასიაში)  
 

2016 წლის 9 იანვარს  გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია „Challanges of 
Remembering in the Caucasus”, რომელსაც თავისუფალი უნივერსიტეტის სადოქტორო 
სკოლამ უმასპინძლა. მომხსენებლების სიაში იყვნენ თავისუფალი უნივერსიტეტის 
მკვლევარები, საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებიდან მოწვეული მეცნიერები და 
უცხოელი მკვლრევარები (მათ შორის ვაშონგტონის უნიევრსიტეტის პროფესორი). 
კონფერენციის მიზანი იყო კავკასიაში არსებულ კოლექტიური მეხსიერებაზე, 
გახსნების სტრატეგიებსა და მეხსიერებასა და პოლიტიკურ დისკურსს/პროცესებს 
შორის არსებული კრიტიკული საკითხების მიმოხილვა და ანალიზი.  
 
კონფერენცია „კულტურათა თანაარსებობა და ურთიერთგავლენები – დიალოგის 
როლი თანამედროვე გამოწვევების ფონზე“ 
 

2016 წლის 25 ნოემბერს არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს 
შემსწავლელი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია თემაზე "კულტურათა 
თანაარსებობა და ურთიერთგავლენები – დიალოგის როლი თანამედროვე 
გამოწვევების ფონზე". მასში მონაწილეობდნენ თავისუფალი, ივ. ჯავახიშვილის, 
ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტების პროფესორ-
მასწავლებლები და მკვლევარები, აგრეთვე თავისუფალი უნივერსიტეტის რამდენიმე 
სტუდენტი.  
 
 



 

 159	

საერთაშორისო სემინარი “რელიგია და პოლიტიკა” 
 

2015 წლის 27 ივნისს თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების 
სამაგისტრო პროგრამისა და მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის 
ორგანიზებით გაიმართა საერთაშორისო ვორქშოპი  “რელიგია და პოლიტიკა”. 
მონაწილეობა მიიღეს ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა თეო ვან ლინტმა, 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორმა გიური გერებიმ და 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორებმა ნიკოლოზ ალექსიძემ და ნუცა 
ბათიაშვილმა. ვორქშოპის თემა იყო რელიგიისა და პოლიტიკური აზრის 
ურთიერთმიმართების ისტორია და თანამედროვე პრობლემატიკა კავკასიის 
რეგიონში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორ საკითხს: 1. პოლიტიკური 
თეოლოგიებს ანტიკურობიდან შუა საუკუნებამდე და მეოცე საუკუნის პოლიტიკური 
თეოლოგიები კარლ შმიდტის შემდეგ; 2. სომხეთსა და საქართველოში მეოცე და 
ოცდამეერთე საუკუნეებში რელიგიისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედება 
(ნაციონალური ნარატივებისა და კულტურული მეხსიერების ჭრილში). 
 
საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის "დიპლომატიური უიქენდი"  
 

ღონისძიება წარმოადგენს  საჯარო დისკუსიების და კონფერენციების სერიას, 
რომელიც ეხება საქართველოს დიპლომატიურ კურსს.  “დიპლომატიური უიქენდის” 
ფარგელბში გაიმართა კონფერენციები: „ქართული დიპლომატია XXI საკუნეში“ (2014 
წლის 14-16 ნოემბერი); საქართველოს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის 
პრიორიტეტები" (2014 წლის 19-21 დეკემბერი); "საერთაშორისო ტერორიზმი და 
უსაფრთხოება". კონფერენციებში მონაწილეობენ საქართველოს სხვადასხვა უწყების 
მოქმედი მინისტრები და დიპლომატები, მკვლევარები და ექსპერტები. 
კონფერენციაზე განიხილებოდა შემდეგი თემები: საქართველოს ევროპული 
მომავალი, მოსალოდნელი ეკონომიკური განვითარებები, რეფორმები და 
ცვლილებები, ევეროკავშირი და საქართველო, ნატო და საქართველო, უსაფრთხოების 
პრობლემები, გარე გამოწვევები და უსაფრთხოების პოლიტიკა. კონფერენეციები 
ორგანიზებულია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის, 
საქართველოში ლიტვის საელჩოს და თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
ურთიერთობების სკოლის მიერ.  
 
 
საერთაშირისო ურთიერთობების სკოლის კონფერენცია - „ეთნიკური და რელიგიური 
ჯგუფები საქართველოში და საბჭოთა დეპორტაციები“  
 
2012 წლის 1-3 თებერვალს თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშირისო 
ურთიერთობების სკოლის კონფერენცია - „ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები 
საქართველოში და საბჭოთა დეპორტაციები“. კონფერენციაზე განიხილებოდა 
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი - საქართველოში არსებული ეთნიკური და 
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რელიგიური ჯგუფები, საბჭოთა კავშირში განხორციელებული დეპორტაციები და ამ 
დეპორტაციების შედეგების ანალიზი, რეპატრიაციის საკითხები და სხვა.  
მონაწილეები: ჯანა სომერლუნდი, რეგიონალური დირექტორი ტომ ტრიერი, 
ექსპერტი გიორგი თარხან-მოურავი, დენოლა ჩხარტიშვილი.  
 

13.1.5.3  სხვა კვლევითი პროექტები 
 

პროექტის სახელწოდება: Making an Impact in Policy Analysis in Georgia:  Improving 
Research, Education and Engagement (MIPAG)  

 
პროექტის Making an Impact in Policy Analysis in Georgia:  Improving Research, 

Education and Engagement (MIPAG) მიზანია საჯარო პოლიტიკის კვლევის 
გაუმჯობესება. კერძოდ, პროექტი მიზნად ისახავს საუნივერსიტეტო კვლევის 
ხარისხის გაუმჯობესებას საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით, უნივერსიტეტის 
ინტეგრირებას სამოქალაქო საზოგადოებაში და უნივერსიტეტის ჩართულობის 
გაძლიერებ!" სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმულირებაში. 

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა პროფესიული პროგრამა Certified Public Policy 
Analyst.  პროგრამა ერთობლივად ხორციელდება თბილისის თავისუფალ, 
საქართველოს აგრარულ და ჩრდილოეთ ტეხასის (University of North Texas) 
უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის საფუძველზე საქართველოში ამერიკის 
საელჩოს დაფინანსებით. 

პროგრამის CPPA-ის კურსის ფარგლებში, პროგრამის მენტორების დახმარებით, 
მონაწილეები ახორციელებენ დამოუკიდებელ კვლევით პროექტებს, რაც 
გულისხმობს პრობლემის კვლევას და შესაბამისი რეკომენდაციების განსაზღვრას მის 
გადასაჭრელად. კურსის ბოლოს სტუდენტები წერენ პოლიტიკის დოკუმენტს.  
  
პროგრამა განკუთვნილია: 

• პოლიტიკის ანალიზით დაინტერესებული სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების სტუდენტებისათვის 

• ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის 
• კვლევითი საქმიანობით დაინტერესებული საჯარო მოხელეებისათვის 
• არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის 

  
ამერიკის საელჩოს მხარდაჭრის ფარგლებში პროგრამის ყველა მონაწილისთვის 
გათვალისწინებულია 100%-იანი სასწავლო გრანტი. 
პროექტის ბიუჯეტი: $346,500.00  
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პროექტი: "Security Concept and Conflict Management: The Roles of NATO, UN and The 
EU” 

 
ორგანიზატორები: ასპენის ინსტიტუტის (გერმანია), თავისუფალი 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა.  
პროექტი მიზნად ისახავდა კონკრეტული case study-ის მიხედვით კონფლიქტების 

მენეჯმენტის შესაძლო გზების განხილვას და კვლევას. ორი დღის მანძილზე 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო კვლევები გერმანელი და ქართველი 
მკვლევარების მიერ, რომელიც ეხებოდა კრიზისების მენეჯმენტის განვითარების 
ისტორიას, სხვადასხვა კონფლიქტის (ლიბიის, უკრაინის, ბოსნიის, კოსოვოს, სირიის 
და ა.შ.) გადაჭრის სავარაუდო გზებს. ამ ჭრილში კონფერენციაზე განიხილეს ნატო-
საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივები.   

პროექტის თემები: 
- „უსაფრთხოების კონცეფციის განვითარება მე-20 საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან - მოტივაცია, ინტერესები და პრობლემები“ - პროფ. პიტერ 
შმიტი, ლიუდვიგ-მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, მიუნხენი, გერმანია; 

- „კრიზისების მენეჯმენტის განვითარება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან 
I: ბოსნია და კოსოვო - ჰუმანიტარული ინტერვენცია?“ - ვალესკა ეში, 
ასპენის ინსტიტუტი, გერმანია; 

- „კრიზისების მენეჯმენტის განვითარება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან 
II: ლიბია - დაცვის კონცეფციის პასუხისმგებლობა?“ - იურგენ ბორნემანი, 
გენერალ-ლეიტენანტი, გერმანია; 

- „კრიზისების მენეჯმენტის განვითარება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან 
III: საფრანგეთი და ევროკავშირი აფრიკაში“ - პიტერ ეითელი, 
სტრატეგიული მომავალის ანალიზის ინსტიტუტი (ISZA), გერმანია; 

- „კრიზისების მენეჯმენტის განვითარება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან 
IV: სირია - საერთაშორისო ჩიხი“ - პროფ. თინათინ ქაროსანიძე, 
თავისუფალი უნივერსიტეტი, საქართველო; 

- „საერთაშორისო კრიზისის მენეჯმენტი უკრაინის მაგალითზე - 
საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი“ - თამარ კოვზირიძე, თავისუფალი 
უნივერსიტეტი; 

- „ნატო-საქართველოს ურთიერთობები“ - მაქსიმილიან ედერი, ნატოს 
სამეკავშირეო ოფისი, სამხედრო სამეკავშირეო ოფიცერი. 
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13.1.6   სტუდენტური კვლევები 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს საბაკალავრო სწავლის სხვადასხვა 
ეტაპზე ეძლევათ კვლევების განხორციელების საშუალება. უნივერსიტეტის 
კვლევითი მისიის გათვალისწინებით, თითოეული სკოლის პროგრამაში 
ინტეგრირებულია სასწავლო კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველჰყოფს 
ინტერდისციპლინური და პრობლემაზე ორიენტირებული კვლევების წარმოებას. 
უნივერსიტეტის მიზანია ისეთი აკადემიური გარემოს შექმნა, სადაც  სტუდენტები 
შეიძენენ ცოდნის ახლებურად ინტერპრეტაციის უნარს და ადრეულ ეტაპზევე 
ეზიარებიან მოწინავე აკადემიური დისკურსს. ამ მიზნის მისაღწევად ცალკეულ 
კურსებში ინტეგრირებული სამუშაოს გარდა (მაგ; მინი ეთნოგრაფიული პროექტები, 
სოციოლოგიური კვლევები, რეფერატები,) კურიკულუმით გათვალისწინებულია 
შემდეგი კომპონენტები: 
 
 

სასწავლო პროცესში ინტეგრირებული კვლევები 
 
Junior პროექტი 

მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის მესამე კურსზე 
სტუდენტები გადიან საგანს - Junior პროექტი. ჯუნიორ პროქეტის ფარგლებში, 
სტუდენტები სკოლის ადმინისტრაციასთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ და 
საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ირჩევენ საკვლევ თემას, ამუშავებენ ამ 
თემაზე არსებულ ლიტერატურას და წერენ სინთეზური სახის ნაშრომს. კურსის 
ფარგლებში სტუდენტებს ევალებათ, წარმოადგნინონ ბიბლიოგრაფიულ კვლევაზე 
დაფუძნებული მიმოხილვა (სინოფსისი), ლიტერატურის ანალიტიკური მიმოხილვა 
(რომელიც მოიცავს დასამუშავებელი ლიტერატურის მოკლე ანალიზს და მათი 
გამოყენების დასაბუთებას) და საბოლოო ნაშრომი. ნაშრომის შესრულების პროცესში 
სტუდენტებს ევალებათ იმ ანალიტიკური და თეორიული დებატების აკუმულირება 
და რეპრეზენტაცია, რომლებიც არჩეული თემის შესწავლასა და მის გამოყენებას 
შეეხება, ამ დებატების კრიტიკულად შეაფასება არსებულ კვლევებსა და შრომებზე 
დაფუძნებით და საკუთარი არგუმენტების განვითარება, რომლებიც წარმოაჩენენ 
ინტერდისპილინურ და კომპარატიულ პერსპექტივას არჩეული თემის შესახებ. 
 
საბაკალავრო ნაშრომი 

მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის მეოთხე კურსზე 
სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ საგანი - საბაკალავრო ნაშრომი. საბაკალავრო 
ნაშრომი არის სტუდენტის მიერ გავლილი და მიმდინარე წლის მანძილზე 
აკუმულირებული აკადემიური გამოცდილების შეჯამება და იწერება სტუდენტის 
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მიერ გავლილ ნებისმიერ საგანსა თუ დისციპლინაში. საბაკალავრო ნაშრომის 
ამოცანაა, სტუდენტმა შეძლოს წინა წლების განმავლობაში გამომუშავებული 
აკადემიური უნარ-ჩვევების, კვლევის მეთოდოლოგიის, თუ ლიტერატურის 
სინთეზის უნარის გამოყენება. ნაშრომი წერის პროცესი უვითარებს სტუდენტს 
დამოუკიდებელი კვლევის უნარ-ჩვევებსა და ხელს უწყობს მას საკუთარი 
პროფესიული ინტერესები განსაზღვრასა და აკადემიურ განვითარებაში. კურსის 
შედეგად სტუდენტი სწავლობს დამოუკიდებლად კვლევის წარმოებას და საკუთარი 
ინტერესების ფორმირებას. 
 
სამართლის კლინიკები  

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ბაზაზე 
ფუნქციონირებს ბიზნესის სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლის, სისხლის 
სამართლისა და საკონსიტიტუციო სამართლის კლინიკები. 

კლინიკების მიზანია, ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს გაუწიონ უფასო 
იურიდიული დახმარება და დაეხმარონ სამართლის სკოლის სტუდენტებს, 
მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ. სამართლის კლინიკების 
ბაზაზე თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები პრაქტიკული საქმიანობის 
გარდა ახორციელებენ კვლევით საქმიანობას. კერძოდ, ისინი კლიენტებისთვის 
ამზადებენ საკონსულტაციო დასკვნებს, რისთვისაც უწევთ  სასამართლო პრაქტიკის 
მოძიება და ანალიზი, პირველადი და მეორადი წყაროების დამუშავება და ანალიზი, 
სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოდან ინფორმაციის გამოთხოვა და 
დამუშავება.  საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის ფარგლებში კი სტუდენტები 
ამზადებენ სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებებს. 
 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ამიკუსების წარდგენა 

2011 წლიდან თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტები 
ჩართულნი არიან საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის საქმიანობაში, რომლის 
ერთ-ერთ ძირითადი აქტივობაა საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითი 
განხილვისთვის მიღებულ საქმეებზე სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების 
მომზადება და სასამართლოში გაგზავნა. სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების 
მომზადება გულისხმობს მოცულობითი შედარებით-სამართლებრივი კვლევის 
ჩატარებას სარჩელში დასმულ კონსტიტუციურ-სამართლებრივ საკითხებზე პასუხის 
გასაცემად. კლინიკაში სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებები მზადდება როგორც 
სასწავლო, ისე საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენის მიზნით. ქვემოთ  
ქრონოლოგიურად ჩამოთვლილი უშუალოდ სასამართლოში წარდგენილი კვლევები, 
რაც მხოლოდ ნაწილია კლინიკის ფარგლებში სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების 
მოსამზადებლად განხორციელებული კონსტიტუციურ-სამართლებრივი კვლევებისა. 
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აღნიშნული კვლევითი პროექტის განსაკუთრებულობა, მის პრაქტიკულ 
მნიშნველობასთან ერთად, მდგომარეობს იმაში, რომ პროექტი ხორციელდება 
ვოშბორნის სამართლის სკოლასთან თანამშრომლობით. ყოველი წლის დასაწყისში 
კლინიკის ქართველი ინსტრუქტორები ვოშბორნის უნივერსიტეტის პროფესორებთან 
ერთად არჩევენ ორ საქმეს, რომელიც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიერ მიღებულია განსახილველად. ამ საქმეებზე კონსტიტუციური კლინიკის 
ფარგლებში იქმნება სტუდენტთა ჯგუფი, ვაშბორნის უნივერსიტეტში ასევე ირჩევენ 
დაახლოებით 6 სტუდენტს. არგუმენტების მოსაპოვებლად ქართველი სტუდენტები 
აკეთებენ როგორც შიდა კანონმდებლობის  და სასამართლო პრაქტიკის, ისე 
შედარებით-სამართლებრივ ანალიზს სხვა ქვეყნების კონსტიტუციური და ადამიანის 
უფლებათა რეგიონული და საერთაშორისო იურისდიქციებიდან. ხოლო ამერიკელ 
სტუდენტთა ჯგუფი ვოშბორნიდან იკვლევს უშუალოდ ამერიკის კანონმდებლობას 
და სასამართლო პრაქტიკას სადაო საკითხებთან დაკავშირებით.  
 

13.1.6.1   სამეცნიერო სტუდენტური კონფერენციები 
 

„დასავლეთი დასავლეთია, აღმოსავლეთი კი აღმოსავლეთი“ 

სტუდენტური სამეცნირეო კონფერენცია ტარდება ყოველწლიურად 2012 წლიდან. 
კონფერენციის ორგანიზებაში თანამონაწლეობენ: საქართველოს ფრანგული 
ინსტიტუტი, გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში, ირანის ისლამური რესპუბლიკის 
საელჩო საქართველოში, კატარის საელჩო საქართველოში, იაპონიის საელჩო 
საქართველოშ, კორეის საელჩო საქართველოში, ჩინეთის საელჩო საქართველოში. 
კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი 
სასწავლელებლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის 
სტუდენტები. მათ თავად შეუძლიათ აირჩიონ ახლო აღმოსავლეთის (არაბული 
ქვეყნები, ირანი, თურქეთი, ისრაელი), შორეული აღმოსავლეთის (იაპონია,  ჩინეთი, 
კორეა) ან ევროატლანტიკური მიმართულების (აშშ, ევროპა) ქვყენებიდან 
საკონფერენციო თემა და მოცემული თემატიკა განავრცონ სხვადასხვა 
მიმართულებით: საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის, ისტორიისა და 
რელიგიის, ეკონომიკისა და ბიზნესის, სამართალის, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა 
და ტერორიზმის, ხელოვნებისა და კულტურის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის. 

”აღმოსავლურ-დასავლური დივანი”   

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება ყოველწლიურად (2016, 2017). 
მასში მონაწილეობენ საქართველოს სხვადასხვა აკრედიტებული უმაღლესი 
სასწავლებლის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 
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სტუდენტები. მოხსნებები შეეხება მსოფლიო ლიტერატურის მრავალფეროვან ჟანრს, 
სხვადასხვა ქვეყნის ავტორს, მხატვრულ სტილებსა და მსოფლიო ლიტერატურის 
მნიშვნელოვან მოვლენებს.  

„საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები: ხედვა საქართველოდან” 

კონფერენცია გაიმართა 2017 წელს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩვენების წინ. 
კონფერენციამ იმუშავა ორი დღე. პირველი სესია დაეთმო მოწვეული 
დიპლომატებისა და ექსპერტების მიერ გაკეთებულ ანალიზსა და მომავალი 
არჩევნების შედეგების პროგნოზებს. მეორე სესია დაეთმო პანელის ტიპის დისკუსიას 
და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის სტუდენტების აკადემიური ნაშრომების 
წარდგენას.  
 

„არაბული გაზაფხული: მიზეზები და პერსპექტივები“  

სტუდენტური კონფერენცია ჩატარდა 2016 წელს, რომელშიც მონაწილეობდნენ 
საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ახლო აღმოსავლეთის კონცენტრაციის 
არაბული ენის მიმართულების სტუდენტები. კონფერენცია არაბულ სამყაროში 
„არაბული გაზაფხულის“ შედეგად მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ ცვლილებებს 
ეხებოდა. წარმოდგენილი მოხსენებები მოიცავდა სამოქალაქო საზოგადოებისა და 
მედიის როლს არაბულ სამყაროში, მოდერნაზაციის პრობლემებს,  ხელოვნების ახალ 
მიმდინარეობებს რომელიც „არაბული გაზაფხულის“ შედეგად ჩაისახა და 
განვითარდა არაბულ ქვეყნებში  და სხვადასხვა აქტუალურ საკითხს.  

კონფერენციის მიზანი იყო თეორიისა და პრაქტიკის შერწყმა სწავლებისას - 
შესასწავლი რეგიონის ანალიზი შესასწავლი ენის გამოყენებით. სტუდენტებს უნდა 
დაემუშავებინათ არაბულენოვანი მასალა და წარმოედგინათ შესაბამისი მოხსენებები.  

 
მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის კონფერენცია 
„საზღვრები“ 
 

სტუდენტური კონფერენცია ტარდება კურსის, „პოლიტიკური ანთროპოლოგიის“ 
ფარგლებში. პოლიტიკურ ანთროპოლოგიაში საზღვრის ცნებამ განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა შეიძინა ერის, ეთნოსის, კულტურისა და სახელმწიფოს ცნებების 
გაანალიზებაში. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური საზღვრები ერ-
სახელმწიფოებს ერთმანეთისგან გამოყოფენ, ისინი ყოველთვის არ ასახავენ 
საზღვრებთან თავმოყრილ კომპლექსურ სოციალურ თუ კულტურულ რეალობებს. ეს 
გარემოება ხშირად წარმოქმნის ძალადობის ისეთ ფორმებს, როგორიცაა 
მარგინალიზაცია ან ექსკლუზია, რაც ზოგჯერ კონფლიქტის წყაროდ იქცევა ხოლმე. 
სხვადასხვა მაგალითზე დაკვირვებით, წარმოდგენილი სტუდენტური კონფერენცია 
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შეეხება, თუ როგორ გავლენას ახდენენ საზღვრები ადამიანების ქცევასა და 
აზროვნებაზე და რა მნიშვნელობას იძენენ ეს საზღვრები პოლიტიკური სივრცის 
განსაზღვრასა და წარმოდგენაში. 
 
 

მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის კონფერენცია 
„თანამედროვე ქართული ეთნოგრაფიები“ 
 

სტუდენტური კონფერენცია ტარდება კურსის „სოციალური და კულტურული 
ანთროპოლოგია“ ფარგლებში. ამ სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის მიზანია 
კურსის ფარგლებში სტუდენტების მიერ შესრულებული მცირე მასშტაბის 
ეთნოგრაფიული პროექტების წარდგენა ფართო პუბლიკისთვის. კონფერენციის 
საშუალებით იზრდება კვლევების ხარისხი და მსმენელებს მიეწოდებათ უახლესი 
ინფორმაცია თანამედროვე ქართული კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური 
კონტექსტების შესახებ.  
 
 

13.1.6.2   სამეცნიერო და სასწავლო ექსპედიციები 

 
სასწავლო-სამეცნიერო ექსპედიციები ტაო-კლარჯეთსა და ირანში 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორების ხელმძღვანელობით 2010-2014 
წლებში გაიმართა 5 სტუდენტური სამეცნიერო ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთსა და 
ირანში. ექპედიციების მიზანი იყო როგორც ისტორიული ძეგლების შესახებ მასალის 
მოპოვება, ისე ეთნოგრაფიული, ლინგვისტური და ისტორიული კონტექსტების 
კვლევა.  ამ ექსპედიციების ნაწილი უშუალოდ იყო დაკავშირებული უნივერსიტეტში 
მიმდინარე სამეცნიერო საგრანტო პროექტებთან.  

2010 წელს შედგა ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში პირველი სტუდენტური 
სასწავლო-სამეცნიერო ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში.  ექსპედიციის ფარგლებში 
სტუდენტებმა მოინახულეს ტაო-კლარჯეთის ისტორიული ძეგლები, ასევე იმერხევსა 
და პარხლის ხეობაში შეხვდნენ ქართულენოვან მოსახლეობას და ჩაიწერეს მათი 
მეტყველების ნიმუშები.  

2011 წელს ექსპედიციის მასშტაბიც და ამოცანებიც გაიზარდა. ექსპედიცია 
ინტერდისციპლინარული გახდა. გაერთიანდა სამი მიმართულება: ენა, ისტორია, 
ბიოლოგია. სტუდენტების შერჩევის წესიც შეიცვალა: თავისუფალ უნივერსიტეტში 
გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, სტუდენტებმა 
წარმოადგინეს მოხსენებები ტაო-კლარჯეთის ისტორიული ძეგლების, შავშური და 
იმერხეული მეტყველების შესახებ, ასევე ვაზისა და ღვინის კულტურის შესახებ. 
შეირჩა 15 სტუდენტი, რომლებიც ენათმეცნიერებთან, ისტორიკოსებთან და 
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ბიოლოგებთან ერთად გაემგზავრნენ თურქეთში. ტაო-კლარჯეთის გარდა 
სტუდენტებმა მოინახულეს ყარსი და ანისი. გარდა ისტორიული ძეგლების 
შესწავლისა და ადგილობრივ ეთნიკურ ქართველებთან შეხვედრისა, სტუდენტებმა 
სპეციალისტებთან ერთად შეაგროვეს ვაზის ჯიშები. მოპოვებული დიალექტური 
მასალის საფუძველზე დაიწყო სტუდენტური  ნაშრომების კრებულების მომზადება, 
რომლის გამოცემით საფუძველი ჩაეყარა სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი 
კრებულების სერიას.   2012 წელს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და 
„ცოდნის ფონდის“ თანამშრომლობით, კერძოდ, საგრანტო პროექტის „ქართული ენა 
საზღვარგარეთ - ლაზური და ქართული დიალექტები თურქეთში, აზერბაიჯანსა და 
ირანში“ ფარგლებში განხორციელდა სამი  ექსპედიცია: პირველი გაიმართა ირანში, 
ხოლო მეორე და მესამე _ 2013-2014 წლებში თურქეთში. სტუდენტებს  საშუალება 
მიეცათ, გაცნობოდნენ თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა კულტურასა 
და ცივილიზაციურ არტეფაქტს - ქართულ, ბიზანტიურ, ხეთურ ისტორიულ-
კულტურულ ძეგლებს.  

სტუდენტები ენათმეცნიერებთან ერთად მუშაობდნენ ბორჩხის რეგიონში და 
„ჩვენებურებისაგან“, მათ შორის ლაზებისაგან, იწერდნენ დიალექტურ მასალას. 
სტუდენტების კვლევის შედეგები აისახა სამეცნიერო კრებულებში, რომლებშიც 
წარმოჩენილია როგორც ამ რეგიონის ქართულ-ლაზური მეტყველების ენობრივი 
თავისებურებები, ასევე თურქეთის ისტორიული და თანამედროვე ყოფის 
მნიშვნელოვანი საკითხები.  

2011 წლიდან თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობის 
ბაზაზე მომზადდა და გამოიცა 4 სტუდენტური კრებული, რომელთაგან სამი ეხება 
ტაო-კლარჯეთის საკითხებს, ასევე თურქეთის ისტორიული თუ თანამედროვე ყოფის 
სხვადასხვა სფეროს.  კრებულების პარალელურად სტუდენტების მიერ გადაღებული 
მასალის მიხედვით მომზადდა სამი დოკუმენტური ფილმი, რომელთა ნახვა 
შესაძლებელია ინტერნეტსივრცეში. 
 
 
არქეოლოგიური ექსპედიციები  

თავისუფალ უნივერსიტეტში პროფესორ ანა მგელაძის ხელმძღვანელობით 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები რეგულარულად მონაწილეობენ 
არქეოლოგიურ ექსპედიციებსა და საერთაშორისო საველე და სამეცნიერო 
აქტივობებში და ახორციელებენ კვლევით სამუშაოებს.  

საველე სამუშაოები 2010 (I ეტაპი) და 2011 წლებში (II ეტაპი) განხორციელდა 
პროექტ „დმანისელი ჰომინინების მიერ ბუნებრივი გარემოს ათვისების 
თავისებურებანი. დმანისის ქვედა პლეისტოცენის ადგილსაპოვებლის ქვის 
ინდუსტრიის და ნედლი მასალის წყაროთა კვლევის“ ფარგლებში (რუსთაველის 
ფონდის პრეზიდენტის გრანტები ახალგაზრდა მეცნიერთათვის). საველე 
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სამუშაოებში თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებიც იყვნენ ჩართულნი. 
კვლევა მიზნად ისახავდა დმანისელი ჰომინინების მიერ გარემოსთან შეგუების  
შესწავლას მათი ქცევისა და საქმიანობის კვლევის საფუძველზე. მკვლევარებს 
სურდათ უძველესი ჰომინინების მიერ გამოყენებული პოტენციური წყაროების 
დადგენა და ქვის დამუშავების პროცესის (chaine operatoire) ყველა ეტაპის აღდგენა, 
ნედლი მასალის წყაროს მოძიებიდან დაწყებული, ქვის იარაღის მიტოვებით 
დამთავრებული.  

არქეოლოგიური სამუშაოები გათხრები და დაზვერვები 2012-2015 წლებში 
განხორციელდა პროექტ “Mission Caucase: ჯავახეთის ქვის ხანის შემსწავლელი 
ძეგლების“ ფარგლებში (MAE - საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტი). 
ჯავახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიზანი იყო ახალი ძეგლების აღმოჩენა და 
მათი კვლევა. არტეფაქტებისა და პალეონტოლოგიური მასალის შესწავლის შედეგად 
დადგინდა, რომ ფარავნის ეხში ადამიანი ზედა პალეოლითის დასასრულს და 
ნეოლითის პერიოდში სახლობდა, ხოლო ბავრა-აბლარის ძეგლზე კი ენეოლითისა და 
ნეოლითის პერიოდებში. ძეგლები ზღვის დონიდან მაღლა მდებარეობს და ორივე 
მათგანი დროებით (სეზონურ) სადგომებს წარმოადგენდნენ. ეხის მკვიდრნნი იქ წლის 
გარკვეულ დროს (ზაფხულის სეზონზე) ადიოდნენ და ცხოვრობდნენ. 

არქეოლოგიური გათხრები ცუცხვათში 2017-2019 წლებში განხორციელდება 
პროექტ „ნეანდერტალელები სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში (რუსთაველის 
ეროვნული ფონდის გრანტი). კვლევის მიზნად ისახავს ცუცხვათის მღვიმოვანის 
კომპლექსში ნეანდერტალელთა კვალისა და მუსტიეური კულტურული ფენების 
გამოვლენასა და სამხრეთ კავკასიაში ნეანდერტალელთა განსახლების შესახებ 
თეორიული ცოდნის გაღრმავებას.  
 
აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური კვლევები/პროფილები იხილეთ დანართ 
1-ში. 
 
 
 

13.2  გამომცემლობა 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიზანია, ხელი შეუწყოს 
უნივერსიტეტის საქმიანობის წარმატებით წარმართვას და საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლებას.   

გამომცემლობა უზრუნველყოფს სასწავლო, სამეცნიერო, კვლევითი, მხატვრული, 
სხვადასხვა შემეცნებითი და მარკეტინგული პროექტის განხორციელებას, რაც 
მოიცავს: 

Ø სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალების თარგმნას 
Ø მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნასა და გამოცემას 
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Ø საგამომცემლო მიმართულებით გრანტების მოზიდვის სამუშაოებს 
Ø უნივერსიტეტის მარკეტინგული მიზნებისათვის საჭირო ელექტრონული და 

ბეჭდვითი მასალის შექმნისა და დაბეჭდვა/ინსტალაციის პროცესებს 

დაარსებიდან მოყოლებული, 2010 წლიდან დღემდე გამომცემლობამ დასტამბა 
შემდეგი გამოცემები: 

უსაფრთხო ვალუტა საქართველოსთვის / სტივ ჰანკე და კურტ შულერი, რედ.: გია 
ჯანდიერი, თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010 

ჰამლეტ, დანიის პრინცი = The tragedy of Hamlet, prince of Denmark / უილიამ 
შექსპირი; ინგლ. თარგმნილი ივანე მაჩაბლის მიერ რედ.: მერაბ ღაღანიძე,  
თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011, 2012 (რეპრინტი) 

ბიზნესის საფუძვლები / რევაზ ვაჩნაძე, გიორგი თურქია: თავისუფალი 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011  

ეკონომიკური აზროვნება / პოლ ჰეინე [მე-2 ქართ. გამოც.] თავისუფალი 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011, 2012 (რეპრინტი) 

სტუდენტური ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთი 2011: მოხსენებათა კრებული / სარედ. 
ჯგ.: ლალი ეზუგბაია, ერეკლე ასტახიშვილი და სხვ. თავისუფალი უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 2011 

ცხოველთა და ფრინველთა დაავადებების პათოლოგიური ანატომიის ატლასი / 
ლევან მაკარაძე, ზურაბ მაკარაძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების 
გამომცემლობა, 2012 

სტუდენტური ექსპედიცია ირანში: ნარკვევები, სარედ. ჯგ.: ლალი ეზუგბაია, ერეკლე 
ასტახიშვილი და სხვ., თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების 
გამომცემლობა, 2013 

სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში: ნარკვევები, ლექსიკონი / სარედ. ჯგ.: ლალი 
ეზუგბაია, ერეკლე ასტახიშვილი და სხვ., თავისუფალი და აგრარული 
უნივესიტეტების გამომცემლობა, 2014 

Vitis vinifera vinifera L. 1753, რქაწითელის ქლოროპლასტური დნმ, ჩხავერის 
მიტოქონდრიული დნმ / საილუსტრაციო გამოცემა, 2014 

სტუდენტური კონფერენცია „ნაცნობი და უცნობი აღმოსავლეთი“, STUDENT 
CONFERENCE  “THE KNOWN AND THE UNKNOWN EAST” / მოხსენებათა თეზისები, 
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Abstracts of Papers, სარედ. ჯგ.: რატი ასათიანი, შალვა გაბისკირია, გიორგი კაციტაძე, 
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2014 

ჩინური ენის პრაქტიკული კურსი: მთ. რედ.: მარინე ჯიბლაძე, თავისუფალი 
უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015 

მოთხრობები / იბრაჰიმ ჰასანბეგი [თარგმნილი თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტუდენტების მიერ], მთ. რედაქტორი: ელეონორა ჩუბინიძე, ირანის ისლამური 
რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015 

ქართველ მთიელთა ადათი და სამართალი / ალექსანდრე გრიგოლია, რედ.: მერაბ 
ღაღანიძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015 

იაპონურ-ქართული ლექსიკონი / იასუჰირო კოჯიმა, მედეა გოცირიძე–კოჯიმა, 
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015 

გზა თავისუფლებისკენ, საუბრები კახა ბენდუქიძესთან / ვლადიმირ ფედორინი,  მთ. 
რედ.: ზაალ ჩხეიძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 
2016 

YCT ლექსიკონი ჩინური ენის გამოცდა სკოლის მოსწავლეებისათვის / თავისუფალი 
უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2016 

„შეიგრძენი კორეა“ / ცნობარი, მთ. რედაქტორი: ნანა მიქაბერიძე, თავისუფალი 
უნივერსიტეტი, 2016 

„რა ვიცით ჩინეთის შესახებ?“ / ცნობარი, სარედაქციო კოლეგია: მარინე ჯიბლაძე, 
ელისო ელისაშვილი, თამარ ლომთაძე, უ ვანფეი, თავისუფალი უნივერსიტეტის 
კონფუცის ინსტიტუტი, 2016 

ელექტრული მიკრომანქანები / ალექსანდრე დიდებულიძე, მაია კონჯარია, ედიშერ 
მიდელაშვილი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017 

ირან-გერმანიის ურთიერთობათა ისტორიიდან / გიორგი კაციტაძე, თავისუფალი 
უნივერსიტეტი, 2017 

ორგანული სოფლის მეურნეობა / რედ.: თეო ურუშაძე, მარიამ ჯორჯაძე, 
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017 
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მოთხრობები / მოჰსენ ჰეჯრი [თარგმნილი თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტუდენტების მიერ], მთ. რედაქტორი: ელეონორა ჩუბინიძე, ირანის ისლამური 
რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017 

საქართველოს ლიბერტარიანული რევოლუცია / მთ. რედაქტორი: ვახტანგ ლეჟავა, 
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017 

პირის დაკავების სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, STUDY OF THE DETENTION 
STANDARDS AND PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE CRIMINAL PROCEDURE 
CODE OF GEORGIA / დავით სულაქველიძე, გირშელ ძებნიაური, ქეთევან 
ჩომახაშვილი, თამარ თომაშვილი, თეონა მატარაძე, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017 

ბაგრატ ბატონიშვილის სამზარეულოს წიგნი / ვახო ბაბუნაშვილი, ქარჩხაძის 
გამომცემლობა, საქართველოს კულინარიის აკადემია, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017 

თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობა ამჟამად მუშაობს შემდეგ 
საგამომცემლო პროექტებზე: 

ჩინური ენის თემატური სახელმძღვანელო / მარინე ჯიბლაძე, თავისუფალი 
უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის გაზაფხულზე 

ქალაქის ტრიუმფი / ედვარდ გლეიზერი, მთ. რედაქტორი: ვახტანგ ლეჟავა, 
მთარგმნელი: თამარ ჯიბუტი, დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს 
წიგნების თარგმნის პროგრამის ფარგლებში, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის გაზაფხულზე 

ქართული კულინარია / დიანა ანფიმიადი, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტები, საქართველოს კულინარიის აკადემია, ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის გაზაფხულზე 

სამცხე-ჯავახეთში გავრცელებული სამზარეულო / USAID ZRDA Activity in Georgia, 
საქართველოს კულინარიის აკადემია, თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის გაზაფხულზე 
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ჩინური ენის საკითხავი მასალა (დონეების მიხედვით) / მთ. რედაქტორი მარინე 
ჯიბლაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი, თავისუფალი და 
აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის შემოდგომაზე  

ჩინური კულტურის საფუძვლები / მარინე ჯიბლაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის 
კონფუცის ინსტიტუტი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების 
გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის შემოდგომაზე 

ელექტრონული გამოცემები 

ელექტრონული გამოცემები, ბეჭდურ გამოცემებთან ერთად, თავისუფალი 
უნივერსიტეტის გამომცემლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა.  

„ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა“  

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის 
ყოველწლიური აკადემიური გამოცემაა.  ელექტრონული ჟურნალი - „ქართული 
ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა“ - პირველად 2012 წელს გამოქვეყნდა. 2012-2015 
წლებში ჟურნალის მხარდამჭერი იყო მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და 
სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP), ხოლო 2016 წლიდან თავისუფალი 
უნივერსიტეტის დაფინანსებით ქვეყნდება.  

ჟურნალში თავმოყრილია პროფესიონალი თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსების, 
სტუდენტებისა და ცნობილი პროფესორებისა და მკვლევარების სტატიები. 

ჟურნალის ყველა გამოცემა განთავსებულია თავისუფალი უნივერსიტეტის 
ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე (http://nccl.ge/ge/review) და 
მისი წაკითხვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია. 

გარდა საგამომცემლო პროექტებისა, თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
მართავს მნიშვნელოვან ლიტერატურულ ღონისძიებებს, რომელთაგან აღსანიშნავია: 

Ø ცნობილი ქართველი მწერლის, დათო ტურაშვილის, საჯარო ლექცია და 
წიგნის პრეზენტაცია - 2013 წლის 12 დეკემბერს საუნივერსიტეტო კამპუსში 
ცნობილმა ქართველმა მწერალმა დათო ტურაშვილმა წარადგინა თავისი წიგნი 
„ტყეების მეფე“ და სტუდენტებისთვის წაიკითხა საჯარო ლექცია: „მწერალი და 
საზოგადოებრივი პოზიცია“. 

Ø ნობელის პრემიის ლაურეატისა და ცნობილი თურქი მწერლის, ორჰან ფამუქის, 
ვიზიტი და საჯარო ლექცია - 2014 წლის 12 მარტს თავისუფალ უნივერსიტეტს 
ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცნობილი თურქი მწერალი ორჰან ფამუქი ეწვია. 
ის თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებსა და 
პროფესორებს თანამედროვე ლიტერატურის კვირეულის ფარგლებში შეხვდა.  
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კამპუსის ბიბლიოთეკაში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ ორჰან 
ფამუქმა საჯარო ლექცია წაიკითხა და აუდიტორიის შეკითხვებს უპასუხა. 
მწერალს თავისუფალი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. 

Ø ცნობილი ქართველი მწერლისა და დრამატურგის, შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო პრემიისა და საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის, 
რეზო ჭეიშვილის შეხვედრა თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებთან - 
2014 წლის 31 მაისს საუნივერსიტეტო კამპუსში სტუდენტებს შეხვდნენ 
მსოფლიო დონის კინოშედევრის, „ცისფერი მთების“, ავტორები: რეზო 
ჭეიშვილი, გია ყანჩელი და ელდარ შენგელაია. ფილმის რეჟისორმა, 
სცენარისტმა და მუსიკის ავტორმა სტუდენტების კითხვებს უპასუხეს და 
ყველა ის მნიშვნელოვანი ამბავი გაიხსენეს, რომელიც გადაღებების, სცენარის 
წერისა და მუსიკის შექმნის პროცესში მოხდა. 

Ø თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტების პროექტ Art Weekend-ის 
ფარგლებში, 2015 წლის 16 მაისს ცნობილი ქართველი მწერალი და 
ჟურნალისტი ანა კორძაია-სამადაშვილი თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების სტუდენტებსა და თანამშრომლებს შეხვდა და წაიკითხა 
საჯარო ლექცია თემაზე „გერდას გზა კაიმდე“.  

Ø 2015 წლის 23 აპრილს, კახა ბენდუქიძის კვირეულის ფარგლებში,  
საუნივერსიტეტო კამპუსში ცნობილი ქართველი მწერლისა და დიპლომატის, 
გელა ჩარკვიანის, წიგნის „ნაცნობ ქიმერათა ფერხულის“ წინასწარი, საჯარო 
კითხვა გაიმართა.  

Ø სტუდენტების შეხვედრა ცნობილ ირანელ მწერლებთან, იბრაჰიმ ჰასანბეგსა და 
მოჰსენ ჰეჯრისთან. თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის 
ინსტიტუტისა და საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს  
კულტურის განყოფილების ერთობლივი ორგანიზებით საქართველოში 
ჩამოვიდნენ ცნობილი ირანელი მწერლები: 2015 წელს - იბრაჰიმ ჰასანბეგი და 
2017 წელს - მოჰსენ ჰეჯრი. ისინი შეხვდნენ თავისუფალი უნივერსიტეტის 
სტუდენტებსა და დაინტერესებულ საზოგადოებას და თავისი შემოქმედების 
შესახებ ისაუბრეს.  

Ø იაპონელი პოეტის, იასუჰირო იოცუმოტოს შეხვედრა სტუდენტებთან - 2016 
წლის 19 მაისს თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის 
ორგანიზებით კამპუსს ეწვია ცნობილი იაპონელი პოეტი იასუჰირო 
იოცუმოტო. მან ისაუბრა თანამედროვე იაპონური პოეზიის თავისებურებებზე, 
საკუთარ ხედვასა და მიდგომებზე. საჯარო ლექციის ბოლოს იასუჰირო 
იოცუმოტომ უპასუხა სტუდენტთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. 
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Ø ცნობილი ქართველი მწერლისა და ისტორიკოსის, აკა მორჩილაძის საჯარო 
ლექციები - 2017 წლის 13 მარტსა და 19 ოქტომბერს, თავისუფალ 
უნივერსიტეტში ქართველმა მწერალმა და ისტორიკოსმა აკა მორჩილაძემ ორი 
საჯარო ლექცია წაიკითხა: „შერიდან ჰოუპი და ვიქტორიას დროის სხვა ამბები“ 
და „ძველი და ახალი თავადები“. 

გამომცემლობის ინიციატივითა და ორგანიზებით საუნივერსიტეტო კამპუსში 
მუდმივად ეთმობა სივრცე ლიტერატურულ-შემეცნებით ღონისძიებებსა და 
შეხვედრებს ახალგაზრდა მწერლებთან, პოეტებსა და მთარგმნელებთან (დიანა 
ამფიმიადი, სალომე ბენიძე, დავით გაბუნია, პაატა შამუგია, ალექსანდრე 
ლორთქიფანიძე, გიორგი კეკელიძე და სხვა). 

 

13.3   ინტერნაციონალიზაცია 

ინტერნაციონალიზაციის კუთხით თავისუფალ უნივერსიტეტის პოლიტიკა არის 
არა ექსტენსიური, არამედ არის ინტენსიური ხასიათის.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტში 
სწავლება ხორციელდება მხოლოდ ქართულ ენაზე. შესაბამისად, შეზღუდულია 
არაქართულენოვანი სტუდენტების მოზიდვა და არ ხორციელდება ე.წ. მექანიკური 
ინტერნაციონალიზაცია. 

 თავისუფალი უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა მოიცავს 
შემდეგ მიმართულებებს: 

 საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემასთან თავსებადი სწავლება. 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები იღებენ ისეთი სახის განათლებას, 
რომელიც თავისუფლად ინტეგრირდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო 
სისტემასთან. შესაბამისად, სტუდენტებს აქვთ საშუალება, სწავლა გააგრძელონ 
საზღვარგარეთ, რისთვისაც  შედარებით ნაკლები ბარიერის გადალახვა უხდებათ. 

საერთაშორისო დონის პროგრამები. თავისუფალ უნივერსიტეტში არსებული 
ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისო გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით. შესწავლილ იქნა საერთაშორისო ანალოგი პროგრამები და ამ 
ინფორმაციის გამოყენებით შეიქმნა თავისუფალ უნივერსიტეტში პროგრამები. 
მაგალითად,  2017 წელს თავისუფალი უნივერისტეტის არქიტექტურის პროგრამა 
ამერიკის საუკეთესო ათეულში შესული არქიტექტურის სკოლის Sam Fox Architecture 
School at Washington Univeristy in St. Luis პროფესორთან, ჯესი ვოგლერთან (Jesse 
Vogler) თანამშრომლობით შეიქმნა, იგი მომავლაში ამ პროგრამას უხელმძღვანელებს.   

საერთაშორისო გამოცდილების მქონე აკადემიური პერსონალი. თავისუფალი 
უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს პროფესორებთან, რომლებმაც 
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განათლება მიიღეს საზღვარგარეთ ან/და იქ მოღვაწეობდნენ. უნივერსიტეტის 
მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ასეთი პროფესორის მოწვევა მოხდეს, რათა სტუდენტებს 
მიეწოდოთ თანამედროვე დონის განათლება. თავისუფალი უნივერსიტეტის 
ლექტორების დაახლოებით 20%-ს საზღვარგარეთ აქვს განათლება ან/და სამუშაო 
გამოცდილება მიღებული. 

საზღვარგარეთ მიღებული განათლების მქონე პირთა მარტივი ინტეგრაცია. 
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის პარალელურად, უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს 
ქართულენოვან სტუდენტს, რომელსაც განათლება საზღვარგარეთ აქვს მიღებული, 
სწავლა თავისუფალ უნივერსიტეტში განაგრძოს. ათობით ასეთი სტუდენტის მიღება 
განხორციელდა წარმატებით თავისუფალ უნივერსიტეტში.  

მემორანდუმები. თავისუფალ უნივერსიტეტს მემორანდუმები  აქვს 
გაფორმებული სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, რაც მათთან 
მრავალმხრივი თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა. 

Erasmus+. თავისუფალი უნივერსიტეტი ჩართულია Erasmus+ პროგრამაში, 
რომლის ფარგლებში თანამშრომლობს მრავალ საერთაშორისო დონის 
უნივერსიტეტთან. შედეგად, სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები 
რეგულარულად მონაწილეობენ გაცვლით პროგრამებში და იღებენ საზღვარგარეთ 
სწავლებისა თუ სწავლის გამოცდილებას. უნივერსიტეტი აღნუშნული პროგრამის 
ფარგლებში ასევე მასპინძლობს უცხოელ ლექტორებსა და მკვლევარებს. 

კონფუცის ინსტიტუტი. თავისუფალ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კონფუცის 
ინსტიტუტი, სადაც ჩინური ენის სწავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. ჩინური ენა 
ისწავლება საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლაშიც. თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სტუდენტები რეგულარულად მიემგზავრებიან ჩინეთში სხვადასხვა 
სასწავლო პროგრამაზე (საზაფხულო სკოლები, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა). 
სტუდენტების სწავლება ფინანსდება ჩინეთის სახელისუფლებო, კონფუცის 
ინსტიტუტის და ჩინეთის საუნივერსიტეტო სტიპენდიებით.  

 

13. 4  კვლევის, გამომცემლობისა  და ინტერნაციონალიზაციის კუთხით 2011-2017 
წლებში განხორციელებული ცვლილებები 

კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით. აღნიშულ პერიოდში თავისუფალ 
უნივერსიტეტში შეიქნა სადოქტორო სკოლა, რომლის მეშვეობითაც ახალმა თაობის 
მეცნიერებმა და პრაქტიკოსებმა ერთ სივრცეში მოიყარეს თავი, რამაც ხელი შეუწყო 
ინტერდისციპლინარული და უნივერსიტეტთაშორისი კვლევების განვითარებას. 

ამ პერიოდში შეიქმნა შემდეგი კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები: 

• ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი 
• ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი 
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• არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი  
• კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი 
• აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი 

ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში 
100-ზე მეტმა სტუდენტმა მიიღო საზღვარგარეთ სწავლის გამოცდილება. 
სტუდენტთა ნაწილი გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში გაემგზავრა სხვა ქვეყანაში 
სასწავლებლად და ნაწილმა კი მაგისტრატურაზე თუ დოქტორანტურაზე განაგრძო  
სწავლა საზღვარგარეთ. 

 

13.5  კვლევის, გამომცემლობისა  და ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით 2018-
2025  წლების ხედვა 

კვლევების მიმართულებით. თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის 
2018-2025 წლების სტრატეგია ფოკუსირებულია კვლევით საქმიანობის იმ პრინციპით 
განვითარებაზე, რომელიც კვლევით მიზანსა და მისიაში არის ჩამოყალიბებული. 
უნივერსიტეტი გეგმავს ხელი შეუწყოს: 

1. ინტერდისციპლინური კვლევების გამრავალფეროვნებასა და გაღრმავებას 
როგორც ცენტრებისა და ინსტიტუტების  საშულებით, ისე სკოლების 
ფარგლებში სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობით.  

2. კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას არსებული 
თანამშრომლობების გაღრმავებით და შემდგომი განვითარებით, ასევე 
ახალი კოლაბორაციული პროექტების ხელშეწყობით.  

3. აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალურ კვლევითი საქმიანობის 
ეფექტურ წარმოებას. (ამ მიმართულებით უნივერსიტეტი განაგრძობს 
პროფესორ-მასწავლებლების კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას როგორც 
ხელფასების ისე აკადემიური ვიზიტების და სამეცნიერო შვებულებების 
საშუალებით).  

 
2018-2025 წლებში უნივერსიტეტის მიზანია სადოქტორო სკოლის განვითარება 

სკოლისა და უნივერსიტეტის კონცეფციის შესაბამისად. რაც გულისხმობს: 
1. მაღალი დონის კვლევების წარმოებას ეფექტური ხელმძღვანელობით, 

რისთვისაც უნივერსიტეტი გეგმავს პროფესორსა და დოქტორანტს შორის 
1.15:1 ლიმიტის შენარჩუნებას. 

2. კვლევითი პროგრამების და საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას 
არსებული თანამშრომლობების გაღრმავებითა და ახალი 
თანამშრომლობების ხელშეწყობით.  
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3. პრიორიტეტული სფეროების ფარგლებში მიმართულებების რაოდენობის 
ზრდას.  ამ ეტაპზე სადოქტორო პროგრამას დაემატა ორი მიმართულება: 
სოციალურ ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში.  მომავალში იგეგმება 
რელიგიური კვლევების მიმართულების დამატება, სადაც განსაკუთრებით 
გამახვილდება ყურადღება რეგიონის, ახლო და შორეული აღმოსავლეთის 
კვლევებზე. უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს, უფრო ინტენსიურად 
განავითაროს სასწავლო პროგრამები კოგნიტური ნეირომეცნიერებების 
მიმართულებით (სადოქტორო და სამაგისტრო დონეზე). რაც, დარგის 
უკიდურესად მულტიდსციპლინური თავისებურებებიდან გამომდინარე, 
მიმდინარე სამეცნიერო სიახლეების ინტეგრირებას სასწავლო და კვლევით 
პროცესში (ანთროპოლოგების, ფსიქოლოგების, ნეორომეცნიერების, 
ბიოლოგების, მათემატიკოსებისა და ინჟინრების მჭიდრო 
თანამშრომლობას). ამ კუთხით დაწყებულია თანამშრომლობა ვაშინგტონის 
უნივერსიტეტთან (სენტ ლუისში), რომელიც აშშ-ის ერთ-ერთი წამყვანი 
ინსტიტუციაა კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებებში და ტვინისა და 
ფსიქოლოგიურ მეცნიერებებში (ამ მეთოდოლოგიური თავისებურებების 
ინტეგრირება ჯერ ვერ ხორციელდება კვალიფიკაციის ჩარჩოში არსებული 
შეზღუდვების გამო).  

4. პრიორიტეტული კვლევის სფეროების დამატებას. უნივერსიტეტი მიზნად 
ისახავს კვლევითი საქმიანობის გაღრმავებას ეკონომიკის მიმართულებით, 
განსაკუთრებით, სადოქტორო სკოლის ფარგლებში.  

5. არსებული კვლევითი პროექტებისა და ცენტრების, ინსტიტუტებისა და 
სკოლების მიერ უკვე წარმოებული სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 
საფუძველზე იგეგმება როგორც სასწავლო პროგრამის შექმნა სადოქტორო 
დონეზე, ისე სადოქტორო სკოლის ფარგლებში ამ მიმართულებით ახალი 
კვლევების წარმოება.  
 

გამომცემლობის მიმართულებით. 2018-2025 წლებში გამომცემლობა მიზნად ისახავს 
კვლავაც აქტიურად გააგრძელოს მუშაობა სხვადასხვა თემატურ სახელმძღვანელოსა 
და როგორც სასწავლო, ისე შემეცნებითი ლიტერატურის თარგმანებსა და 
გამოცემებზე.  თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობის ხედვაა წელიწადში 
მინიმუმ ორი წიგნის გამოცემა განხორციელდეს. 

გამომცემლობა გეგმავს, განავითაროს ელექტრონული გამოცემების 
მიმართულება. გამომცემლობას უკვე დაწყებული აქვს სტუდენტური კვლევების 
ელექტრონულ ბლოგად გარდაქმნის სამუშაოები. ბლოგი დაინტერესებულ 
მკითხველს მიაწვდის ინფორმაციას საქართველოსა და თანამედროვე მსოფლიოში 
არსებული მნიშვნელოვანი საკითხებისა და სიახლეების შესახებ. 
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ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. თავისუფალი უნივერსიტეტის მიზანია 
ინტერნაციონალიზაციის ყველა კომპონენტის განვითარება და გააქტიურება, რაც 
უნივერსიტეტში საერთაშორისო მიდგომებისა და სტანდარტების დამკვიდრებას 
შეუწყობს ხელს. უნივერსიტეტი გეგმავს საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულენოვან 
პროფესორებთან დაკავშირებას, მათ მოწვევას, გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში 
წამყვან უნივერსტეტებთან თანამშრომლობის გაღრმავებასა და პროგრამებში მეტი 
ადამიანის ჩართვას. 

როგორც უკვე აღინიშნა, თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორ-
მაწავლებლების დაახლოებით 20%-ს აქვს საზღვარგარეთ განათლება ან/და სამუშაო 
გამოცდილება მიღებული. უნივერსიტეტის ხედვაა, მომდევნო წლებში პროფესორ-
მაწავლებლების მინიმუმ 15% გააჩნდეს საერთაშორისო გამოცდილება.  
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14.   მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსი 

14.1   უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა  
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი განლაგებულია კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო 
კამპუსში, რომელიც მდებარეობს ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანში N240 
(საკადასტრო კოდები: 01.72.14.006.725, 01.72.14.006.767, 01.72.14.006.768). აღნიშნული 
ქონება არის ცოდნის ფონდის (თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის) 
შვილობილი კომპანიის შპს “აგრომეტის” საკუთრება. აგრომეტი უზრუნველყოფს 
შენობის სათანადო მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მომსახურებას (დაცვა, 
კეთილმოწყობა, კომუნიკაციები, სამედიცინო მომსახურება). 

თავისუფალ უნივერსიტეტსა და შპს “აგრომეტს” შორის უძრავი ქონების იჯარის 
ხელშეკრულება გაფორმებულია 2018 წლის 18 იანვარს და იჯარის ხანგრძლივობაა 10 
წელი (2028 წლის 18 იანვრამდე).  იჯარით აღებული ფართის ოდენობა შეადგენს 14 
875 კვ.მ.-ს.  
 
მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ ინვენტარიზაციის 

მასალები 
თავისუფალ უნივერსიტეტს მოძრავი ქონების ნაწილი იჯარით აქვს აღებული 

ცოდნის ფონდის (თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის) შვილობილი 
კომპანია შპს “აგრომეტისგან”.  

თავისუფალ უნივერსიტეტსა და შპს აგრომეტს შორის იჯარის ხელშეკრულება 
გაფორმებულია 2018 წლის 1 თებერვალს და იჯარის ხანგრძლივობაა 10 წელი (2028 
წლის 1 თებერვლამდე). 

ამავე კამპუსში განლაგებულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, რაც 
ერთგვარ სინერგიას წარმოქმნის როგორც სტუდენტებისათვის, ისე აკადემიური 
პერსონალისათვის. 

ზოგადი მიმოხილვა  
თავისუფალ უნივერსიტეტი მოიცავს 70-ზე მეტ ადამიანზე გათვლილ 17 

აუდიტორიას, მათ შორის, სამ ამფითეატრს, რომელთაგან ერთი აღჭურვილია 
ტელეპრეზენსის მოწყობილობით. 

უნივერსიტეტი ასევე მოიცავს 30-40 ადამიანზე გათვლილ 48  აუდიტორიას და 15-
30 ადამიანზე გათვლილ 54 აუდიტორიას. 

უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია ერთი საკონფერენციო ოთახი. 
უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტებისთვის მოწყობილია 

კომპიუტერებით აღჭურვილი სამუშაო სივრცეები. 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალი განთავსებულია ღია სივრცის 

ტიპის სამუშაო ადგილზე. მოწვეული ლექტორებისთვის გამოყოფილია სამუშაო 
ადგილები. უნივერსიტეტში არის მხოლოდ ოთხი კაბინეტი, განკუთვნილი 
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რექტორისათვის, პრორექტორებისათვის და კანცლერისათვის. ამ კაბინეტების 
ჯამური ფართი 60 კვ.მ-ს შეადგენს. 

თავისუფალი უნივერსიტეტის არც ერთ თანამშრომელს არ ემსახურება 
ავტომობილი. უნივერსიტეტს გააჩნია ორი მორიგე ავტომობილი, რომელთა 
გამოყენება ნებისმიერ თანამშრომელს შეუძლია უნივერსიტეტის საკითხებთან 
დაკავშირებით.  

 საუნივერსიტეტო კამპუსის ინფრასტრუქტურა მოიცავს შემდეგ ობიექტებს: 
 
ბიბლიოთეკა 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა აღჭურვილია თანამედრობე 

ლიტერატურით და შექმნილია სწავლისათვის შესაფერისი გარემო. 
 
სპორტული დარბაზი 
თავისუფალ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი, რომელიც 

უფასოა ყველა სტუდენტისათვის. იგი შეიქმნა სტუდენტებში ჯანსაღი ცხოვრების 
დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით. 

 
კულტურის ცენტრი 
იგი წარმოადგენს თეატრის ტიპის დარბაზს და სტუდენტებს აძლევს 

შემოქმედებითი და თეატრალური ნიჭის რეალიზაციის საშუალებას. 
 
კაფეტერია 
თავისუფალ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კაფეტერია, რომელშიც 

განთავსებულია 13 დამოუკიდებელი ობიექტი. ამგვარი მოწყობა უზრუნველყოფს 
პროვაიდერებს შორის კონკურენციას, რის შედაგადაც სტუდენტებს მიეწოდებათ 
მრავალფეროვანი არჩევანი და მისაღები ფასები. 

 
საგამოცდო ცენტრი 
თავისუფალი უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი აღჭურვილია 200 

კომპიუტერით. ცენტრში წინასწარ დგინდება გამოცდების ცხრილი და გამოცდებს 
ლექტორების ნაცვლად საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები ატარებენ, რაც 
უზრუნველყოფს გამოცდების გამჭვირვალობას. 

 
თანამედროვე პარკინგი 
კამპუსის ტერიტორიაზე განლაგებულია თანამედროვე პარკინგი, რომელიც 327 

ავტომობილზეა გათვლილი. გზებზე მოწყობილია სიჩქარის შემზღუდავები (ე.წ. 
“დაწოლილი პოლიციელი”), მონიშნულია სპეციალური გადასასვლელები, 
ტერიტორიაზე განთავსებულია სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნები, რაც ქვეითთა 
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გადაადგილებას უსაფრთხოს ქმნის. სპეციალური საპარკინგე ადგილია მოწყობილი 
ელექტრო მანქანებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის.  

 
უსაფრთხოება 
უსაფრთხოების დაცვის მიზნით კამპუსის ტერიტორია აღჭურვილია ყველა 

საჭირო ინვენტარით, დამონტაჟებულია უსაფრთხოების სპეციალური სისტემები - 
ხანძარსაწინაარმდეგო სიგნალიზაციის სისტემა, ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი 
ბალონები, საევაკუაციო გეგმები. 

კამპუსის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამედიცინო კაბინეტი, სადაც  
ხორციელდება ექიმ-თერაპევტის სამედიცინო დახმარება. 

 
სარეკრეაციო ზონები 
კამპუსის ტერიტორიაზე მოწყობილია სპეციალური სარეკრეაციო ზონები, 

რომლებიც შემოღობილია და დაცულია ავტომობილებისაგან. 
 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე გათვლილი ინფრასტრუქტურა 
უნივერსიტეტის შენობა სრულადაა ადაპტირებული შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. შენობის ყველა სართულზე ფუნქციონირებს 
შშმ პირთათვის ადაპტირებული საპირფარეშო. შენობის ყველა შემოსასვლელს აქვს 
პანდუსი. შენობაში განთავსებულია 3 სამგზავრო ლიფტი, რაც შშმ პირებს 
საშუალებას აძლევს გადაადგილდნენ სართულებს შორის. შენობაში დამონტაჟებული 
ყველა კარი ადაპტირებულია შშმ პირთათვის. მათთვის ავტოსადგომებზე 
გამოყოფილია  პარკირების სპეციალური ადგილები.  

 
ბაზალეთის ტრენინგ-ცენტრი 
თავისუფალი უნივერსიტეტი სარგებლობს ბაზალეთის ტრენინგ ცენტრით, 

რომელშიც განლაგებულია სასტუმრო ოთახები 100 ადამიანისათვის. ცენტრს აქვს 
დიდი საკონფერენციო დარბაზი, ოთხი მცირე ზომის აუდიტორია და 25 კაციანი 
კომპიუტერული კლასი. მის ტერიტორიაზე ასევე განვითარებულია სპორტული 
ინფრასტრუქტურა.  

თავისუფალი უნივერსიტეტი აღნიშნულ ცენტრს აქტიურად იყენებს 
სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნებისა და სტუდენტების ცნობიერების 
ამაღლების მიზნით; ბაზალეთის ტრენინგ ცენტრში ხშირად ტარდება საზაფხულო და 
ზამთრის სკოლები, კონფერენციები სხვადასხვა თემაზე და სხვა ღონისძიებები.  

 
პრაქტიკული გამოცდილების ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისთვის 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე, შპს “აგრომეტი” 

იჯარით გადასცემს თავისუფალ ფართებს კვლევით ინსტიტუტებსა და 
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დაწესებულებებს, სადაც თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს საშუალება 
აქვთ, აქტიურად ითანამშრომლონ დამსაქმებლებთან და კვლევითი საქმიანობა 
განახორციელონ.  

 
გათბობის სისტემა 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი უზრუნველყოფილია ცენტრალური 

გათბობის სისტემით, რომელიც მოიცავს 3 საქვაბეს. მათი მუშაობის გამართულობა 
მოწმდება 6 თვეში ერთხელ.  

ძირითადი კორპუსიდან მოშორებულ ადგილებში გამოყენებულია ინფრაწითელი 
გათბობის სისტემა. 

 
ვენტილაციის სისტემა  
შენობა-ნაგებობებში დამონტაჟებულია ვენტილაცია-კონდენცირების სისტემები 

(264 ერთეული). ოთახებში შესაძლებელია ვენტილაცია-კონდენცირების 
ინდივიდუალური რეგულირება.  

ლაბორატორიებსა და კულინარია-კაფეტერიის ბლოკში დამონტაჟებულია 
სპეციალური გამწოვი სისტემები.  

სისტემების გამართულ მუშაობაზე მონიტორინგი ხორციელდება მუდმივად. 6 
თვეში ერთხელ ხორციელდება ყველა სისტემის გეგმიური შემოწმება-ტესტირება. 

 
სანიტარული ნორმების დაცვა 
თავისუფალ უნივერსიტეტს სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით ემსახურება 

35 დამხმარე პერსონალი, რომლებიც სასწავლო პროცესის განმავლობაში 2 ცვლად - 
დილის 9 საათიდან 21:00 საათამდე უზრუნველყოფენ შენობის სისუფთავეს. 
ლექციებს შორის შესვენებებისას წესრიგდება აუდიტორიები. აუდიტორიებიდან 
ნაგვის ურნების დასუფთავება-გატანა ხდება დღეში ორჯერ. კვირაში ერთხელ 
ხორციელდება ყველა ოთახის გენერალური დასუფთავება (რბილი იატაკების 
მტვერსასრუტით დამუშავება, მერხებისა და სკამების დამუშავება სპეციალური 
ხსნარით). სველი წერტილების სუფთავდება 30 წუთში ერთხელ.  

უნივერსიტეტის შენობაში თვეში ერთხელ ხორციელდება დერატიზაციის 
სამუშაოები (მღრღნელებისაგან დაცვა). 

 
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების მექანიზმები 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში ვაკე-საბურთალოს სახანძრო 

სამაშველო სამსახურის სახელმწიფო ზედამხედველობის მიერ ყოველწლიურად 
ხორციელდება შემოწმება სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით, რაც დასტურდება 
შესაბამისი აქტით და ყოველწლიური საკონტროლო შემოწმების შედეგებით. ბოლო 
შემოწმება ჩატარდა 2017 წლის 20 ოქტომბერს.  
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ხანძარსაწინაარმდეგო სიგნალიზაციის სისტემა 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი აღჭურვილია სახანძრო 

სიგნალიზაციის სისტემით. კერძოდ, შენობაში განლაგებულია 991 კვამლის 
დეტექტორი, 58 ხელის მაუწყებელი ღილაკი და 58 სასიგნალო მოწყობილობა. დაცვის 
ოთახში განლაგებულია სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის დაცვის ფარი, საიდანაც 
ხდება პრობლემების მონიტორინგი. სისტემას პერიოდულად უტარდება ტექნიკური 
შემოწმება. პრობლემების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ხდება მათი 
გამოსწორება. 

 
ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი ბალონები 
შენობაში განთავსებულია 79 ცალი ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი ბალონი. მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, ბალონების დამუხტვა ხორციელდება 
ყოველწლიურად და ბალონებზე დატანილია აღნიშვნა დამუხტვის თარიღისა და 
ვარგისიანობის პერიოდის შესახებ.  

 
საევაკუაციო გეგმები 
შენობაში სათანადო ადგილებში განთავსებულია საევაკუაციო გეგმა. საევაკუაციო 

გეგმა შედგენილია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 
დადგენილების “სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” მოთხოვნათა შესაბამისად და 
დამტკიცებულია თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორის მიერ.  

 
სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი 
უნივერსიტეტში დანიშნულია სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.  
 
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები 
უნივერსიტეტში პირველად სამედიცინო მომსახურებას უზრუნველყოფს შპს 

“აგრომეტი”. ამ მიზნით შენობაში მოწყობილია სპეციალური სამედიცინო ოთახი 
(N209), რომელსაც ემსახურება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ექიმი-თერაპევტი.  

 
წესრიგის  დაცვის მექანიზმები 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსს ემსახურება დაცვის კომპანია შპს 

“ომეგა მ.ბ.რ.”, რომელიც სრულად არის პასუხისმგებელი როგორც შენობის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, ისე სასწავლო პროცესის უსაფრთხოებაზე. შენობის 
სხვადასხვა წერტილში განლაგებულია 8 საგუშაგო და ტერიტორიაზე 24 საათის 
განმავლობაში მუდმივად იმყოფება შვიდი გუშაგი და ერთი დაცვის უფროსი. 
შენობას სულ ემსახურება  დაცვის 22 თანამშრომელი.  



 

 184	

 
შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე განთავსებულია 128 ვიდეოსამეთვალყურეო 

კამერა, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში უზრუნველყოფს გამოსახულების ჩაწერას. 
ჩანაწერი ინახება 3-დან 6 კვირამდე დასაკვირვებელი ადგილის მნიშვნელობიდან 
გამომდინარე. უსაფრთხოების სისტემების საექსპლუატაციო მომსახურება 
ხორციელდება მუდმივად.  

შენობა აღჭურვილია დაშვების სპეციალური სისტემებით. კერძოდ, ყველა 
სტუდენტს აქვს დაშვების ინდივიდუალური საშვი და შემოსასვლელში შემოდის 
სპეციალური ტურნიკეტის გავლის შემდეგ. ცალკე დაშვების ინდივიდუალური 
საშვები აქვთ ლექტორებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს.  

 
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოება   
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის შენობა-ნაგებობების ტექნიკური 

მდგომარეობის შესახებ დასკვნა მომზადებულია 2018 წლის იანვარში შპს “ზნიეპის” 
მიერ.  

დასკვნის თანახმად, ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი #240-ში მდებარე 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის შენობების (01.72.14.006.767 საკადასტრო 
კოდზე მდებარე 2/4, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4, 7/4, 8/2, 9/3 და 01.72.14.006.768 საკადასტრო 
კოდზე მდებარე 3/1, 4/3, 5/1 ნაგებობები) ტექნიკური მდგომარეობა ამჟამად ზოგადად 
დამაკმაყოფილებელია. გარემოებები, რომლებიც შენობის ექსპლუატაციის პროცესში 
საფრთხეს გამოიწვევდა, არ შეინიშნება.  

 
ლიფტების უსაფრთხოება 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში  ფუნქციონირებს 5 ლიფტი, აქედან 

ორი სატვირთო და სამი - სამგზავრო. კანონმდებლობის შესაბამისად, ლიფტების 
გამართული ფუნქციონირება კონტროლდება ყოველთვიური გეგმიური შემოწმებით.  

 
ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოება 
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის გარე პერიმეტრი (პარკინგი და შიდა 

გზები) მაქსიმალურად უდაფრთხოა ქვეითთათვის. კერძოდ, გზებზე მოწყობილია 
სიჩქარის შემზღუდავები (ე.წ. “დაწოლილი პოლიციელი”), მონიშნულია სპეციალური 
გადასასვლელები, ტერიტორიაზე განთავსებულია სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო 
ნიშნები. 

ღამით ტერიტორია იკეტება (გარდა ცენტრალური შემოსასვლელისა) სპეციალური 
შლაგბაუმებით. 
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14.2   ბიბლიოთეკა 
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მისია და ამოცანები 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მიზანია, ხელი შეუწყოს და 

აქტიური მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის სასწავლო სამეცნიერო და კვლევით 
საქმიანობაში. ბიბლიოთეკა უნდა პასუხობდეს სწავლების თანამედროვე მეთოდების 
გამოწვევებს და შესაბამისად განავითაროს თავისი რესურსები და მომსახურების 
ხარისხი.  

ბიბლიოთეკის უპირველესი ამოცანაა მკითხველების ინტერესებისა და 
საჭიროებების მიხედვით ინფორმაციის მოპოვება, სტრუქტურულად შენახვა და 
მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ტიპოლოგიური დანიშნულების 
წარმატებით შესასრულებლად ბიბლიოთეკამ მუდმივად უნდა განაახლოს და 
განავითაროს თავისი საბიბლიოთეკო რესურსები და სერვისები.  

ბიბლიოთეკის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები: 
Ø ბიბლიოთეკის კოლექციების განვითრება 
Ø ელექტრონული კატალოგის დახვეწა 
Ø ელექტრონული სამეცნიერო  ბაზების მართვა 
Ø ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურული მოწყობა 
Ø ბიბლიოთეკის პერსონალის პროფესიული ზრდა 
Ø საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება 

 
ბიბლიოთეკის მუდმივი განვითარებისათვის აუცილებელია სიახლეების 

დანერგვა, ხარვეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა, ხარისხის კონტროლისა და 
განახლების მექანიზმების შემუშავება და მათი პრაქტიკაში გამოყენება. ბიბლიოთეკა: 

Ø ატარებს გამოკითხვას მკითხველებს შორის ფუნქციონირების სუსტი და 
ძლიერი მხარეების გამოსავლენად; 

Ø მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურთან 
ბიბლიოთეკის სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად; 

Ø ითვალისწინებს აკადემიური პერსონალის რჩევებსა და შენიშვნებს; 
Ø ხელს უწყობს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას; 
Ø იზიარებს საბიბლიოთეკო სფეროში არსებულ გამოცდილებასა და სიახლეებს; 
Ø თანამშრომლობს უცხოურ და ადგილობრივ ბიბლიოთეკებთან. 

 
ბიბლიოთეკის კოლექციების განვითრება 

ბიბლიოთეკის პრიორიტეტია კოლექციების განვითარება, როგორც ბეჭდური, 
ასევე ელექტრონული სახით. საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტება მოიცავს 
ბიბლიოთეკის ამოცანებისათვის შესაბამისი დოკუმენტების გამოვლენას, შერჩევას, 
შეკვეთას, შეძენას, საბიბლიოთეკო სტანდარტებით დამუშავებას და ფონდში ჩართვას.  
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ბიბლიოთეკის ფონდის ეფექტური ფორმირება მნიშვნელოვნად განაპირობებს 
მკითხველთა მომსახურების ხარისხს. ამ მიზნით:  

Ø ფონდებში დაცული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები უნდა შეესაბამებოდეს 
უნივერსიტეტის სასწავლო მიმართულებებს და პროგრამებს;  

Ø უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასწავლო მასალებისა და 
სახელმძღვანელოების სრული თანხვედრა სასწავლო სილაბუსებთან;  

Ø ფონდში არსებული ხარვეზების გამოსავლენად აუცილებელია მკითხველთა 
ინტერესების კვლევა. 

კოლექციების განვითარებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი ასახულია 
ბიბლიოთეკის ბიუჯეტში. ფონდების შევსების მიზნით, საბიბლიოთეკო 
დოკუმენტების შესყიდვის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაკომპლექტების 
წყაროს სწორად შერჩევას, რათა რაციონალურად მოხდეს ფინანსების გამოყენება.  

ბიუჯეტის ფარგლებში შემუშავებული კალენდარული გეგმის მიხედვით საჭირო 
სახელმძღვანელოების შეძენა ხდება სემესტრის დასაწყისში, საჭიროების შემთხვევაში 
ხორციელდება არაგეგმიური შესყიდვები.  

კოლექციების შევსების პროცესში ლიტერატურის შერჩევისას 
გათვალისწინებულია: 

Ø სასწავლო სილაბუსებში ასახული აუცილებელი სახელმძღვანელოები და 
დამხმარე მასალები; 

Ø პროფესორ-მასწავლებელების რეკომენდაციები; 
Ø მკითხველთა მოთხოვნების ანალიზი; 
Ø პარტნიორი გამომცემლობების კატალოგები.  

ბიბლიოთეკას აქტიური ურთიერთობები აქვს როგორც ადგილობრივ, ისე 
უცხოურ გამომცემლობებთან და სისტემატურად ეცნობა საგამომცემლო სიახლეებს.  

ბიბლიოთეკისათვის მნიშვნელოვანია ელექტრონული კოლექციის განვითარება. 
წიგნების შესყიდვისას ხშირად ენიჭება უპირატესობა ელექტრონულ ფორმატს. 

 
ელექტრონული კატალოგის დახვეწა 

ელექტრონული კატალოგი ბიბლიოთეკის უმთავრეს სამუშაო ინსტრუმენტს 
წარმოადგენს. ეს არის საძიებო აპარატი, რომლის გამართულ მუშაობას დიდი 
მნიშვნელობა აქვს საბიბლიოთეკო რესურსების მოხმარებისა და  მართვის პროცესში.  
კატალოგში აღრიცხული უნდა იყოს ბიბლიოთეკის ფონდში დაცული ყველა 
ერთეული (წიგნი, პერიოდული გამოცემა, დისერტაცია) სტანდარტების დაცვით.  

2017 წლიდან ბიბლიოთეკა გადავიდა ახალ ელექტრონულ, ფუნქციურად 
გაუმჯობესებულ კატალოგზე, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს არსებულ 
სტანდარტებს. დღეის მდგომარეობით ახალ კატალოგში შეტანილია ბიბლიოთეკაში 
დაცული ყველა საბიბლიოთეკო დოკუმენტი.  
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ელექტრონული კატალოგით სარგებლობა შეუძლიათ ავტორიზებულ 
მომხმარებლებს. ელექტრონული კატალოგის საშუალებით მკითხველს შეუძლია: 

• მოიძიოს ბიბლიოთეკაში დაცული ყველა საბიბლიოთეკო ერთეული, როგორც 
ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით (რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ბიბლიოთეკით  დისტანციური სარგებლობისას); 

• საკუთარ ელექტრონულ ბარათში აკონტროლოს წიგნების დაბრუნების ვადები. 

ნებისმიერი მსურველისათვის ტარდება ინდივიდუალურ ტრენინგი 
ელექტრონული კატალოგის ფუნქციების გასაცნობად. 

ბიბლიოთეკის პერსონალი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ელექტრონულ 
კატალოგზე სამუშაო პროცესში აღმოჩენილი უზუსტობებისა და ხარვეზების 
აღმოსაფხვრელად. კატალოგის გამართული მუშაობისა და შემდგომი გაუმჯობესების 
მიზნით ბიბლიოთეკა აქტიურად თანამშრომლობს პროგრამისტებთან.  

კატალოგით სარგებლობა მოსახერხებელი უნდა იყოს როგორც მკითხველების, ისე 
ბიბლიოთეკარებისათვის, ამიტომ გამოთქმული შენიშვნებისა და მითითებების 
გათვალისწინება აუცილებელია შემდგომი განვითარებისათვის. 
 
ელექტრონული სამეცნიერო  ბაზების მართვა 

თანამედროვე საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება ელექტრონული 
ბაზების გარეშე წარმოუდგენელია.  

ინტერნეტსივრცეში დღესდღეობით საკმაოდ ბევრია ღია ელექტრონული ბაზები, 
რომლებით სარგებლობა  უფასოდ შეიძლება ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. 
ბიბლიოთეკა აქტიურად იყენებს ამ შესაძლებლობას და მუდმივად ცდილობს ისეთი 
ელექტრონული ბაზის მოძიება-შერჩევას, რომელიც დააკმაყოფილებს 
უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის მოთხოვნების. ბიბლიოთეკა 
ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილებას და პროფესორ-მასწავლებელების და 
მეცნიერების რეკომენდაციებს.  

ბიბლიოთეკაში 2010 წლიდან ჩართულია ელექტრონული ბაზა HeinOnline, 
რომლის გამოყენებაც უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე შეუძლია ნებისმიერ 
მსურველს.  

2017 წლიდან უნივერსიტეტი გაერთიანდა საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს საუნივერსიტეტო კონსორციუმში. უნივერსიტეტსა და 
კონსორციუმს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება სამეცნიერო-ელექტრონული ბაზის 
Web of Science-ს ჩართვაზე, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება მეცნიერებს და სამივე 
საფეხურის სტუდენტებს თავიანთ სამეცნიერო კვლევებში. ბიბლიოთეკის 
თანამშრომლებ უცხოელი ექსპერტები ჩაუტარებენ ტრენინგს ბაზის გამოყენების 
წესების შესახებ. შემდგომ კვალიფიცირებული ბიბლიოთეკარები, ჯგუფური 
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პრეზენტაციებითა და ინდივიდუალური ტრენინგებით, მკითხველებს გააცნობენ 
ბაზის მოხმარების თავისებურებებს. 

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზის ეფექტურობის შეფასების მიზნით 
პერიოდულად იწარმოებს სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, რის 
საფუძველზეც  განიხილება კონკრეტული ელექტრონული სამეცნიერო ბაზასთან 
ხელშეკრულების გაგრძელების საკითხი. 
 

ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურული მოწყობა 
ინფრასტრუქტურას უდიდესი როლი ენიჭება საბიბლიოთეკო საქმიანობაში. 

ბიბლიოთეკის სივრცის დაგეგმარებამ უნდა შეუქმნას მოხერხებული სამუშაო 
პირობები მკითხველებსა და ბიბლიოთეკარებს. მკითხველებმა თავისუფლად უნდა 
შეძლონ საბიბლიოთეკო სივრცეში ორიენტაცია, სასურველი მასალების მოძიება და 
საჭირო სერვისის მიღება, ხოლო ბიბლიოთეკარს უნდო ჰქონდეს სათანადო პირობები 
ფუნქციების შესასრულებლად.  
სამკითხველო დარბაზის ფუნქციური დადგეგმარების პრინციპებია: 

Ø კომფორტული გარემო ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობისთვის; 
Ø ღია დაშვება თაროებთან; 
Ø ფონდის საგნობრივი განლაგება თაროებზე; 
Ø მუშაობისთვის აუცილებელი ტექნიკით უზრუნველყოფა (კომპიუტერები, 

პრინტერი, სკანერი). 

ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის მოწყობისას გათვალისწინებულია როგორც 
დადგენილი საბიბლიოთეკო სტანდარტები, ისე ინდივიდუალური მიდგომა 
ზოგიერთი საკითხისადმი. ბიბლიოთეკაში მოწყობილია იზოლირებული „მდუმარე 
ზონა“ ინდივიდუალური მუშაობისთვის და მცირე საკონფერენციო დარბაზი, 
რომელიც აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნიკით. საკონფერენციო სივრცით 
სარგებლობა წინასწარ დაჯავშნით არის შესაძლებელი. 

ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის ხარისხის მართვის და განვითარების  
მექანიზმებია: 

Ø მკითხველთა გამოკითხვა ბიბლიოთეკაში არსებული გარემოს შესახებ 
ხარვეზების გამოვლენის და გამოსწორების მიზნით; 

Ø თანამშრომელთა გამოკითხვა სამუშაო პირობების შესახებ; 
Ø უნივერსიტეტის ტექნიკური პერსონალის მიერ სივრცის დათვალიერება და 

კონტროლი; 
Ø საბიბლიოთეკო ინვენტარის ხარისხის კონტროლი და საჭიროების 

შემთხვევაში განახლება; 
Ø უნივერსიტეტის ბიუჯეტში თანხის გათვალისწინება გეგმიურ 

ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე. 
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ბიბლიოთეკის პერსონალის პროფესიული ზრდა 

ბიბლიოთეკის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 
შრომის ისეთ დანაწილებას, როცა შესასრულებელი სამუშაო შეესაბამება 
თანამშრომლის კვალიფიკაციას, მის შესაძლებლობას, მონდომებას და უნარს. 
ბიბლიოთეკარები ვალდებულნი არიან შეინარჩუნონ არა მხოლოდ ტრადიციული 
საბიბლიოთეკო საქმის საფუძვლების ცოდნა, არამედ უნდა ფლობდნენ თანამედროვე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარს. 
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ სერიოზული მოდერნიზაცია განიცადა, მუშაობაში 
გამოიყენება ახალი ტექნოლოგიები. შესაბამისად, თანამედროვე ბიბლიოთეკარის 
საქმიანობა არ ამოიწურება მხოლოდ ბეჭდურ გამოცემებთან მუშაობით, ის კარგად 
უნდა იცნობდეს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და ჰქონდეს მათი 
გამოყენების უნარ-ჩვევები.  

ადამიანური რესურსების განვითარებისა და გამოყენებისათვის აუცილებელია 
თანამშრომელთა გადამზადება. ფუნქციების წარმატებით შესასრულებლად 
ბიბლიოთეკარს უნდა ჰქონდეს კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა, რათა მან 
განავითაროს პროფესიული ჩვევები და  დააკმაყოფილოს მკითხველის მოთხოვნები. 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტებისა და სიახლეების გაცნობა 
საბიბლიოთეკო სფეროში,  სამუშაო პროცესში ავტორიტეტული საერთაშორისო 
საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებისა და ასოციაციების (IFLA, IAML, IATUL, ALA, AALL) 
ინსტრუქციებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება.  ასევე მნიშვნელოვანია IFlA-
ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარებში მონაწილეობა, რომელიც გეგმიურად ტარდება 
ბიბლიოთეკარებისათვის საინტერესო სხვადასხვა საკითხზე. ამ ვებინარებზე 
რეგისტრაცია და მონაწილეობა უფასოა, რაც დიდ შესაძლებლობას იძლევა უცხოელი 
კოლეგების და ექსპერტების კვალიფიციური რჩევების მისაღებად. 

მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა საქართველოში არსებული უნივერსიტეტების 
ბიბლიოთეკებთან, გამოცდილების გაზიარება პროფესიული განვითარების კუთხით 
დაგეგმილ შეხვედრებსა და ტრენინგებზე. 
 
საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება 

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის 
აუცილებელია საბიბლიოთეკო სერვისების მუდმივი განვითარება, დახვეწა და 
ინოვაციური მეთოდების დანერგვა. 
ტრადიციული სერვისებია: 

Ø საჭირო საბიბლიოთეკო დოკუმენტის მოძიება 
Ø წიგნის და სხვა საბიბლიოთეკო რესურსის მკითხველზე გაცემა-დაბრუნება 

უზრუნველყოფა 
Ø საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული მომსახურება 
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Ø საჭირო დოკუმენტის ასლის გადაღება, სკანირება 

ელექტრონული სერვისებია: 
Ø ელექტრონული კატალოგი 
Ø საბიბლიოთეკო დოკუმენტის ელექტრონული მიწოდება 
Ø ვირტუალური ცნობარი 

სულ უფრო იზრდება ისეთი მკითხველების რაოდენობა, რომლებიც მხოლოდ 
ელექტრონულ სერვისებს იყენებენ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა ამ 
მიმართულების განვითარება. შეიქმნა ელექტრონული დოკუმენტების 
საბიბლიოთეკო მედია-პორტალი მოქნილი საძიებო სისტემით, ელექტრონულ 
კატალოგს დაემატა ელექტრონული ფაილის ატვირთვა-ჩამოტვირთვის ფუნქცია. 
ყველა რეგისტრირებულ მკითხველს აქვს ელექტრონული მკითხველის ბარათი.  

მკითხველებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მიწოდების მიზნით 
აქტიურად გამოიყენება სოციალური ქსელები. 

ახალი სერვისების დანერგვასა და განვითარებისათვის საჭიროა შესაბამისი ბაზის 
მომზადება, რათა მკითხველს მიეწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ სერვისების 
შესახებ და გაეწიოს კვალიფიციური მომსახურება. საბიბლიოთეკო სერვისების 
განვითარება მუდმივი პროცესია და მისი ეფექტურად წარმართვისათვის 
აუცილებელია: 

Ø არსებული სერვისების ხარისხისა და ეფექტურობის დადგენა მკითხველთა 
გამოკითხვის მეთოდით; 

Ø ახალი სერვისების დანერგვა მკითხველთა მოთხოვნების საფუძველზე;  
Ø წამყვანი საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკების გამოცდილების გაზიარება. 

 

14.3  საინფორმაციო რესურსი 
 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მთავარი 
ამოცანაა, უზრუნველყოს:  

• კრიტიკული ელექტრონული სერვისებით სტუდენტები და ლექტორები 
სალექციო და არასალექციო საათებში, კურიკულარული, თუ 
ექსტრაკურიკულარული აქტივობების დროს; 

• სასწავლო და აკადემიური ინფორმაციის ხემისაწვდომობა სტუდენტებისა და 
ლექტორებისათვის სალექციო და არასალექციო საათებში, კურიკულარული, 
თუ ექსტრაკურიკულარული აქტივობების დროს; 

• აკადემიური და სამეცნიერო პროცესის ტექნოლოგიური მხარდაჭერა; 
• ადმისნიტრაციული, აკადემიური და სამეცნიერო პროცესისათვი საჭირო 

კომუნიკაცია; 
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• უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მართვისათვის საჭირო შესაბამისი 
ტექნოლოგიური მხარდაჭერით. 
 

აკადემიური და ადმინისტრაციული მიზნებიდან გამომდინარე, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების კრიტიკულ სერვისებს განეკუთვნება: 
 

• ინტერნეტი 
• ვებ-გვერდები 
• სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომი სამუშაო კომპიუტერული ადგილები და 

სპეციალური კომპიუტერებით აღჭურვილი აუდიტორიები 
• საუნივერსიტეტო ელექტრონული ბიბლიოთეკა 
• საგამოცდო ცენტრი 
• აუდიტორიებში ლექციების ვიზუალიზაციის საშუალებები (პროექტორები); 
• დისტანციური ლექციების ინფრასტრუქტურა 
• უნივერსიტეტის სწავლის მართვის საინფორმაციო სისტემა (emis.freeuni.edu.ge) 
• კამპუსის უსაფრთხოების სისტემები (სათვალთვალო კამერები და კამპუსის 

ტერიტორიაზე დაშვების სისტემები) 
• ელექტორნული კოლაბორაციის სერვისი 

 
კრიტიკული IT სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 

უნივერსიტეტს გააჩნია ადეკვატური ინფრასტრუქტურა და ადმინისტრირების 
შესაბამისი კვალიფიკიაციის პერსონალი. 

მთლიანი IT ინფრასტრუქტურა აგებულია რეზერვირებისა და დუბლირების 
პრინციპზე, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის ქსელის ხერხემლის სრულ 
დუბლირებას და უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მასში შემავალი 
ნებისმიერი კვანძის დაზიანების შემთხვევაშიც კი. 
 
IT ინფრასტრუქტურას გააჩნია უწყვეტი ელექტრო მომარაგება  

შესაბამისი სიმძლავრის უწყვეტი კვების წყაროები უზრუნველყოფენ 
უნივერსიტეტის ქსელის, აუდიტორიებში არსებული პროექტორების, სათვალთვალო 
კამერების, კამპუსში დაშვების ტურნიკეტების, კამპუსში არსებული სტუდენტური და 
საგამოცდო კომპიუტერების ელექტრომომარაგებას ავარიულად გამორთვის 
შემთხვევაში. 

დამატებით ელექტრომომარაგების 14 წამზე მეტი ხნით გათიშვის შემთხვევაში 
ელქრტომომარაგებას უზრუნველყოფს შესაბამისი სიმძლავრის გენერატორი. 
 
კრიტიკული საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისები, ინფრასტრუქტურა და მათი 
ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა 
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ინტერნეტი 
უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე, სადაც აკადემიური ან სამეცნიერო 

პროცესი მიმდინარეობს ინტერნეტი ხელმისაწვდომია უსადენო ტექნოლოგიებით. 
კამპუსის ტერიტორიაზე განლაგებული უსადენო ქსელი წერტილების 

ტექნოლოგია შერჩეულია იმგვარად, რომ უზრუნველყოფს ყველა აუდიტორიაში 
ადგილების რაოდენობების შესაბამისი უსადენო ინტერნეტის მომხმარებლის 
დაერთებას. მიმდინარეობს მოთხოვნის მუდმივი მონიტორინგი და უნივერსიტეტის 
სხვადასხვა უბანზე სიმძრავლეების ადამპტირება მოთხოვნის შესაბამისად.  
 
ხელშეკრულება ინტერნეტ-პროვაიდერთან 

უნივერსიტეტის ინტერნეტით მომარაგების უწყვეტობას უზრუნველყოფს ორი 
ალტერნატიული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხი კომპანია მაგთიკომისაგან. ინტენრტეტის 
მომსახურების ხელშეკრულებები გამფორმებული აქვს შპს “აგრომეტს”, რომელიც 
უნივერსიტეტს იჯარის ფარგლებში აწვდის სერვისს.  

• ძირითადი - 1000 მბწმ სიჩქარის ქართლ რესურსებზე წვდომისათის და 120 
მბწმ გლობალურ რესურსებზე წვდომისათვის  

• სარეზერვო - 100 მბწმ სიჩქარის ქართლ რესურსებზე წვდომისათის და 2 მბწმ 
გლობალურ რესურსებზე წვდომისათვის  

ძირითად ოპტიკურ-ბოჭკოვან მაგისტრალზე დაზიანების შემთხვევაში 
უნივერსიტეტის ქსელი ავტომატურად გადადის სარეზერვო არხზე. იმ შემთხვევაში, 
თუ ძირითად არხზე არის რთული დაზიანება და ვერ ხერხდება მისი დროულად 
აღმოფხვრა, პროვაიდერთან შეთანხმებით იზრდება სარეზერვო არხის გლობალურ 
რესურსებზე წვდომის სიჩქარე. 
 
ვებ-გვერდები 

უნივერსიტეტის ოფიციალური გვერდია http://freeuni.edu.ge, რომელიც 
განთავსებულია უნივერსიტეტის ძირითად ჰოსტინგ სერვისის მომწოდებლის  (შ.პ.ს. 
“პროსერვისის” http://proservice.ge) სერვერზე. 
 
 
უნივერსიტეტის რეგისტრირებული დომენები და ჰოსტინგ სერვისები 
უნივერსიტეტი ფლობს შემდეგ დომენულ სახელებს: 
freeuni.edu.ge, campus.edu.ge, freeuniversitytbilisi.edu.ge, freeuni.edu.ge, fut.edu.ge, 
tavisupali.edu.ge, freeuny.edu.ge, nccl.ge, freeuniversitytbilisi.com, freeuniversitytbilisi.net, 
freeuniversitytbilisi.org, tavisupali.com, tavisupali.net, tavisupali.org 
 
სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომი სამუშაო კომპიუტერული ადგილები და 
სპეციალური კომპიუტერებით აღჭურვილი აუდიტორიები 
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უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე ფოიეში და რეკრეაციულ ზონებში 
სტუდენტებისათვის განლაგებულია 39 კომპიუტერული სამუშაო ადგილი, რომელიც 
მუდმივად ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის სამუშაოდ. 

უნივერსიტეტს გააჩნია დამატებით 3 კომპიუტერული აუდიტორია ჯამური 81 
სამუშაო ადგილით. აღნიშნული აუდიტორიები აღჭურვილია სპეციალური 
კომპიუტერებით, ისინი გათვლილია ამოცანებისთვის, რომლებიც უფრო რთულ 
პროცესორულ სიმძლავრეს საჭიროებენ. კომპიუტერული აუდიტორიები გამოიყენება 
ლექციებისთვის, რომელთა ფორმატიც ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის უწყვეტ 
სპეციფიურ პროგრამულ უზრუნველყოფას. არასალექციო საათებში აღნიშნული 
კომპიუტერები ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის.  

 
საუნივერსიტეტო ელექტრონული ბიბლიოთეკა 

უნივერსიტეტს გააჩნია ელექტრონული ბიბლიოთეკის სერვისი, სადაც 
თავმოყრილია უნივერსიტეტის ხელთ არსებული ელექტრონული წიგნები და სხვა 
ელექტრონული მასალები. სერვისი ხელმისაწვდომია ორი არხით: 

• დამოუკიდებელი ვებ-სერვისით მისამართზე http://media.freeuni.edu.ge. 
რომლით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის 
კორპორაციული ელფოსტის მქონე მომხმარებლებისათის 

• ინტეგრირებული მოდულით უნივერსიტეტის სწავლის მართვის 
ინფორმაციულ სისტემაში, საიდანაც სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა 
ერთიან სივრცეში მოიძიონ უნივერსიტეტში არსებული ელექტრონული ან 
ნაბეჭდი წიგნები 

ხდება აღნიშნული ელექტრონული რესურსების სარეზერვო ასლების გადაღება 
და ორ სივრცეში ერთდროულად განთავსება. ინფორმაცია ინახება 
media.freeuni.edu.ge-ზე, ხოლო მისი ასლი - სწავლის მართვის საინფორმაციო 
სისტემაში, რომელიც “ღრუბლოვან სერვისს” წარმოადგენს და ყოველდღიურ 
რეზერვულ კოპირებას გადის. 
 
 
საგამოცდო ცენტრი 

უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი წარმოადგენს 200 კომპიუტერიან 
აუდიტორიას. სამუშაო ადგილების ტექნოლოგიად შერჩეულია “თხელი კლიენტები” 
(Thin Clients). ტექნოლოგია უზრუნველყოფს, სტუდენტის სამუშაო სესია 
ჩაიტვირთოს არა თავად კომპიუტერზე, არამედ სერვერებზე, რომლების 
უზრუნველყოფენ თხელი კლიენტების მუშაობას. ტექნოლოგია საშუალებას 
გვაძლევს, მოხდეს იდენტიფიცირება, რომელი სტუდენტი რომელ სამუშაო ადგილას 
წერდა გამოცდას და ცენტრალიზებულად შეგროვდეს სტუდენტების ნაშრომები, 
განხორციელდეს აღრიცხვა (ლოგირება), თუ რომელ ოპერაციებს აწარმოებდა 
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სტუდენტი გამოცდის მსვლელობისას კომპიუტერზე. საგამოცდო ცენტრს გააჩნია 
სტუდენტების განაწილების სქემები, რაც გამორიცხავს ისეთი სტუდენტების 
კომპიუტერების ერთმანეთთან ვიზუალური წვდომას, რომლებიც ერთი ვარიანტის 
საგამოცდო დავალებას წერენ. 

პარალელურად ხორციელდება თითოეული სტუდენტის ვიდეო ჩაწერა გამოცდის 
მსვლელობისას, რაც საშუალებას გვაძლევს, ეჭვის შემთხვევაში, გადავამოწმოთ 
სტუდენტის ქმედებები. 

საგამოცდო ცენტრში დამონტაჟებულია რადიო სიხშირეების ჩახშობის 
მოწყობილობა და საგამოცდო ცენტრის გარეთ არსებულ რესურსებთან 
კომპიუტერებიდან წვდომის შეზღუდვის ტექნიკური საშუალებები, რაც მინიმუმამდე 
ამცირებს გამოცდის პერიოდში სტუდენტის მხრიდან არაკეთილსინდისიერი 
ქმედების შესაძლებლობას. 

საგამოცდო ცენტრის გამართული მუშაობა უზრუნველყოფილია უწყვეტი 
ელექტრომომარაგებისა და მომსახურე სერვერების დუბლირების გზით. საგამოცდო 
ცენტრის “თხელ კლიენტებს” ემსახურება სამი სერვერი, რაც აბალანსებს დატვირთვას 
სერვერებზე და უზრუნველყოფს სესიის გადანაწილებას სხვა სერვერებზე გამოცდის 
მსვლელობისას რომელიმე სერვერის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში. 
 
საგამოცდო პორტალი 

საგამოცდო პორტალი წარმოადგენს Moodle ვებ-პორტალის ინსტანციას, 
რომელიც უნივერსიტეტში გამოიყენება გამოცდის ერთ-ერთი სახეობის 
ჩატარებისათვის. პორტალი უზრუნველყოფს კურსების, აქტივობების და 
მომხმარებლების მართვის, კითხვათა ბანკზე მუშაობის, გამოცდის ჩატარების, 
ჩატარებული გამოცდების სტატისტიკური ანალიზის შესაძლებლობას. 

საგამოცდო პორტალში მუშაობისათვის განსაზღვრულია განსხვავებული 
დაშვების მქონე მომხმარებლების ანგარიშები. დაშვების გამოყენების შემთხვევები 
აღირიცხება. 
 
აუდიტორიებში ლექციების ვიზუალიზაციის საშუალებები 

უნივერსიტეტის ყველა აუდიტორია აღჭურვილია ციფრული პროექტორით. 
უზრუნველყოფილია ლექციის მსვლელობისას ციფრული პროექტორების უწყვეტი 
ელექტრომომარაგება.  
 
დისტანციური ლექციების ინფრასტრუქტურა 

უნივერსიტეტს გააჩნია ორი ტელეპრეზენს აუდიტორია. ლექტორებს და 
მოწვეულ სპიკერებს, რომლებიც ფიზიკურად ლექციის დროს არ იმყოფებიან 
კამპუსში, შესაძლებლობა ეძლევათ ჩაატარონ ლექციები. ორივე აუდიტორია 
ექსპლუატაციისათვის მარტივ ტექნოლოგიებს იყენებს, რაც სტუდენტების მხრიდან  
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მხოლოდ დანიშნულ დროს აუდიტორიაში ყოფნას მოითხოვს, ხოლო ლექტორის 
მხრიდან - მუშა მდგომარეობაში მყოფ კომპიუტერს და რომელიმე ინტერნეტ 
ბრაუზერს. 

აუდიტორიების შეუფერხებლად მუშაობა უზრუნველყოფილია უწყვეტი 
ელექტრომომარაგებით და გაუთვალისწინებელი ხარვეზების შემთხვევაში 
ურთიერთჩანაცვლებადია მარტივად. 
 
უნივერსიტეტის სწავლის მართვის საინფორმაციო სისტემა 

უნივერსიტეტი მოიხმარს სწავლის მართვის ინფორმაციულ სისტემას კომპანია 
ini.ge-სგან. 

აღნიშნული სისტემა უზრუნველყოფს: 
• სტუდენტების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვას, მათი მიღების, მობილობის 

და სტატუსის ცვლილების ბიზნეს პროცესებს 
• სასწავლო კურსების აღრიცხვას 
• კურიკულუმების ფორმირებას 
• უწყისებისა და შეფასებების აღრიცხვას 
• მაინორების, კონცენტრაციებისა და არჩევით სასწავლო კურსებზე 

რეგისტრაციას 
• სტუდენტების საფასურის აღრიცხვა/დარიცხვას და მისი ანგარიშსწორების 

პროცესს 
• ბიბლიოთეკასთან ურთიერთობას - წიგნის მოძიება, დაბრონვა, ელექტრონული 

რესურსების გადმოწერა და ა.შ. 
და ა.შ. 
აღნიშნულ სისტემას გააჩნია როლების განაწილებული ფუნქციონალი და 

უნივერსიტეტის თითოეულ თანამშრომელს აქვს წვდომა მისთვის განკუთვნილ 
ინფორმაციასა და ბიზნეს პროცესზე იმგვარად, რომ დაცული იყოს ინფორმაციის 
სიზუსტე, მთლიანობა და ანონიმურობა.  

აღნიშნული სისტემა წარმოადგენს “ღრუბლოვან სერვისს” და ხორციელდება 
სისტემის მონაცემთა ბაზის სარეზერვო ასლის ყოველდღიური აღება.  
 
 

კამპუსის უსაფრთხოების სისტემები (სათვალთვალო კამერები და კამპუსის 
ტერიტორიაზე დაშვების სისტემები) 

 
კამპუსის ტერიტორიაზე დაშვების სისტემა წარმოადგენს პროგრამული და 

აპარატული გადაწყვეტილების ერთიან კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს 
უნივერსიტეტის შენობაში და სპეციალური დაშვების ზონებში შესვლაზე დაშვების 
მართვას, მომხმარებელთა აღრიცხვას და იდენტიფიცირებას. დაშვების გამოყენება 
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ხდება RFID ბარათების გამოყენებით, თითოეული ბარათის მომხმარებელი არის 
იდენტიფიცირებული და დაშვების გამოყენების ყოველი შემთხვევა აღრიცხულია. 

დაშვების სისტემის ელემენტების მუშაობა უზრუნველყოფილია უწყვეტი 
ელექტრო მომარაგებით. დაშვების სისტემით აღჭურვილი კარების მუშაობა 
აწყობილია იმგვარად, რომ ავარიული გათიშვის შემთხვევაში კარი ღიაა. 

დაშვების სისტემასთან ერთად კამპუსის უსაფრთხოების სისტემებს განეკუთვნება 
სათვალთვალო კამერების ქსელი. 128 კამერის განლაგება დაგეგმარებულია იმგვარად, 
რომ უზრუნველყოს კამპუსის პერიმეტრის, უნივერსიტეტის შენობაში შესვლის 
წერტილების, დერეფნების, მომხმარებლების თავშეყრის ადგილების და 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ზონების ვიზუალურ მონიტორინგს. 

კამპუსში შესაბამის ადგილებში განლაგებულია ფირნიშები მიმდინარე ვიდეო 
მონიტორინგის შესახებ. 

ვიდეო მონიტორინგი ხორციელდება დაცვის სამსახურის შესაბამისი 
თანამშრომლების მიერ საგანგებოდ აღჭურვილი სამუშაო ადგილიდან. 

სათვალთვალო კამერების სისტემა აღჭურვილია აგრეთვე ჩაწერის ფუნქციით. 
ჩანაწერების შენახვის ვადა იცვლება 3-6 კვირის ინტერვალში, ინტენსიურობიდან 
გამომდინარე. 

სათვალთვალოს კამერების სისტემაში მუშაობისათვის განსაზღვრულია 
განსხვავებული დაშვების მქონე მომხმარებლების ანგარიშები. 

დაშვების გამოყენების შემთხვევები აღირიცხება. 
 

ელექტრონული კოლაბორაციის სერვისი 
Google Apps for Education 

უნივერსიტეტი იყენებს google-ის ელექტრონული კოლაბორაციის პლატფორმის 
სერვისს Google Apps for Education, რომლის გამოყენებითაც: 

უნივერსიტეტის თანამშრომლები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები და 
კურსდამთავრებულები უზრუნველყოფილნი არიან კორპორატიული ელფოსტის 
სერვისით. ელფოსტა  გამოიყენება როგორც სასწავლო, ასევე ადმინისტრაციულ 
საკითხებში. ელფოსტის სერვისი ინტეგრირებულია სხვა სერვისებთან და 
უზრუნველყოფს მომხმარებლების იდენტიფიცირებას სხვადასხვა სისტემაში. 

ელფოსტის ადმინისტრირებას ახორციელებს უნივერსიტეტის IT სამსახური. 
სისტემაში განსაზღვრულია განსხვავებული დაშვების მქონე მომხმარებლის 
ანგარიშები, დაშვების გამოყენების შემთხვევები აღირიცხება. 

უნივერსიტეტის თანამშრომლები, აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები 
უზრუნველყოფილნი არიან ფაილების შენახვისა და გაზიარების სერვისით. 
მოცემული სერვისი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, არა მხოლოდ შეინახონ და 
გააზიარონ, არამედ გუნდურად იმუშაონ სხვადასხვა ტიპის ფაილზე.  
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Facebook Worklplace  
უნივერსიტეტი აქტიურად იყენებს Facebook-ის კორპორატიული სოციალური 

ქსელის სერვისს Facebook Workplace. აღნიშნული სერვისი ეფექტურს ხდის 
უნივესიტეტში ახალი პროექტების, წინადადებების განხილვის პროცესს, 
აუმჯობესებს სტუდენტებსა და ადმინისტაციას შორის ურთიერთობას, ქმნის 
პოტენციურ სტუდენტებთან კომუნიკაციის პლატფორმას. 

 
უნივერსიტეტის გააჩნია საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 

უნივერსიტეტის გააჩნია საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური, რომლის 
მოვალეობებში შედის: 

• უნივერსიტეტის IT ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება 
• კრიტიკული IT სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 
• აკადემიური და ადმინისტრაციული საჭიროებებიდან გამომდინარე 

ელექტრონული სერვისების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა განვითარებაზე 
ზრუნვა 

• უნივერსიტეტის საინფორმაციო რესურსების დაცულობის უზრუნველყოფა 
• აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამშრომლების მხარდაჭერა 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების 
აღმოფხვრაში 

უნივერსიტეტის წინაშე ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისების 
საჭიროებები და არსებული ტექნოლოგიების განვითარების გეგმები განიხილება 
შესაბამისი სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, მასში რექტორთან ერთად ჩართულნი 
არიან შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელები. სამსახურის ხელმძღვანელი 
ანგარიშვალდებულია რექტორის წინაშე.  
 
 

14.4   უნივერსიტეტის ფინანსური რესურსი 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს 
ბაკალავრის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტების სწავლის 
გადასახადისგან შემოსული თანხა (სრული შემოსავლების 89,8%).  

სტუდენტების სწავლის გადასახადი შედგება შემდეგი ძირითადი წყაროებისაგან 
(1 %-ის სიზუსტით): 

- სტუდენტების გადახდები 63% 
- სახელმწიფო სასწავლო გრანტი  37% 
- სოციალური გრანტი  0% 
- სხვა დაფინანსება 0% 



 

 198	

თავისუფალ უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია გრანტები სამეცნიერო პროექტების 
დასაფინანსებლად (სრული შემოსავლების 2,7%), საერთაშორისო გრანტები 
კონკრეტული პროექტების დასაფინანსებლად (სრული შემოსავლების 3,4%) და 
შემოსავლები სხვადასხვა სასერთიფიკატო პროგრამიდან (სრული შემოსავლების 
4,1%). 
 
ფინანსური სტაბილურობა 

თავისუფალი უნივერსიტეტი წარმოადგენს ფინანსურად სტაბილურ და მდგრად 
ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია თავისი ვალდებულებების სრულად, ჯეროვნად 
და კეთილსინდისიერად შესრულება. 
 
სტუდენტების ნაკადების განსაზღვრის სიმარტივე  

უნივერსიტეტის შემოსავლები არის სტაბილური და ადვილად 
პროგნოზირებადი, რადგან თავისუფალი უნივერსიტეტი სტუდენტთა 
გამოცხადებული რაოდენობის თითქმის 100%-ს ავსებს ყოველწლიურად.  
 
საქველმოქმედო ორგანიზაციის შვილობილი 

გასათვალისწინებელია, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და 
100% წილის მფლობელი არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდი“, 
რომელსაც, კანონის შესაბამისად, არ გააჩნია კერძო ბენეფიციარი.  
 
100% იანი რეინვესტიცია განათლებაში 

ფულადი სახსრების ნამეტი ვერ იქნება დივიდენდების სახით განაწილებული და 
მთლიანად ხმარდება რეინვესტიციას საგანმათლებლო-სამეცნიერო საქმიანობაში. 

სახსრების ნამეტი გამოყენებული იქნება ცოდნის ფონდის საქმიანობის 
თანადასაფინანსებლად, განსაკუთრებით შპს “სწავლების ცენტრში”, რომელიც არის 
ცოდნის ფონდის ჯგუფის წევრი კომპანია და რომელსაც გააჩნია სასწავლო ცენტრი 
ბაზალეთის ტბის მახლობლად. ხსენებულ ცენტრს თავისუფალი უნივერსიტეტი 
იყენებს აკადემიური საქმიანობისათვის.  

უნივერსიტეტის ორგანიზებით ბაზალეთის სასწავლო ცენტრში 
აბიტურიენტებისთვის იმართება საუნივერსიტეტო პრეზენტაციები, რომელიც 
გრძელდება რამოდენიმე დღე. აბიტურიენტების ბაზალეთზე ყოფნას სრულად 
აფინანსებს უნივერსიტეტი. აღსანიშნავია, რომ ყოველი ახალი აკადემიური წლის 
დასაწყისში უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობითა და დაფინანსებით, თავისუფალი 
უნივერსიტეტის თითოეული სკოლის პირველკურსელთათვის ხორციელდება 
რამდენიმედღიანი პრეზენტაცია გაცნობითი სალექციო პროგრამებისა და მომავალში 
გასავლელი სასწავლო საგნების შესახებ. 
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თანხების ნამეტი ასევე გამოყენებული იქნება სარეზერვო დეპოზიტის 
გასაზრდელად, რათა კიდევ უფრო უსაფრთხო “ფინანსური ბალიში” ჰქონდეს 
უნივერსიტეტს. 
 
აბიტურიენტების ეფექტური ინფორმირება 

უნივერსიტეტი სისტემატიურად აწყობს სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებს 
დაინტერესებულ პირებთან, აბიტურიენტებთან და აწვდის მათ ინფორმაციას. ამ 
ფორმატებიდან აღსანიშნავია: 

ღია კარის დღეები ე.წ. „გაცნობით პროგრამები“ - მათი მთავარი მიზანი სკოლის 
მოსწავლეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის აკადემიური პროგრამების 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. სიმულაციური სალექციო პროცესის რეჟიმში, 
სკოლის მოსწავლეები ესწრებიან მათთვის საინტერესო პროგრამების ლექციებს და 
იღებენ სრულყოფილ ინფორმაციას როგორც აკადემიურ, ისე ადმინისტრაციულ 
საკითხებზე. წლის განმავლობაში თავისუფალი უნივერსიტეტი საშუალოდ 6-7 ასეთ 
შეხვედრას ატარებს. 

პრეზენტაციები სკოლებში - უნივერსიტეტი რეგულარულად აწვდის საჯარო და 
კერძო სკოლის მოსწავლეებს ინფორმაციას სკოლებში პრეზენტაციების ჩატარებით. 
პრეზენტაცია მოიცავს უნივერსიტეტის პროგრამების, ჩასაბარებელი საგნების და 
ზოგადად უნივერსიტეტის აქტივობების შესახებ ინფორმაციას.  

ტური კამპუსში - უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და პროგრამების 
ადგილზე გაცნობის მსურველებისთვის, გარდა გაცნობითი პროგრამებისა, 
თავისუფალი უნივერსიტეტი დაინტერესებულ მოსწავლეებს სთავაზობს შემეცნებით 
ტურებს უნივერსიტეტში. ტურის ფარგლებში უნივერსიტეტის თანამშრომლები 
სკოლის მოსწავლეებს ადგილზე აჩვენებენ სასწავლო და ლაბორატორიულ 
ინფრასტრუქტურას. ტურზე მოსვლა შეუძლია ნებისმიერი სკოლის კლასს წინასწარ 
შეთანხმებულ დროს.  

ზემოხსენებული ღონისძიებების დაფინანსებას თავისუფალი უნივერსიტეტი 
ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტიდან. უნივერსიტეტის ბიუჯეტის ყოველწლიური 
დაგეგმვისას ზემოხსენებული ფორმატების დაფინანსება გათვალისწინებულია და 
პირნათლად სრულდება. 
 
სტაბილური ჯგუფის წევრი 

თავისუფალი უნივერსიტეტი წარმოადგენს საქველმოქმედო ორგანიზაცია ა(ა)იპ 
„ცოდნის ფონდის“ ჯგუფის წევრს, რომელსაც გააჩნია გაუთვალისწინებელ და 
ფორსმაჟორულ სიტუაციებში თავისუფალი უნივერსიტეტის ფინანსური 
უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი რესურსი. 

აღსანიშნავია, რომ ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდი“ სტუდენტების სწავლისა და 
განვითარებისთვის რეგულარულად გამოყოფს თანხებს, რაც გამოიხატება 
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თავისუფალი უნივერსიტეტის ყოველი პირველკურსელთათვის ოთხი სასწავლო 
წლის განმავლობაში სწავლის საფასურის ნაწილობრივ დაფინანსებით.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები ხშირად მიმართავენ ა(ა)იპ „ცოდნის 
ფონდს“ სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონკურსებსა და 
კონფერენციებში მათი მონაწილეობის დასაფინანსებლად. ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდი“ 
აფინანსებს არამხოლოდ სტუდენტების მონაწილეობის საფასურს, არამედ მათ 
მგზავრობას, ვიზის აღებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, ასევე  სასტუმრო და 
დღიურ ხარჯებსაც კი. 
 
სწავლის საფასურის პოლიტიკა 

ყოველწლიურად თავისუფალი უნივერსიტეტი ითვალისწინებს ბაზარზე 
არსებულ ფაქტორებს, სტუდენტების გადახდისუნარიანობას, კონკურენციას. 
უნივერსიტეტის მენეჯმენტი ფინანსური მოდელირებისა და ანალიზის საფუძველზე 
ადგენს მომავალი სასწავლო წლისთვის სწავლების საფასურსა და მისაღები 
სტუდენტების რაოდენობას. 

ჯანსაღი სასწავლო საფასურის პოლიტიკის წყალობით უნივერსიტეტი ყოველ 
წელს იზიდავს მაღალკვალიფიციურ სტუდენტებს. უნივერსიტეტი სტუდენტებს 
სთავაზობს ფასისა და ხარისხის საუკეთესო შეფარდებას. 
 
სახელფასო პოლიტიკა 

თავისუფალი უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკა დაფუძნებულია 
პროფესიული უნარების სამართლიანობისა და კონკურენტულობის წახალისების  
პრინციპებზე 

თავისუფალი უნივერსიტეტის აკადემიური და პედაგოგიური ხელფასის 
პოლიტიკა მიმართულია იქითკენ, რომ ხელი შეუწყოს აკადემიური პერსონალის 
პროდუქტიულობას და საშუალება მისცეს მათ, განვითარდნენ როგორც მკვლევარები 
და პროფესიონალებად.  

თავისუფალი უნივერსიტეტს გააჩნია რთული სახელფასო პოლიტიკა. 
ლექტორების ანაზღაურება გამოითვლება იმის მიხედვით, თუ რამდენ საათს 
კითხულობს კონკრეტული ლექტორი, რამდენ საგანს, რამდენ ჯგუფში. ლექტორების 
მიერ გარკვეული რაოდენობის საათების წაკითხვის შემდგომ, ყოველ მომდევნო 
სალექციო საათზე მარგინალური საათობრივი ხელფასი იკლებს.  

ხშირად საათობრივთან ერთად ლექტორებს აქვთ ფიქსირებული ანაზღაურებაც, 
ისინი მონაწილეობენ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ და სამეცნიერო აქტივობაში.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელფასო სისტემა არის კონკურენტული. 
კადრების გადინება მინიმალურია. თავისუფალი უნივერსიტეტი მუდმივად იზიდავს 
მაღალკვალიფიციურ ლექტორებსა და ადმინისტრაციულ კადრებს. 
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აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ანაზღაურება 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელფასო ფონდიდან, აკადემიური 

თანამშრომლების ხელფასების და კვლევების ხარჯების დაფინანსების თანაფარდობა 
ადმინისტრაციული თანამშრომლების ხელფასების ოდენობაზე დაახლოებით 3-ჯერ 
აღემატება. 

მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით 
უნივერსიტეტების სახელფასო ფონდის მსგავსი შეფარდება ითვლება მაღალი 
ეფექტურობის თანაფარდობად, იმის გათვალისწინებით, რომ სწავლის შედეგები 
წარმატებით არის მიღწეული. 

 
კვლევის დაფინანსება 
თავისუფალ უნივერსიტეტში კვლევების დაფინანსება ხდება სამი ძირითადი 

წყაროდან: 
1. უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული სამეცნიერო გრანტებიდან (მაგალითად, 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები); 
2. უნივერსიტეტის შიდა საბიუჯეტო დაფინანსება; 
3. ინდივიდუალური კვლევითი და პროფესიული განვითარების სახელფასო 

დაფინანსება. 
თავისუფალ უნივერსიტეტის მიზანია, ყოველ სასწავლო წელს ჯამური ხარჯების 

მინიმუმ 10% მოხმარდეს კვლევების დაფინანსებას. აქედან 5% იყოს უნივერსიტეტის 
გარეთ მოპოვებული, ხოლო მინიმუმ 5% შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსება. 
 
ფინანსური ვალდებულებები 

Ø ვალდებულებების დროულად და პირნათლად დაფარვა 
არსებობის პერიოდში თავისუფალი უნივერსიტეტი მუდამ ასრულებდა 

ფინანსურ ვალდებულებას დროულად, ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად 
სტუდენტების, დაქირავებულების, კერძო თუ იურიდიული პირების და სახელმწიფო 
სტრუქტურების მიმართ. 

აღსანიშნავია, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტს არსებობის განმავლობაში 
აკადემიური, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული პერსონალის მიმართ ხელფასების 
გაცემა არასდროს დაუგვიანებია და სახელფასო დავალიანებები არ არსებობს. 

თავისუფალი უნივერსიტეტი ყოველთვის დროულად ფარავს გადასახადებს, 
შემოსავლების სამსახურს უნივერსიტეტის მიმართ პრეტენზია არ ჰქონია. 

Ø გრძელვადიანი ვალდებულების უქონლობა 
ამ მომენტისათვის თავისუფალი უნივერსიტეტს არ გააჩნია კრედიტი ან რაიმე 

სხვა მატერიალური ფინანსური ვალდებულება. ასეთი ფინანსური ვალდებულების 
აღება არ იგეგმება. 
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ფინანსური ბალიში 
Ø საბანკო დეპოზიტი 
გარდა იმისა, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი არის ძლიერი ჯგუფის წევრი, მას 

ასევე გააჩნია საბანკო დეპოზიტზე 1 თვის სახელფასო ფონდის ოდენობის თანხა 
ფორსმაჟორული გარემოებებისგან თავის დასაცავად.  

Ø ფინანსური მოთხოვნა ცოდნის ფონდის მიმართ 
აღსანიშნავია, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტს გააჩნია ფინანსური მოთხოვნა 

ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ მიმართ სტუდენტური გრანტებისა და გარდამავალი 
დაფინანსების ფარგლებში. 

Ø კაპიტალური ხარჯები, გრძელვადიანი ხედვის ჰორიზონტი 
თავისუფალ უნივერსიტეტს სასწავლო პროცესში გამოყენებული ყველა აქტივი 

აღებული აქვს იჯარით. სასწავლო აქტივები და უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობები 
ეკუთვნის ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ ჯგუფში შემავალ კომპანია - შპს „აგრომეტს“. 
იჯარის თანხა მარტივი განსასაზღვრი და პროგნოზირებადია, ის განისაზღვება 
ხელშეკრულებით უნივერსიტეტსა და შპს „აგრომეტს“ შორის.  

შესაბამისად, უნივერსიტეტი არ წევს კაპიტალურ დანახარჯებს შენობა-ნაგებობის 
სარემონტო სამუშაოზე და აღჭურვილობის შესყიდვებზე. 
 

 
რისკები 
 
სავალუტო რისკები 
თავისუფალი უნივერსიტეტის მენეჯმენტი ითვალისწინებს ლარის კურსის 

მაღალი მერყეობის ალბათობას და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სავალუტო 
რისკების დაზღვევას.  

დღეისათვის უნივერსიტეტის შემოსავლები და ხარჯები სრულიად 
დენომინირებულია ეროვნულ ვალუტაში. შესაბამისად, სავალუტო რისკები მცირე 
გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის გამართულ ფუნქციონირებაზე. 

ამ ეტაპზე უნივერსიტეტს უცხოურ ვალუტაში არ გააჩნია არც ვალდებულებები 
და არც მოთხოვნები. 

სავალუტო რისკების დაზღვევის მიზნით, თავისუფალ უნივერსიტეტს 
სტუდენტებთან ხელშეკრულებაში უდევს მუხლი, რომლის მიხედვითაც, ეროვნული 
ვალუტის გაუფასურების შემთხვევაში, მას შეუძლია გაზარდოს სწავლის საფასური.  

როგორც მოგეხსენებათ, გასულ წლებში ლარი საგრძნობლად გაუფასურდა, 
თუმცა თავისუფალმა უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, არ მიემართა ხელშეკრულების ამ 
მუხლისთვის და არ გაზარდა სწავლის საფასური სტუდენტების ინტერესების 
მაქსიმალური დაცვის მოტივაციით. 
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აღსანიშნავია, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტს უკვე არსებული 
სტუდენტებისთვის სწავლის პერიოდში არასდროს გაუზრდია სწავლის გადასახადი. 
 
ინფლაციის რისკები 

თავისუფალ უნივერსიტეტს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფინანსურ გამოწვევად 
მიაჩნია ეროვნული ვალუტის ინფლაცია. ინფლაციისაგან თავის დაცვის მიზნით 
უნივერსიტეტს სტუდენტებთან ხელშეკრულებაში უდევს სამომხმარებლო ფასების 
ზრდის შესაბამისად სწავლის საფასურის ზრდის შესაძლებლობა.  

თავისუფალ უნივერსიტეტს, სწორი ფინანსური დაგეგმვისა და ფინანსური 
ბალიშების წყალობით, არსებული სტუდენტებისთვის არასდროს გაუზრდია სწავლის 
საფასური, არც ინფლაციისა და არც სხვა ნებისმიერი მიზეზით. თავისუფალი 
უნივერსიტეტი მუდამ ცდილობს, დაიცვას თავისი სტუდენტების ფინანსური 
ინტერესები. უნივერსიტეტის წინაშე არსებული ყველა ფინანსური გამოწვევა იჭრება 
სტუდენტების სასარგებლოდ. 
 

14.5   მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსის კუთხით 2011-
2017 წლებში განხორციელებული ცვლილებები 

 
ინფრასტრუქტურა 

2013  წელს თავისუფალმა უნივერსიტეტმა შეიცვალა ადგილმდებარეობა. 2013  
წლამდე იგი განლაგებული იყო მისამართზე ვაჟა ფშაველას გამზირი #40, სადაც 
უნივერსიტეტი ფართს შპს “განვითარების ცენტრისგან” ქირაობდა. 

2013 წელს თავისუფალი უნივერსიტეტი გადმოვიდა მისამართზე აღმაშენებლის 
ხეივანი #240, სადაც 2013 წლიდან ფართს შპს აგრომეტისგან იღებს იჯარით. 

2011-2017 წლების მანძილზე უნივერსიტეტის კამპუსი მნიშვნელოვნად 
გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურული კუთხით.  

2013 წელს შეიქმნა თანამედროვე დონის სპორტული დარბაზი. ამავე წელს 
კამპუსის ტერიტორიაზე მოეწყო სპორტული კომპლექსი. 

ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლისათვის 2014 წელს 
განხორციელდა ახალი ფლიგელის ათვისება და კეთილმოწყობა. 

2017 წელს კამპუსის ტერიტორიაზე განხორციელდა შიდა ეზოს კეთილმოწყობის 
სამუშაოები, რომლის შედეგადაც დაიგო ახალი შიდა გზები ბეტონის საფარით. ასევე 
მოეწყო 327 ავტომობილზე გათვლილი თანამედროვე პარკინგი. 

ამავე წელს მოხდა 400 კვადრატული მეტრის ფართის განახლება, რომელსაც 
მომავალში არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტები გამოიყენებენ. 
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ბიბლიოთეკა  

აღნიშნულ პერიოდში ბიბლიოთეკა გადავიდა  ახალ ელექტრონულ კატალოგზე, 
რომელსაც ბევრად უფრო მოსახერხებელი სამუშაო ფუნქციები აქვს: 
გაუმჯებესებული საძიებო სისტემა და წიგნების ბრუნვის ელექტრონული აღრიცხვა, 
რამაც შესაძლებელი გახადა სრულად ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა და 
გამოყენებიდან ქაღალდის კატალოგი ამოღება.  

აღნიშნული კატალოგი ფუნქციურად უფრო მოსახერხებელია 
მკითხველისთვისაც, გარდა ძიებისა, იგი მკითხველს წიგნების დისტანციურად 
დაჯავშნისა და საკუთარი სამკითხველო ბარათის კონტროლის საშუალებას აძლევს.  

სივრცითი მოწყობის თვალსაზირისით, ბიბლიოთეკა გადავიდა თაროებთან ღია 
დაშვების პრინციპზე, შესაბამისად მოეწყო სამკითხველო დარბაზი. უპირატესობა 
მიენიჭა ფონდის საგნობრივ განლაგებას. 

ამავე პერიოდში განვითარდა სხვადასხვა ელექტრონული სერვისი: გაციფრდა 
სასწავლო მასალები, შეიქმნა მედია პორტალი, ბიბლიოგრაფიული ინფორმაციის 
გაიცემა ელექტრონული სახით. 

ურთიერთობები განვითარდა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო 
საგამომცემლო სახლებთან. 

საინფორაციო რესურსი 
თავისუფალი უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურამ უზრუნველყო 2011-2017 წლებში სტუდენტთა კონტიგენტის 
ზრდა. აღნიშნულ პერიოდში სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 904-დან 2428-მდე 
გაიზარდა. 

ამავე პერიოდში მოხდა 11 საგანმანათლებლო პროგრამის დამატება, რომლის 
განხორციელება წარმატებით უზრუნველყო საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
ინფრასტრუქტურამ. 

ამავე პერიოდში თავისუფალი უნივერსიტეტი ასევე ჩაერთო განათლების 
მართვის საინფორმაციო სისტემა EMIS-ში.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური 
წლების მანძილზე უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის მონაცემთა და ოპერაციათა 
სანდოობასა და უსაფრთხოებას.  
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14.6   მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსის მიმართულებით 
უნივერსიტეტის 2018-2025 წლების ხედვა 

 
ინფრასტრუქტურა 
ინფრასტრუქტურის კუთხით თავისუფალი უნივერსიტეტის ხედვა მომდევნო 7 

წლის განმავლობაში უკავშირდება კომუნალური ხარჯების ოპტიმიზაციასა და მწვანე 
ენერგიის გამოყენების მასშტაბების ეტაპობრივი გაზრდას.  

თავისუფალი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს 
სტუდენტთა კონტიგენტის დაახლოებით 30%-იანი ზრდა მომდევნო შვიდი წლის 
მანძილზე.  ამ მიზნით დაგეგმილია დამატებულ იქნეს ამფითეატრული სალექციო 
ოთახები და საკონფერენციო ოთახები. 

2018 წლის ზაფხულში დაგეგმილია დარჩენილი სარეაბილიტაციო მონაკვეთის, 
კამპუსის დაახლოებით 6500 კვადრატული მეტრის, გზის საფარის სრულად შეცვლა 
ბეტონის გზით. ასევე მოეწყობა 200 ავტომობილზე გათვლილი პარკინგი. 

2018 წლისათვის დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის სრული 
რეაბილიტაცია/ახალი საკანალიზაციო ტრასის გაყვანა. 

არდადეგების პერიოდში მუდმივად ხდება კამპუსის ტერიტორიის შესწავლა და 
პრობლემატური ადგილების შეკეთება. 

ასევე 2018 წელს კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში დაგეგმილია 
განლაგდეს 120 კვტ სიმძლავრის მზის ენერგიის პანელები. პროექტის ჯამური 
ღირებულება შეადგენს  229 000 ევროს დღგ-ის გარეშე. ამ მიზნით თავისუფალ 
უნივერსიტეტსა და ლიტვურ კომპანია UAB Nogridas-ს შორის 2017 წლის 25 
სექტემბერს გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ამ ეტაპზე პროექტის 
დაფინანსების განაცხადი შეტანილია ლიტვის გარემოს დაცვის სამინისტროში.  

2020 წლისათვის დაგეგმილია 25 კაცზე გათვლილი კომპიუტერული ოთახის 
დამატება. 

ბიბლიოთეკა 
მომავალში იგეგმება ელექტრონული ბიბლიოთეკის შემდგომი განვითარება, 

რისთვისაც სასწავლო სახელმძღვანელოების შეძენისას უპირატესობა მიენიჭება 
წიგნების ელექტრონულ ფორმატს. პარალელურად ციფრულ ფორმატში გადავა 
ბიბლიოთეკის ფონდში არსებული აქტიურად გამოყენებადი წიგნები.  

ასევე იგეგმება:  
Ø საბიბლიოთეკო სერვისების შემდგომი განვითარება-დახვეწა: 

ელექტრონული კატალოგი, მკითხველთა კონსულტირება,  ტრენინგები 
და სხვა 

Ø ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების გამოყენება: ამჟამად 
ბიბლიოთეკაში ჩართულია HeinOnline -ის ბაზა და Web Of Science –ის 
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ბაზა. მომავალში გაიზრდება ამ ბაზების როლი სასწავლო და 
სამცნიერო-კველვით  პროცესში, რისთვისაც ჩატარდება  პრაქტიკული 
ტრენინგები და კონსულტაციები. 

საინფორმაციო რესურსები 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ხედვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების კუთხით 

შემდეგია: 
1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურამ უზრუნველყოს 

სტუდენტთა კონტიგენტის შემდგომი ზრდა; 
2. ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის შემთხვევაში, ინფორმაციულმა 

ტექნოლოგიების სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს სასწავლო პროცესი შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურით. 
 
       ფინანსური რესურსი 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ხედვაა, მომავალშიც შენარჩუნდეს ფინანსური 
სტაბილურობა და დანახარჯთა ძირითადი თანაფარდობები. 

უნივერსიტეტის ყოველწლიური ბიუჯეტის შესრულება უნდა მოხდეს 2%-იანი 
ცდომილების ფარგლებში. 
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15.   შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის 
მექანიზმი 

 
სტრატეგიული განვითარების გეგმის წარმატებით შესრულებლად აუცილებელ 

კომპონენტს წარმოადგენს დროული შეფასება და მონიტორინგი. 
სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის მექანიზმს წარმოადგენს 

სამოქმედო გეგმების შესრულების შეფასება. 
სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგი საშუალებას იძლევა შეფასებულ 

იქნეს შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხორციელების პროგრესი.  
სტრატეგიული განვითარების გეგმით დადგენილი ხედვები და მიზნები აისახება 

უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმაში.  
სამწლიანი სამოქმედო გეგმის განახლება ხორციელდება ყოველწლიურად4 და მას 

„მცოცავი“ ხასიათი აქვს. ყოველ წელს ხდება იმ წლით განსაზღვრული ამოცანების 
შეფასება და სამოქმედო გეგმის განახლება. განახლებული სამოქმედო გეგმა მოიცავს 
მომდევნო სამ წელიწადს. 

უნივერსიტეტის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებისთვის სამოქმედო გეგმაში 
განსაზღვრულია ხედვა, შეფასების კრიტერიუმები, მონიტორინგის პერიოდულობა 
და თითოეული ელემენტისთვის შესრულებაზე პასუხისმგებელი 
პირი/სტრუქტურული ერთეული. 

თითოეული ელემენტის მონიტორინგის პერიოდულობა დამოკიდებულია 
ხედვისა თუ მიზნის კატეგორიაზე; ზოგ შემთხვევაში შეფასება ხდება ყოველ 6-თვეში 
ერთხელ (სემესტრულად), ხოლო ზოგ შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ ან ამოცანით 
დასახულ, მოცემულ წელს.  

სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება ხორციელდება ყოველწლიურად. იმ 
შემთხვევაში, თუ რომელიმე ელემენტის შესრულება დადგენილ ვადაში არ 
მოხერხდა, კეთდება პრობლემის ანალიზი და დგინდება შეუსრულებლობის 
გამომწვევი მიზეზები. 
• იმ შემთხვევაში, თუ მიზეზი არასაკმარისი ქმედებებია, იგეგმება დამატებითი 

ქმედებები პრობლემის აღმოსაფხვრელად და ახლდება სამოქმედო გეგმა. 
• თუ აღმოჩნდა, რომ მიზეზი შეცვლილი გარემოებები ან არასწორი დაგეგმარებაა, 

ხდება  სტრატეგიული გეგმის გადახედვა და სამოქმედო გეგმის განახლება. 

სამწლიანი სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმი აღწერილია სქემაზე

                                                   
4  თუ არ არის აღნიშნული კალენდარული წელი იგულისხმება აკადემიური წელი 
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ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სამოქმედო 
გეგმის 

ელემენტის 
შესრულების 
შეფასება 

 

შესრულებულია 
გეგმის შესაბამისად  

 

არ არის 
შესრულებული 

არასაკმარისი  ქმედებები 
 

შეცდომა დაგეგმარებაში ან 
შეცვლილი გარემოებები 

 

დამატებითი 
ქმედებების  
დაგეგმვა 

 

სამოქმედო 
გეგმის 

განახლება 
 

გრძელდება 
სამოქმედო გეგმის 

შესრულება 
 

ცვლილება 
სტრატეგიულ 

გეგმაში  
 

გრძელდება 
სამოქმედო გეგმის 

შესრულება 
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დანართი 1 
 

 
აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური კვლევები/პროფილები 
 
 

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევითი პოტენციალის საილუსრაციოდ 

წარმოგიდგენთ აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლობით სიას ანბანის 
მიხედვით: 

 
Ø ნიკოლოზ ალექსიძე  

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2013 წელს მან 

დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ოქსფორდის უნივერსიტეტის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში, სათაურით Making, Remembering at 
Forgetting the Late Antique Caucasus. მანამდე, 2008-2009 წლებში სწავლობდა 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მედიევისტიკის დეპარტამენტში 
რელიგათმცოდნეობის მიმართლებით. 2003-2007 წლებში სწავლობდა თბილისის 
ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო ნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, 
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში. 

 
მონოგრაფიები: 
The Narrative of the Caucasian Schism. Leuven: Peeters, 2018; Georgia: A Cultural 

Journey through the Wardrop Collection. Oxford: Bodleian Library Publication, 2018. 
ხოლო მისი წიგნი The Cult of Saints and the Body Politic 2019 წელს გამოვა 
Edinburgh University Press-სთან..  

 
კვლევითი პროექტი: 
2014-2018 - ოქსფორდის უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის 

ასოცირებული მკვლევარი და პემბროკის კოლეჯის უმცროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი. მონაწილეობს ევროპის კვლევების საბჭოს მიერ (European 
Research Council) დაფინანსებულ ხუთწლიან პროექტში The Cult of Saints in the 
Late Antiquity.  

2014 - მიწვეული მკვლევარი Centre of Eastern Mediterranean Studies, CEU 
 
რჩეული სტატიები და თავი კრებულებში: 

-  “Translations: Georgian”, in Oxford Companion to Byzantine Literature, 
edited by Stratis Pappaioannou. (Forthcoming in 2018). 

-  “From Other Languages to Greek: Georgian”, in Oxford Companion to 
Byzantine Literature, edited by Stratis Pappaioannou. (Forthcoming in 
2018). 

-  “Caucasia: Albania, Armenia and Georgia,” in Blackwell Companion to 
Religion in Late Antiquity, edited by J. Lössl. (Forthcoming in 2018).  
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- “Never Have our Ears Heard the Bane of Heresy: Rewriting Histories in 
Medieval Caucasia”, in Rewriting Histories, edited by E. Winkler 
(Submitted to Brepols Publishing).  

- “The Past, the Present and That Time in-Between: Some Thoughts on 
Early Medieval Caucasian Historiography,” in H. Amirav, C. Hoogerwerf 
and I. Perczel (eds.), Christian Historiography Between Empires, 4th-8th 
Centuries (Late Antique History and Religion; Leuven: Peeters; in 
preparation and forthcoming in 2017). 

- “Contested Saints of Caucasia” in Amis du Centre d’Histoire et Civilization 
de Byzance, ed B. Ward-Perkins and R. Wisnevski (In press). 

- “Let us not obstruct the possible: Dialoguing in Medieval Georgia,” in 
Dialogues and Debates from late Antiquity to Late Byzantium, ed. A. 
Cameron and N. Gaul, 167-184. Routledge, 2016.  

-  “The Murder at Mt Kangar, the Oral Narratives of the Caucasian Schism”, 
in Tradition and Transformation: Dissent and Consent in the 
Mediterranean, ed. M. Mitrea, 130-149. Köln: Solivagus, 2016.   

- “A Nation among other Nations: A Political Theology of the Conversion of 
Georgia”, in Quis est qui ligno pugnat? Missionaries and Evangelisation in 
Late Antique and Medieval Europe, ed. E. Piaza. Verona: Alteritas, 2016.  

-  “Christology of Kyros of Alexandria: A Suggestion on Possible Crypto-
Nestorianism of the Early Monoenergism” in The Caucasus between East 
and West, publications dedicated to the 75th anniversary of Zaza Aleksidze. 
Tbilisi. 347-363. Tbilisi: Artanuji, 2010.  

 
 
 

Ø ერეკლე ასტახიშვილი 
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა 

დოქტორი. 1990-1999წწ ეწეოდა პედაგოგიურ და სამეცნიერო საქმიანობას 
მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში (ჩიკაგოს (აშშ, 1990-1991), ლონდონის, 
ოქსფორდის, კემბრიჯის (1993), ჰაიდელბერგის, ტიუბინგენის, ვურცბურგის 
(გერმანია), ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტები (1994), გისვილის 
უმაღლესი სკოლა (შვეიცარია, 1995), ინდიანაპოლისის (ათენის კამპუსი) (1996, 
1999), პირეუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ათენი, 1999).  ის არის ამერიკის 
აღმოსავლური საზოგადოების, EUROCLIO - ისტორიის მასწავლებელთა 
ასოციაციის AGIBAS - ბიბლიური და არქეოლოგიური შესწავლის ამერიკულ-
ქართული ინსტიტუტის საგამომცემლო საბჭოს წევრი; საქართველოს 
ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის მდივანი საგარეო ურთიერთობების 
დარგში. 2010-201 წწ იყო ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამა ტემპუსის 
ექსპერტი. 1994-2006 წწ იყო საქართველოს სახელმწიფო და სახალხო 
დიპლომატიის კვლევსი ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი; 2004-2006წწ 
მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო საქმეთა 
დეპარტამენტის დირექტორად და ასირიოლოგიის კათედრის გამგედ; 1994-1999 
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წწ იყო ინდიანაპოლისის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი საქართველოში. 
ერეკლე ასტახიშვილის კვლევითი ინტერესებია: ძველი აღმოსავლეთის ისტორია, 
საქართველოს ისტორია, ხეთები, განათლების სისტემები.  

  
 
ჯილდოები: 
1998 - ღირსების ორდენი უმაღლესი განათლების სფეროში შეტანილი 

წვლილისათვის. 
2013 - ღირსების ორდენი უმაღლესი განათლების სფეროში    შეტანილი 

წვლილისათვის. 
 
 
მონოგრაფიები: 

• ბიბლიური სამყარო, ბიბლიური ხალხები, (ეკა ავალიანთან ერთად), 
თბილისი, 2005 

• ხეთები ბიბლიაში, თბილისი, 2006. 
• ქრონიკები ხურიტული არაფხას ისტორიიდან, მონოგრაფია 

ქართულად, რუსულად და ინგლისურად  (გადაცემულია 
გამოსაცემად). 

• საქართველო და გარე სამყარო,  უძველესი პერიოდიდან 
ქრისტიანობამდე (გადაცემულია გამოსაცემად). 

 
პუბლიკაციები: 

• E. Astakhishvili, D. Shvelidze, “General Totleben in Georgia”, Pro Georgia. 
Journal of Kartvelological Studies, Center for East European Studies, 
Oriental Institute University of Warsaw, vol.22, pp. 107-117. 

• E. Astakhishvili, D. Shvelidze, Georgia in 1628. The History of the World 
around 1628 A.D. The Vasa Museum Exibition, Vasa Museum, Stockholm, 
Sweden, 2014 

 
პროექტები: 

• 2012-2015 - „ქართული ენა და ქართველები საზღვარგარეთ“, შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

• 2008-2009 - “Connect network” – “connect  Georgia” ფონდი ღია  
საზოგადოება–საქართველო. 

• 2006 - DFG –ს საბიბლიოთეკო გრანტი ასირიოლოგიის კათედრისათვის.  
 
 
 

Ø ქრისტინა აჯიმიანი 
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს 

შემსწავლელი ცენტრის მკვლევარი. 2009-2016 წლებში იყო თავისუფალი 
უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწე. მისი დისერტაციის თემაა "არაბული 
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მხატვრული თარგმანის ენა (ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური ერთეულები 
ადეკვატურობის და ექვივალენტურობის პრობლემა), რომელიც 2007 წელს 
დაიცვა სომხეთის ერვნულ მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტში (10.02.06). 
2003-2006 წწ იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად.გ.წერეთლის 
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასპირანტი. 2003 წელს 
დაამთავრა თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის აღმოსავლური ენებისა 
და კულტურის ფაკულტეტი არაბული ენის განხრით. 2002-2003 წწ იყო არაბული 
ენის პროგრამის მონაწილე არაბული ენის ცენტრში, რომელიც ორგანიზებული 
იყო დსთ-ის ქვეყნებთან ტექნიკური თანამშრომლობის ეგვიპტური ფონდის მიერ, 
კაირო, ეგვიპტე. ქრისტინა აჯიმიანის კვლევის ინტერსებია: არაბული ენა, 
მხატვრული თარგმანი.  

 
პუბლიკაციები: 

• მ. ჯავახიშვილის “კვაჭი კვაჭანტირაძის” არაბული თარგმანი, 
პერსპექტივა-XXI, VII, თბილისი, 2005, გვ. 275- 279. 

• ანდაზები, ანდაზური თქმები და ფრთოსანი გამონათქვამები მ. 
ჯავახიშვილის “კვაჭი კვაჭანტირაძის” არაბულ თარგმანში, აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ენათმეცნიერული სერია, ტ. 
VIII (I), ქუთაისი, 2006, გვ. 309-324. 

• გეოგრაფიული სახელების, საკუთარი სახელების და მეტსახელების 
გადმოცემა და მათი ფონეტიკური გაფორმება მ. ჯავახიშვილის 
“კვაჭი კვაჭანტირაძის” არაბულ თარგმანში, პერსპექტივა-XXI, VIII 
(2), თბილისი, 2006, გვ. 49-54. 

• არაბული ავანტიურისტული პროზა, თბილისი, 2006, გვ. 3-49 
(მონოგრაფია). 

• არაბული ავანტიურისტული პროზა, პერსპექტივა-XXI, IX, 
თბილისი, 2007, გვ. 113-120. 

 
 
 

Ø ნუცა ბათიაშვილი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2014 წელს მან 

დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ვაშინგტონის უნივერსიტეტში (სენტ ლუისი), 
სათაურით “We Were Always United, Except When We Were Not: Bivocal Memory 
and Georgia’s Geopolitical Dilemma” 2006-2007 წლებში სწავლობდა ოქსფორდის 
ბრუქსის უნივერსიტეტში ანთროპოლოგიის მიმართულებით. მანამდე კი 
მიღებული აქვს ბაკალავრის (2000-2004) და მაგისტრის დიპლომი (2004-2006) 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სოციალური ფსიქოლოგიის 
მიმართულებით. ნუცა ბათიაშვილის კვლევითი ინტერესები მოიცავს 
სოციოკულტურულ ანთროპოლოგიას, ლინგვისტურ და პოლიტიკურ 
ანთროპოლოგიას, ნაციონალიზმის კვლევებს, დისკურსის კვლევას, კოგნიტურ 
ფსიქოლოგიას და ნეიროანთროპოლოგიას.  
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მონოგრაფიები: 
2017 The Bivocal Nation: Memory and Identity on the Edge of Empire Palgrave 

Macmillan, London & New York 
 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 
2016-2017 - პოსტსადოქტორო მკვლევარი ოქსფორდის უნივერსიტეტში, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით.   
2013 - ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სადისერტაციო გრანტი 

ანთროპოლოგიაში 
2009 - ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ველის კვლევის გრანტი 

ანთროპოლოგიაში 
2008 - ვაშინგტონის უნივერსიტეტის საპილოტე კვლევის გრანტი 

ანთროპოლოგიაში.  
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

- Between Europeanization and the Russian-Georgian Brotherhood: 
Nationalism, Orthodoxy, and Geopolitics of the Georgian Church in 
"Religion and Politics in Orthodox Countries," eds., Tobias Köllner, 
Routledge Series “Religion, Society and Government in Eastern Europe 
and the Former Soviet States” 

- (accepted for publication) Power/Memory: New Elite, Old Intelligentsia 
and Fixing of the Georgian Mind in Nationalities Papers 

- 2016 “Das Museum der sowjetischen Okkupation in Georgien“ in Religion 
& Gesellschaft in Ost und West (issue 2016:(5) 

 
 
სამეცნიერო კონფერენციები/მოხსენებები: 

- 2017  - “Russian Imperialism, Georgian Nationalism and the Liminal 
Figure of Stalin” presentation (co-presentor BA student M. Kartsivadze) 
ASN Convention, Columbia University, New-York.  

- 2017 – “The Liminal: Colonial Identity on the Margins of an Empire” 
presentation for the conference “Representations and Identities in Georgia 
in the 19th and 20th century” Munich, Germany February 15-17.  

- 2016 – “Horizons, Margins and Centers of Nation-Making: The Case of 
Colonial and Post-Colonial Georgia” presentation for the conference 
“Artificial Nations? Disappeared States, Post-Colonial Borders and 

- Methodological Nationalism' University of Birmingham, UK 
- 2016 – “Georgian Modern Narratives: The History in the Present” keynote 

lecture for the conference “Mapping Memories” organized by Federal 
Agency for Civic Education in Germany.  

- 2016 – Bivocal Identity: Distinct Form of Post-Colonial Subjectivty, 
presented at the conference “Memory and Identity in Post-Soviet Space: 
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Georgian and the Caucasus in Broader Eastern European Context” 
organized by Memory Studies Center in the Caucasus.   

- 2015 – “Nation’s soul and Body: Orthodox Power and National State”  
- presented at “Religion and Politics in Orthodox Country” University of 

Magdeburg, Germany  
- 2015 – “What Are Sites of Memory For” presented at “Sites of Memory of 

Socialism and Communism in Europe” University of Bern, Switzerland  
- 2015 – “The Bivocal Memory and Georgian Politics of the Past” at 

“Memories and Identities in Central and Easterns Europe” Trinity College 
Dublin, Ireland.  

- 2013 – “Things Coded in Our Genetic Memory” at American 
Anthropological Association, Chicago, Illinois, USA 

 
 
 

Ø წათე ბაწაში  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, აღმოსავლეთმცოდნე, 

ისტორიკოსი. მისი დისერტაციის თემაა "ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიაში 
ეთნო-რელიგიური პროცესები" (1988). 1994-2004წწ. იყო საქართველოს 
გენერალურ საკონსულოში თურქეთში (ქალაქი ტრაპზონი) პირველი მდივანი; 
1972-2010წწ. იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ.წერეთლის 
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. 
წათე ბაწაში კვლევითი ინტერესები მოიცავს: თურქულ ენას, ლაზების 
ეთნოგენეზს, თურქეთის ისტორიას.  

 
პუბლიკაციები (ბოლო ხუთი წლის): 

• აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, „ახლო აღმოსავლეთი და 
საქართველო“–მე–8 კომფერენციის მასალები: წათე ბაწაში, 
თავისუფალი უნივერსიტეტი: „ლაზეთში მცხოვრები ხემშინების 
ეთნოგენეზისის საკითხისათვის“, 16 გვ., (რუს. ენაზე). 

• ნატო ახალაია, წათე ბაწაში, გურამ ლორთქიფანიძე, ქეთევან 
ლორთქიფანიძე, ომარ მემიშიში, ზეზვა ქავთარაძე: „ლაზები და 
ლაზეთი თურქეთის გამოცემებში“, თბილისი, 2015, 896 გვ. 

 
კონფერენციები (ბოლო ხუთი წლის): 

• ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  
აღმოსავლეთმცოდნეთა მე–5 საერთაშორისო კონფერენცია.  „ერი“ 
და „ეთნოსი“  ტერმინების გაგება თურქეთის რესპუბლიკის 
მაგალითზე. (თანამედროვე თურქი ერის ეთნოგენეზის 
საკითხისათვის), ქუთაისი, 2013, 29–30 ივლისი. 

• ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიორგი წერეთლის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო  მე–8 
კონფერენცია: „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“ - „ლაზეთში 
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მცხოვრები ხემშინების ეთნოგენეზისის საკითხისათვის“, თბილისი, 
2013, 20–21 დეკემბერი. 

• თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, არაბული ქვეყნების და 
ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი, კონფერენცია „ 
კულტურათა თანაარსებობა და ურთიერთ გავლენები – დიალოგის 
როლი თანამედროვე გამოწვევების ფონზე“, თურქეთში მიმდინარე 
პროცესები 2016, 25 ნოემბერი. 

 
გრანტი: 
2013 – 2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ცენტრი, „ ლაზები და ლაზეთი თურქეთის 
გამოცემებში“, გრანტის მონაწილეები: ნატო ახალაია, წათე აწაში, გურამ 
ლორთქიფანიძე, ქეთევან ლორთქიფანიძე, ომარ მემიშიში, ზეზვა ქავთარაძე. 

 
 
 

Ø ვაჟა ბერეჟიანი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი 2011 წლიდან. 2004 წელს ფიზიკის 

ინსტიტუტში დაიცვა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი 
სათაურით „"თვითჩაჭერადი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების არაწრფივი 
დინამიკა პლაზმასა და პლაზმისმაგვარ გარემოში“, 1983 წელს დაიცვა 
საკანდიდატო დისერტაცია მოსკოვის ლებედევის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტში. 
სადისერტაციო თემა: „მოდულაციური არამდგრადობა რელატივისტურ 
პლაზმაში“.  ვაჟა ბერჟიანის კვლევითი ინტერესები მოიცავს ზემძლავრი 
ლაზერული იმპულსების ურთიერთქმედებას პლაზმასთან; რელატივისტური 
პლაზმის დინამიკას; მაგნიტური ველების გენერაციას ლაზერულ პლაზმაში; 
მდგრადი ლოკალიზებული ელექტრომაგნიტური სტრუქტურების გენერაციასა 
და დინამიკას ლაბორატორიულ, ასტროფიზიკურ პლაზმაში და ადრეულ 
სამყაროში; ულტრამოკლე იმპულსების დინამიკას ნახევარგამტარებში, არაწრფივ 
კრისტალებში, ატმოსფეროსა და კომპოზიტურ- უარყოფით გარდატეხის 
მაჩვენებლის მქონე მასალებში. 

 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 
2016-2019: DI -2016-14 
“ბრუნვის რელატივისტური ეფექტები და არაწრფივი პლაზმური მოვლენები 

მბრუნავ სისტემებში 
დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  
 
2008-2010: GNSF/ST06/4-191 
 მენეჯერი/სამეცნიერო ლიდერი 
"ფაზური დისლოკაციის მქონე ელექტრომაგნიტური იმპულსების დინამიკა 

რელატივისტურ პლაზმაში“ 
 სესფ, საქართველო; პროექტი 195/07  
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2006-2009: ISTC Project No. G_1366,  
მენეჯერი/სამეცნიერო ლიდერი 

“Short Intense Laser Pulses in Optical and Composite Negative  Phase Index 
Media " 

დაფინანსებული იყო ISTC-ს მიერ 
 
2006-2009: GNSF/ST06/4-057, 
 სამეცნიერო ლიდერი 
"მოწესრიგებული სტრუქტურების ფორმირება და პლაზმური დინების 

გენერირება მაგნიტურად ჩაჭერილ პლაზმაში"  
სესფ, საქართველო; პროექტი N-69/07  
 
2002-2005: ISTC Project No. G_663,  
მენეჯერი/სამეცნიერო ლიდერი 

“Super Strong Electromagnetic fields in Media” 
დაფინანსებული იყო ISTC-ს მიერ (ევროკავშირი) 
 
1998-2000, Research Scientist Joint INTAS – Georgian Call-97; Project No. 52 
 “Nonlinear Electromagnetic Waves In Plasmas”. 
 
1998-1999, Research Scientist US National Science Foundation grant project: 
“Ultra-short Pulses in Semiconductor Plasma” (IFS,USA). 
 
1995-1996, Project Manager 
 ISF Long-Term Research Project No. KZ3200 Nonlinear wave dynamics in e-p 

plasmas”. 
 
 
ციტირების ინდექსი: 1803 (Google Scholar) 

H (ჰირშის ინდექსი): 23 
 
პუბლიკაციები რეფერირებად ჟურნალებში: 

1) On the Raman instability in degenerate relativistic plasmas 
GT Chanturia, VI Berezhiani, SM Mahajan 
Physics of Plasmas 24, (2017) 074501 

2) Centrifugal acceleration in the isotropic photon field 
      GG Bakhtadze, VI Berezhiani, Z Osmanov 

      International Journal of Modern Physics D, (2017) 1750135 
3) Self-guiding of electromagnetic beams in degenerate relativistic electron-

positron plasma 
VI Berezhiani, NL Shatashvili 
Physics of Plasmas 23, (2016) 104502 
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4) Mechanisms for multi-scale structures in dense degenerate astrophysical 
plasmas 

NL Shatashvili, SM Mahajan, VI Berezhiani 
Astrophysics and Space Science 361, (2016) 70 

5) Beltrami–Bernoulli equilibria in plasmas with degenerate electrons 
VI Berezhiani, NL Shatashvili, SM Mahajan 
Physics of Plasmas 22 , (2015) 022902 

6)  Standing Electromagnetic Solitons in Degenerate Relativistic Plasmas 
G.Mikaberidze, V.I. Berezhiani 

Phys. Letters A 379, (2015) 2730. 
7) Electromagnetic solitons in degenerate relativistic electron–positron 

plasma 
V.I.Berezhiani, N.L. Shatashvili, and N.L. Tsintadze  
Physica Scripta 90, (2015), 068005 

8) Vortex buble formation in pair plasmas 
V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan, and B.N. Aleksic 

Phys.Rev. E 88,  (2013), 015101. 
 
სხვა ორიგინალური შრომები გამოქვეყნებული წიგნებში, პრეპრინტებსა და 

ჟურნალებში 
 

9) Excitation of wakefield around pulsars 
V Berezhiani, Z Osmanov, M Belic arXiv preprint arXiv:1605.00905 (2016) 

10) Self-organisation of dissipative solitons with gain  in semoconductors 
V.I. Berezhiani, V. Skarka, and N.B. Aleksic 
Phys. Rev. Letters (2017-submitted) 

11) Nonlinear self-guiding of EM beam in colloidal nanosuspensions 
V.I. Berezhiani and V.Skarka 
New Journal of Physics (2017-submitted) 

 
 

Ø შალვა გაბესკირია  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, თურქოლოგი. მისი დისერტაციის 

თემაა: "იუნუს ემრეს ნაწარმოებების ლექსიკა" (1984). 1994-2002წწ. იყო თურქეთის 
რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში პირველი მდივანი. 2006-2011 წწ. იყო 
არნ.ჩიქობავას სახ.ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 
განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი; 2003-2009წწ. მუშაობდა 
თბილისისა აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის თურქოლოგიის განყოფილების 
ხელმძღვანელად. სხვადასვხა პერიოდში მუშაობდა საქართველოს უმაღლეს 
სასწავლებლებში თურქული ენის პედადოგად, სინქრონული თარგმანის უფროს 
მასწავლებლად და თურქული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგედ. 1966-
2006წწ. იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად.გ.წერეთლის 
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თურქოლოგიის 
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განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი. შალვა გაბესკირიას კვლევითი 
ინტერესები მოიცავს: თურქულ ლიტერატურას, თურქულ ენას, თურქეთის 
პოლიტიკას, ქართულ ლიტერატურას. 

 
 
პუბლიკაციები (ბოლო ხუთი წლის): 
ფიქრები რუსთველოლოგიის რამდენიმე პრობლემურ საკითხზე 

(”ვეფხისტყაოსნის” ამბის წარმომავლობის, პოემის გმირთა პროტოტიპების, 
გეოგრაფიული გარემოსა და ეპილოგის ავტორობის პრობლემები), ელიზბარ 
ჯაველიძე 75, ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული, თბ., 2014, გვ. 69- 95.  

• ვეფხისტყაოსნის ქვეყნების შესახებ, ჟურნ.  აღმოსავლეთმცოდნეობა   5,  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბ., 2016, გვ. 101-120.   

•  ვეფხისტყაოსნის გმირთა პროტოტიპების შესახებ, აღმოსავლური 
ფილოლოგია - 25,                                                ქუთაისი, 20017, გვ. 200-
227.  

• On the Origin of the Hydronym Halys,  Acts of the VII ICH (International 
Congress of Hittitology),  Ankara, 2017, p.41-42. 

 
 კონფერენციები (ბოლო ხუთი წლის):       

• ”ვეფხისტყაოსნის” გმირთა პროტოტიპების შესახებ, 
აღმოსავლეთმცოდნეთა VI  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, ივნისი, 2013.  

• ქართველურ-სპარსული ენობრივი ურთიერთობის ერთი ასპექტი, 
პროფ.ჯ.გიუნაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, ილიას სახელობის უნივერსიტეტის 
აკად.გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბ., მაისი, 
2013.          

• ზოგიერთი მოსაზრება ”ვეფხისტყაოსნის” საკუთარი სახელებისა და 
პოემის შექმნის თარიღის შესახებ, არნ.ჩიქობავას საკითხავები  XXIV , 
თბ.,  2014.  

• Halys adının  aslı üzerine (თურქ.ენაზე) მდ. ჰალისის სახელწოდების 
წარმოშობის შესახებ,The V International Congress of Hittitology, Çorum , 2 
სექტემბერი  2014. 

• რუსთაველის მშობლიური კილოს საკითხისათვის, XXXV 
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო  სესიის მასალები, 
ბათუმი, 23-24 ოქტომბერი,   2015.  

• რამდენიმე ქართველური ნასესხობის შესახებ არაბულ დიალექტებში   
რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია 
არაბულ დიალექტოლოგიაში, თბილისი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, 
ივნისი, 2015.  

• ვეფხისტყაოსნის ქვეყნების შესახებ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
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ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია,მიძღვნილი 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დაარსების 70-ე  
წლისთავისადმი, თბ., დეკემბერი, 2015.  

• რუსთველმცოდნეობის რამდენიმე პრობლემური საკითხის შესახებ - 
საქართველოს საპატრიარქოს  წმინდა თამარ მეფის სახელობის 
სასწავლო უნივერსიტეტის ინიციატივით შოთა რუსთაველის 
დაბადებიდან 850-ე წლისთავისადმი    მიძღვნილ საერთაშორისო  
სამეცნიერო კონფერენციაზე (საქართველო, თურქეთის რესპუბლიკა)  
წაკითხული მოხსენება, თბ., აპრილი, 2015. 

•  რუსთაველის პოემის  გეოგრაფიის შესახებ - აკ. წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის   ფაკულტეტის  
დაარსების  25-ე წლისთავისადმი  მიძღვნილი  სამეცნიერო სესია, 
ქუთაისი, მაისი,2016. 

 
 

Ø თინათინ გამყრელიძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის იაპონური ენის ლექტორი. დაამთავრა 

თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა 
და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიის (იაპონური ენის 
დეპარტამენტი) ფაკულტეტი. 2005-2006წწ სწავლობდა იაპონურ ენას იაპონიის 
საერთაშორისო ცენტრში საიტამაში (იაპონია). თინათინ გამყრელიძის კვლევის 
ინტერსები მოიცავს: იაპონური ენას, იაპონიის ისტორიასა და კულტურას,  
იაპონურ კალიგრაფიას.  

 
გრანტი:  
იაპონიის ფონდის გრანტი იაპონური ენის მასწავლებლებისთვის იაპონური 

ენის პროგრამაში მონაწილეობისთვის, იაპონია, 2012.   
 
 

Ø თეა გვეტაძე 
 
თეა გვეტაძე არის ამსტერდამის გერიტ რიტველდის აკადემიისა და 

დიუსელდორფის ხელოვნების აკადემიის კურსდამთავრებული. იგი ცხოვრობს 
და მოღვაწეობს ბერლინსა და თბილისში. მისი გასული წლების პერსონალური 
გამოფენებიდან აღსანიშნავია  “ზედა წინსვლა” და “Esophageal Foreign Bodies” 
გალერია ნექტარში და  “შავი შოთები” დიუსელდორფის Galerie Rupert Pfab-ში. 

თეა გვეტაძე ასევე მონაწილეობდა ჯგუფურ გამოფენებში  ნიუ იორკის Art in 
General-სა და  ტარტუს მუზეუმში, ესტონეთში.  2014 წელს თეა გვეტაძე გალერია 
ნექტართან ერთად  გამოფენილი იყო შვეიცარიაში Liste –ზე, ბაზელში. 

 
 
პერსონალური გამოფენები: 
2017  “ზედა წინსვლა,” გალერია ნექტარი, თბილისი 
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2014  Esophageal Foreign Bodies, გალერია ნექტარი 
2013  “შავი შოთები,” Galerie Rupert Pfab, დიუსელდორფი, გერმანია 
 
ჯგუფური გამოფენები: 
2016  Beyond Credit, Art in General, New York, NY 
 Aesthetics of Repair in Contemporary Georgia, Tartu Art Museum, Tartu, Estonia 
2014  “As it Was,” Gallery Nectar at Liste Basel, Basel  Switzerland.  
 
 

Ø ცეზარ გოლეთიანი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის კოგნიტურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტის 

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 
 
2013-2017, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი; 
2011-2013, პოსტდოქტორანტი, უჯრედული ბიოლოგიისა და ანატომიის 

დეპარტამენტი, ნიუ-იორკის სამედიცინო კოლეჯი, აშშ; 
2008-2010, პოსტდოქტორანტი, მეცნიერი, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის 

დეპარტამენტი, კოლუმბიის უნივერსიტეტი, აშშ; 
2007-2008, პოსტდოქტორანტი, ნერვული და ქცევითი მეცნიერების 

დეპარტამენტი, პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ; 
2006-2007, პოსტდოქტორანტი, ნეიროქირურგიული დეპარტამენტი 

პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ; 
2004-2006, უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი, ემოციათა ლაბორატორია, ი. 

ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის. ინსტიტუტი; 
2003-2004, პოსტდოქტორანტი, ზოოლოგიისა და ნეირობიოლოგიის 

დეპარტამენტი, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, გერმანია; 
1997-2003, მეცნიერ - თანამშრომელი, ემოციათა ფიზიოლოგიის 

ლაბორატორია ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტუტი. 
2001წ.- საკანდიდატო დისერტაცია ი. ბერიტაშვილის ადამიანისა და 

ცხოველთა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, სათაური - “თალამუსის რეტიკულური 
ბირთვის როლი აღქმის და მეხსიერების პროცესებში”. 

1996-2001 წ. - ი. ბერიტაშვილის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის 
ინსტიტუტის ასპირანტი. 

1990-1995 წ. - ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტი. 

 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• 2017-2019 შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 
მხედველობითი დისკრიმინაციის ნერვულის საფუძვლები ვირტუალური 

სხეულის მქონე In Vitro ტვინში 
პროექტის ხელმძღვანელი 

• 2010-2013.აშშ-ს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH) 
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ახალ სამკურნალო საშუალებათა ძიება ინფანტილური სპაზმების მოდელში 
ვირთაგვებში 

მთავარი შემსრულებელი 
• 2008-2010. აშშ-ს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH). 

ნერვულ ქსოვილში ჩასანერგი წელვადი ხელსაწყოები.  
მთავარი შემსრულებელი 

• 2008-2010. ნიუ ჯერსის თავის ტვინის ნერვული ტრავმების კომისია 
(NJCBIR), აშშ 

თავის ტვინის ნერვული ტრავმების ასტროციტებზე დამოკიდებული 
მკურნალობა 

მთავარი შემსრულებელი 
• 2007-2008. აშშ-ს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH) 

პერინატალური რკინის დეფიციტის გავლენა ჰიპოკამპის CA1 უბნის 
ნორადრენერგულნეირო ტრანსმისიაზე 

მთავარი შემსრულებელი 
• 2006-2007. აშშ-ს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH) 

სტრიატუმის დოფამინერგული ნეიროტრანსმისია Thy-1 მუტანტ თაგვებში 
მთავარი შემსრულებელი 
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• T. Chachua, P.GraziaQanud, C-R. Chern, M. Johnkutty, B. Hellman, HA 
Lau, F. Shakil, M. Daniel, C. Goletiani, J. Velíšková, L. Velíšek. 2016. 
Estradiol does not affect spasms despite an increase in the number of 
GABAergic neurons in neocortex. J. of Epilepsia. 2016, 57(8); 1326-36  

• T. Chachua, C. Goletiani, G. Maglakelidze, G. Sidelyeva, M. Daniel, E. 
Morris, J. Miller, E. Shang, D. Wolgemuth, D. Greenberg, J. Veliskova, L. 
Velisek. Sex-specific behavioral traits in the Brd2 mouse model of juvenile 
myoclonic epilepsy. Genes, Brain and Behavior, 2014, 13(7): 702-12  

• D. Iacobas. S. Iacobas, T. Chachua, C. Goletiani, G. Sidyelyeva, J. 
Velíšková, L. Velíšek. Modification of glutamatergic and GABAergic 
synapse genomic fabric by prenatal corticosteroids.J of 
neuroendocrinol.2013, 25(11): 964-79 

• Choo, W. Miller, Y-C. Chen, P. Tapan, P. Patel, C. Goletiani,  B. Morrison, 
M. Kutzing, B. Firestein,  J-Y. Sul, P. Haydon, D. Meaney. Antagonism of 
purinergicsignalling improves recovery from traumatic brain Injury. Brain, 
2013, 136 (Pt 1): 65-80 

 
კონფერენციები: 

• 2016. თბილისი, საქართველო, მსოფლიო ფსიქის ასოციაცია, 
კონფერენცია. Electrophysiological, morphological and pharmacological 
investigation of in vitro model of traumatic brain injury. C. Goletiani 

• 2014. ლოპოტა, საქართველო, ევროპის ნეირო 
ფსიქოფარმაკოლოგიის კოლეჯის შეკრება. Astrocyte-based approaches 
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for traumatic brain injury treatment in in vitro hippocampal tissue. C. 
Goletiani 

• 2010. ნიუ-იორკი, აშშ, ჩრდილო-აღმოსავლეთის ბიოინჟინერიის 
კონფერენცია. Uric acid prevents traumatic cell death and neuronal 
dysfunction in organotypic hippocampal slice cultures. C. Goletiani, B. 
Morrison 

• 2010. სან-ფრანცისკო, აშშ. მეტერიალთა კვლევის საზოგადოების 
ყრილობა. The Stretchable Microelectrode Array: Recent Progress on a 
Compliant Interface for Brain Tissue. B. Morrison, C. Goletiani 

• 2018. ვაშინგტონი, აშშ, ნეირო-მეცნიერებათა საზოგადოების 
ყრილობა. Perinatal nutritional iron deficiency impairs noradrenergic 
mediated synaptic efficacy in CA1 area of the hippocampus. C. Goletiani, 
M. McEchron, J. Connor 

 
 
 

Ø ლია გოქსაძე  
 
ასოცირებული პროფესორი თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში.  ის არის 

ინგლისური ენის ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დამთავრებული აქვს 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და 
ასპირანტურა ანგლისტიკის სპეციალობით.   

ლია გოქსაძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს ინგლისურის, როგორც 
უცხოური ენის სწავლების მეთოდიკას, ზოგადი და ბიზნესის ინგლისურის 
სწავლების მიმართულებით.  

 
სატრენინგო კურსები, თანაავტორი: 
2017-2018 ‘Teaching English Listening and Speaking Skills’ Lia Goksadze, Andre 

Boyer.       საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია 
2017  ‘Teaching Large Multilevel Classes’ Lia Goksadze, Andre Boyer. 

საქართველოს ინგლისური  ენის მასწავლებელთა ასოციაცია  
  
კონფერენციები: 
2016 ‘Using News Stories in ELT’ - მომხსენებელი, საქართველოს 

ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია (ETAG) 
2014 ‘Webinars – a new professional development opportunity’ - 

მომხსენებელი, ბრიტანეთის საბჭო, თბილისი 
 
 

Ø იზოლდა გრძელიძე   
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი. 1970-2006 წწ იყო საქართველოს 

მეცნიერებათ აკადემიის აკად. გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტის აღმოსავლური ენების (არაბული ენის და ლიტერატურის) 



 

 223	

განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი. 1982-1985 და 1987-1988 წწ იყო არაბული 
ენის თარჯიმანი ბენ-ვალიდის ტექნიკურ კოლეჯში (ლიბია).  

იზოლდა გრძელიძე თანამედროვე არაბული პროზის თარგმანების ავტორი. 
მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს: თანამედრობე არაბულ პროზას,  არაბულ 
ესემესურ პოეზიას, არაბულ ენას და ლიტერატურას.  

 
მონოგრაფია: 
"ღიმილი წყლის ბაგეზე" (თანამედროვე არაბული პროზის მოკლე 

ანთოლოგია), "უნივერსალი", თბილისი, 2009; (თარგმანები). 
"გრძელია ზამთრის რამე" (არაბული პროზის მოკლე ანთოლოგია), თბილისი, 

2013. (თარგმანები). 
 
პუბლიკაციები 
"არაბულ-ქართული პოლიტიკურ-დიპლომატიური ლექსიკონის კრიტიკა", 

თბილისი, უნივერსალი, 2008.  
 
 

Ø ლალი ეზუგბაია  
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, ენათმეცნიერი. 2006-

2013 წლებში იყო არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 
დირექტორი. ამავე ინსტიტუტში 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია 
თემაზე: „გრამატიკული რიცხვის კატეგორია ზანურში (მეგრულ-ლაზურში)“ და 
მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. ლალი 
ეზუგბაიას სამეცნიერო კვლევების საგანია  ქართველური ენები, ძირითადად, 
მეგრულ-ლაზურის გრამატიკა, ასევე სოციოლინგვისტური საკითხები, ქართული 
ენის კომპიუტერული მოდელირება. ის არის ასოციაციის „ქართული ენის 
მოდელირება“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ქართული ენის მართლწერის 
შემმოწმებელი კომპიუტერული პროგრამის ერთ-ერთი ავტორი (იხ. www.ena.ge). 

 
მონოგრაფიები: 

• მეგრულ-ლაზურის გრამატიკა. I. მორფოლოგია;  გამომცემლობა 
„მერიდიანი“, თბილისი, 2015 (თანაავტორები: ჭ. ქირია, მ. ჩუხუა, ო. 
მემეშიში) 

• მეგრულ-ლაზურის გრამატიკის საკითხები; გამომცემლობა 
"მერიდიანი", თბილისი, 2010 

• ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში; გამომცემლობა 
"საიმედო", თბილისი, 2010 (თანაავტორები: კ. გაბუნია, ჭ. ქირია) 

 
 
კვლევითი პროექტები: 

• ლაზურ-ქართული გრამატიკა. I. მორფოლოგია საერთო ძირ-ფუძეთა 
ლექსიკონითურთ; რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 
პოზიცია - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი; 2012-2015 
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• ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური 
თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში;  რუსთაველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი; პოზიცია -პროექტის ხელმძღვანელი; 2011-2014 

• ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული ვერსია; რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; პოზიცია - ლინგვისტი ექსპერტი; 
2007-2008 

• სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში;  
ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი; პოზიცია - 
ლინგვისტი-ექსპერტი; 2006-2008 

 
შერრჩეული პუბლიკაციები: 

• From Grammatical analysis of Chan to Laz-Megrelian Grammar: 
towards the History of the Relationship of Laz and Megrelian, 
(HRPUB), Linguistics and Literature Studies, USA (HRPUB), 
Linguistics and Literature Studies (ISSN:2331-6438, Editor-in-Chief: 
Prof. Man-Sik Lee), pp. 360-381, /ლ. ეზუგბაია, ჭ. ქირია, მ. ჩუხუა, 
„ჭანურის გრამატიკული ანალიზიდან“ „ლაზურ-მეგრულის 
გრამატიკამდე“: ლაზურისა და მეგრულის ურთიერთმიმართების 
ისტორიისათვის/, 2016 

• მესამე პირისა და ჩვენებითი ნაცვალსახელების 
მიმართებისათვის მეგრულ-ლაზურში; იბერიულ-კავკასიური 
ენათმეცნიერება, XLI, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2013 

• გარდამავლობის საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში;  
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XII, თსუ 
გამომცემლობა, თბილისი, 2013 

• ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი კომპიუტერული 
პროგრამის კონცეპტუალური საკითხები ზმნის მოდელირების 
მიხედვით; ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, 
გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, 2011 

 
სამეცნიერო კონფერენციები/მოხსენებები: 

• სასწავლო-სამეცნიერო ტურიზმი ტაო-კლარჯეთში. შედეგები და 
პერსპექტივები (თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების 
მაგალითზე); თანაავტორები: ე. ასტახიშვილი, გ. კაციტაძე; IV 
საერთაშორისო კონფერენციის „ტაო-კლარჯეთი“ მასალები; 
გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2016 

• “ჭანურის გრამატიკული ანალიზიდან”  „ლაზურ-მეგრულის 
გრამატიკამდე“: ლაზურისა და მეგრულის ურთიერთმიმართების 
ისტორიისათვის (თანაავტორები: ჭაბული ქირია, მერაბ ჩუხუა); 
საერთაშორისო კონფერენციის „იდეოლოგია და ლინგვისტური 
იდეები“ მასალები ; თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2015 

• ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და 
ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში; მასალები; 
საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
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საინფორმაციო საზოგადოებაში - II“ მასალები; გამომცემლობა 
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 
ბათუმი, 2014 

• პირველი  სუბიექტური პირის ალომორფთა კილოკავური 
განაწილებისათვის მეგრულ-ლაზურში; მასალები; რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXIII, თსუ 
გამომცემლობა, თბილისი, 2013 

• ზმნის სემანტიკური მოდელირება: პრობლემები და გადაწყვეტის 
გზები; მოხსენების მასალები (თანაავტორები: თ. უთურგაიძე, მ. 
მანჯგალაძე, რ. სხირტლაძე); საერთაშორისო კონფერენციის 
„ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - III” მასალები; 
გამომცემლობა “მერიდიანი“, თბილისი, 2013 

 
 
 

Ø ანა დარბაიძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის - 

საერთაშრისო ურთიერთობათა სკოლის კოორდინატორი. 2015-2017 წლებში 
სწავლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტროის უნივერსიტეტში 
საერთაშორისო ურთიერთობების, კერძოდ ეროვნული უსაფრთხოების 
მიმრთულებით და მინიჭებული აქვს მაგისტრის ხარისხი. მიღებული აქვს 
მაგისტრის (2011-2013) დიპლომი საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან 
(GIPA) და ბაკალავრის დიპლომი (2007-2011) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან საერთაშორისო ურთიერთობების 
მიმართულებით. ანა დარბაიძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს ეროვნულ 
უსაფრთხოებას, კონფლიქტებს, გენდერულ თანასწორობას და მათ როლს 
კონფლიქტებში. 

 
ჯილდოები: 
ანა დარბაიძეს 2017 წელს მიენიჭა პროფესორ ჯეიმს ფორესტ რინეჰარტის 

(James Forrest Rinehart) ჯილდო, როგორც პოლიტიკური მეცნიერებების, 
საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრატურის პროგრამის წლის საუკეთესო 
სტუდენტს. 

 
გრანტი: 
ანა დარბაიძე არის განათლების საერთაშრისო ცენტრის (IEC) ორგზის 

სტიპენდიანტი. 
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Ø რევაზ ვაჩნაძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ESM ბიზნესის სკოლის სრული პროფესორი. 

მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავენ: საქმიან ორგანიზაციებში ცვლილებების 
მართვას, ორგანიზაციების ეფექტიანობის გაზომვასა და მართვას, ეფექტიანობის 
საზომებისა და ინდიკატორების პრიორიტიზებას, იერარქიათა ანალიზის 
მეთოდებს, ბიზნესის რეინჯინირინგს. 

 
კვლევითი პროექტები: 
საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეების ინსტიტუტის 2016-2017 წლებში 

განხორციელებული კვლევითი პროექტის - „ორგანიზაციის ეფექტიანობის 
საზომები GIPA-ში“ ხელმძღვანელი. 

 
 
 
პუბლიკაცია: 
სტატია სათაურით „Prioritization of Performance Measures Using the Analytic 

Hierarchy Process“ ჟურნალში International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 
Vol. 8, Issue 3, December, 2016. 

 
კონფერენციები: 
მოხსენება თემაზე - “Prioritization of Performance Measures  Using AHP”  

კონფერენციაზე  International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, London, 
United Kingdom, 2016.  

 
 
 

Ø თომას ვეირი  
 
 თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი. 2011 წელს დაიცვა დისერტაცის 

თემაზე: " Georgian Morphosyntax and Feature Hierarchies in Natural Language" 
ჩიკაგოს უნივერსიტეტში. 1997-2001წწ ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ტეხასის 
უნივერიტეტში ენათმეცნიერების და ისტორიის სპეციალობით. თომას ვეირი 
არის ARISC - სამხრეთ კავკასიის ამერიკის კვლევითი ინსტიტუტის, ამერიკის 
ლინგვისტთა ასოციაციის, ჩიკაგოს ლინგვისტთა ასოციაციის წევრი. 2008-2010 წწ 
იყო ლაიფციგის Fachinstitut für angewandtes ტექნიკური ინსტიტუტის 
ინგლისური ენის ინსტრუქტორი და ლექტორი. 2006-2007 წწ იყო ჩიკაგოს 
უნივერსიტეტში ქართული ენის ლექტორი; 2007 წელს იყო მიწვეული მკვლევარი 
მაქს-პლანკის ანთროპოლიგიის ინსტიტუტში (ლაიფციზგი, გერმანია). თომას 
ვეირის კვლევითი ინტერსები მოიცავს: ენათმეცნიერებას, ქართველურ ენებს, 
მორფოლოგიას.  

 
მონოგრაფია: 
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2018  Tonkawa Texts: a new linguistic edition. Oklahoma University Press. Ms. 
Georgian Morphosyntax and Feature Hierarchies in Natural Language.  University of 
Chicago Ph.D. dissertation 

 
პუბლიკაციები: 

• 2018 - ‘Linguistic Diversity and Plurality in Eurasia.’ Entry for the 
International Encyclopedia of Linguistic Anthropology. 

• 2017 - ‘The State of Linguistics in Georgia’, article for L! Magazine 
• 2016 - ‘Suppletion in the Languages of the Caucasus’ (Ms) 
• 2015 - ‘Templatic Dependencies and Notions of Wordhood in Tonkawa’ 

(Ms) 
• 2014 - ‘Nonconfigurationality and Argumenthood in Georgian’, Lingua 

145, pp. 36-64. 
• 2013 - ‘Khevsur and Tush and the status of unusual phenomena in corpora’ 

in Proceedings of the 37th  
• Berkeley Linguistic Society:  Special session on the Languages of the 

Caucasus, pp. 96-110. 
• 2006 - ‘Feature Geometry and the Morphosyntax of Algonquian 

Languages’ in the Proceedings of the  
• Fourth Workshop in General Linguistics, 155-165.   
• 2005 - ‘Pivots and Subjecthood in Georgian: a question for monostratal 

representations’ in Proceedings of the LFG ‘05 Conference. [available 
online] 

• 2004 - ‘Comparative Markedness and Opacity in Meskwaki Palatalization’ 
in Proceedings of the 30th annual Berkeley Linguistic Society.  Berkeley:  
Berkeley, CA. p. 426-434. 

 
კონფერენციები: 

• 22 Oct 2016 - “Typological Rara in Tonkawa”, at the International 
Conference on Endangered Languages, Tbilisi, Rep. of Georgia 

• 24 Sept 2016 - “Kartvelian and the Typology of Morphological Blocking” at 
the South Caucasian Chalk Circle workshop, U. Chicago Center, Paris 

• 8 Jan 2015 - “Switch-reference in Tonkawa – a Reappraisal” at the Society 
for the Study of the Indigenous Languages of the Americas (SSILA) in 
Portland Oregon 

• 24 Oct 2013 - “Suppletion in the Languages of the Caucasus” at the 3rd 
International Congress of Caucasologists, Tbilisi, Georgia. 

• 5 Jan 2012 - “Obviation in Tonkawa: a comparative study” at the Society 
for the Study of the Languages of the Americas (SSILA) in Portland, 
Oregon. 

• 22 May 2011 - “Hierarchical alignment in Kartvelian” at the Workshop on 
Referential Hierarchies in Three-participant Constructions, Lancaster, UK, 
20-22 May 2011. 
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• 15 May 2011 - “An update on dialectological fieldwork in the Caucasian 
Highlands” at the annual Caucasian Conference, Leipzig, Germany.  

• 3 March 2011 - “Clitic Theory and new evidence of a Caucasian 
Sprachbund” at UTSCILT 18, Arlington, Texas.  

• 12 Feb 2011 - “Typological Rara and Rarissima in Khevsur and Tush” at 
the Caucasian Parasession of the 37th annual Berkeley Linguistic Society, 
12-13 Feb 2011. 

• 8 Jan 2011 - “Tonkawa prosodic morphology and ‘prosodic’ rule blocks” at 
the annual meeting of the Society for the Study of the Indigenous 
Languages of the Americas (SSILA), Pittsburgh, Pennsylvania, 6-9 Jan 
2011. 

• 26 June 2010 - “‘Trinsicity’ in Rule-ordering and Georgian Agreement” at 
the 5th Workshop on Theoretical Morphology, Wittenberg, Germany, 25-
26th June 2010. 

• 7 Dec 2009 - “Georgian and problems of (A-)morphous theories of 
Morphology” at the 37th Austrian Linguistics Meeting, Salzburg, Austria, 5-
7 Dec 2009. 

• 22 Sept 2009 - “Nonconfigurationality in Georgian” at the Tbilisi Forum on 
Language and Logic, Borjomi, Republic of Georgia, 22-25 Sept 2009. 

• 29 Aug 2009 - “‘Morphosemantax’ and the system of case-assignment in 
Georgian”at the Case in and across Languages Conference, Helsinki, 
Finland, 27-29 Aug 2009 

• 8 Dec 2007 - “Parameterization and Polysynthesis in Georgian”, at the 
Caucasological Conference at the Max Planck Institute in Leipzig.  

• 24 Nov 2007 - “The Typology of Tavization in Georgian Ditransitive 
Constructions”, at the Typology of Ditransitives Conference at the Max 
Planck Institute in Leipzig. 

• 4 Jan 2007 - “Hierarchies, Feature Geometry and the Morphosyntax of 
Algonquian Languages”, at the Eighty-first Annual Meeting of the 
Linguistic Society of America, Anaheim, CA. 

• 18 Feb 2006 - “Feature Geometry and the Morphosyntax of Algonquian 
Languages”, at the 4th Annual Workshop in General Linguistics, Madison, 
Wisconsin, 17-18 February 2006. 

• 7 Jan 2006 - “Meskwaki and Georgian:  Test Cases for the Polysynthesis 
Parameter”, at the 80th Annual meeting of the Linguistic Society of 
America, Albuquerque, New Mexico, 5-8 January 2006. 

• 5 Nov 2005 - “The morphological status of subject markers in Nahuatl and 
the Omnipredicativity Hypothesis”, At the 9th Annual Meeting of the 
Texas Linguistic Society, Austin, Texas, 4-6 November 2005. 

• 23 Oct 2005 -“Polysynthesis in Meskwaki”, at the 37th Annual Algonquian 
Conference.  Ottawa, Ontario, 21-23 October 2005 

• 21 July 2005 - “Pivots and Subjecthood in Georgian: a question for 
monostratal representations”, at the 10th Annual LFG conference, Bergen, 
Norway    
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• 20 May 2005 - “Georgian Case-assignment and the Typology of Split-
S Languages”, Stative-Active Languages Conference, at Leipzig, Germany 

• 18 Feb 2005 - “(Non)Antipassivization and Grammatical Relations in 
Georgian”, presented at the 31st annual gather of the Berkeley Linguistic 
Society 

• 16 Feb 2004 - “Comparative Markedness and Opacity in Meskwaki 
Palatalization”, presented at the 30th Annual gathering of the Berkeley 
Linguistic Society.  Berkeley, California, 13-16 February 2004.   

• 27 Oct 2002 - “The Effects of Prosodic Constraints on Reduplication in 
Luiseño Plural Nouns”,  presented at the Eighth Midcontinental Workshop 
on Phonology (MCWOP 8). Bloomington, Indiana, 25-27October 2002.  

 
გრანტები: 

• 2012- American Councils Title VIII Combined Research and Language 
Training Award ($6,150, including travel and insurance), to study 
Chechen and document the Kist Language in Tbilisi, Republic of Georgia 

• 2009 - Fulbright-Hayes Doctoral Dissertation Research Abroad fellowship, 
to do fieldwork on Georgian dialectology ($17,000) 

• 2006 - Summer Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellowship, for 
Georgian ($6,000.00) 

• 2005 - Doolittle-Harrison Travel fellowship ($500.00) 
• 2004 - Documentation of Endangered Languages (DoBeS) fellowship, 

Volkswagen-Stiftung (€ 550.00) 
• 2004 - Academic Year Foreign Language and Area Studies (FLAS) 

Fellowship for Nahuatl, 2004-2005, University of Chicago (Full tuition + 
$14,000 stipend) 

• 2003 - Summer Foreign Language and Area Studies (FLAS) Fellowship for 
Russian, University of Chicago ($6,000.00) 
2000 - Cline Research Fellowship in the Humanities, University of Texas 
at Austin. ($500.00)  

• 1999   - “Oberstufenprüfung” from the Goethe Institut, Houston, Texas 
 
 

Ø დავით ზედელაშვილი   
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული-პროფესორი. 2008 

წელს მიიღო სამართლის მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებებში 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. 2008-2011 წლებში სწავლობდა იმავე 
უნივერსიტეტის შედარებითი საკონსტიტუციო სამართლის სადოქტორო 
პროგრამაზე. 2007 წელს მიღებული აქვს სამართლის ბაკალავრის ხარისხი ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.  

მისი აკადემიური კვლევისა და სწავლების სფეროებია: შედარებითი 
საკონსტიტუციო და საჯარო სამართალი, სამართლისა და პოლიტიკის 
ფილოსოფია, კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებების თეორია, 



 

 230	

ხელისუფლების დანაწილების თეორია და პრაქტიკა, სასამართლო 
ხელისუფლების ნორმატიული საფუძვლები და ორგანიზაცია. 

        
შერჩეული პუბლიკაციები:  

• დავით ზედელაშვილი, კონსტიტუციის გადასინჯვა საქართველოში: 
უმრავლესობების ვნებები და კონსტიტუციური წესრიგი, 
კრებულში: სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე-
საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში, გია ნოდია, დავით 
აფრასიძე (რედაქტორები), ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 
2013.  

• დავით ზედელაშვილი, საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია 
როგორც დამფუძნებელი დოკუმენტი: ქართული კონსტიტუციური 
წესრიგის სუბიექტის იდენტობა და კონსტიტუციური 
პატრიოტიზმის შესაძლებლობა, კრებულში: საქართველოს 
კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ, ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით 
ზედელაშვილი, (რედაქტორები), ფონდ „ღია საზოგადოება 
საქართველოს გამოცემა“, 2016.   

აკადემიური სტატიების კრებულის რედაქტორი: 
საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ, ვახტანგ ნაცვლიშვილთან 

ერთად, ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს გამოცემა“, 2016.    
 
პროფესიული კომენტარი:   

• Zedelashvili, Davit, 2017 Constitutional Reform in Georgia: another 
misguided quest or genuine opportunity? ConstitutionNet.org, January 31, 
2017.   

• Zedelashvili, Davit, Georgia’s Further Slide towards Illiberal 
Constitutionalism? -The Art of Thinly Veiled Constitutional Appearances, 
ConstitutionNet.org, June 26, 2017.   

 
 
 

Ø თამარ თომაშვილი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. თამარი ასწავლის 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის, სამართლებრივი წერა 2 და შეიარაღებული 
კონფლიქტების დროს მოქმედი სამართლის კურსებს. 2006 წელს მას მიენიჭა 
მაგისტრის ხარისხის საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში ჟენევის 
უნივერსიტეტსა დასაერთაშორისო კვლევების სამაგისტრო ინსტიტუტში (HEI), 
აგრეთვე სამართლის ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში (2003 წელი). თამარ თომაშვილი ასევე ასწავლიდა 
საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლაში და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის 
სკოლაში. 
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მისი კვლევითი ინტერესის საგანია შეიარაღებული კონფლიქტების დროს 
მოქმედი სხვადასხვა სამართლის დარგის ურთიერთმიმართება და გამოყენება. 

 
კვლევითი პროექტები: 

• გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და 
რეკომენდაციები. ტომი 1 და 2. თანა-ავოტრი. UNDP & 
PROLoG/USAID, 2017-2018 
http://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_gov
ernance/gender-equality-in-georgia.html 

• გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ 
კომიტეტის წინაშე ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის 
სახელით წარდგენილი ალტერნატიული ანგარიში ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ 2017 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?C
ountryCode=RUS&Lang=EN 

• დაკავების სტნდარტები საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის მიხედვით, თანა-ავტორი. ფონდი ღია 
საზოგადოება საქართველო, 2017 
https://www.osgf.ge/files/2017/Publications/kvleva__hr.pdf  

• მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში. თანა-ავტორი. 
ადმიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტი, ფონდი ღია 
საძოგადოება საქართველო, 2016 
https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf  

• გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წინაშე ადამიანის 
უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის სახელით წარდგენილი 
ალტერნატიული ანგარიში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, 2014 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy
mbolno=INT%2fCCPR%2fCSS%2fRUS%2f19637&Lang=en 

 
 
 

Ø გიორგი კაციტაძე   
 
 თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. 1992 წელს დაიცვა 

დისერტაცია (PHD დიპლომი КД # 068823) თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში თემაზე” ირან-გერმანიის ურთიერთობები ვაიმარის 
რესპუბლიკაში.” 1985 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აღმოსავლეთის ფაკულტეტი აღმოსავლეთმცოდნე-ისტორიკოსის სპეციალობით 
(დიპლომი # 094711). 1986-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის აკად.გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცედნოების ინსტიტუტში.  

 1993 - 2014 წლებში იყო აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის დეკანი. გიორგი 
კაციტაძის კვლევითი ინტერესებია: ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, 
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საქართველოს ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, კავკასია და 
ცენტრალური აზია. 

 
 
მონოგრაფიები: 

• 2017 - ირან-გერმანიის ურთიერთობათა ისტორიიდან, გამომცემლობა 
ნეკერი, თბილისი, 2017, 120 გვ.  

• პოსტსაბჭოთა ცენტრალური აზიის გეოპოლიტიკა (გადაცემულია 
დასაბეჭდად) 

• ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა (გადაცემულია 
დასაბეჭდად) 

• ირანის ისლამური რესპუბლიკის ბირთვული ბროგრამის 
ისტორიიდან (გადაცემულია დასაბეჭდად) 

• III-XVIII საუკუნეების ირანის ისტორიის წერილობითი 
წყაროები  (გადაცემულია დასაბეჭდად) 

• ქართველები XVI-XVIII საუკუნეების ირანში  (გადაცემულია 
დასაბეჭდად) 

 
 
პუბლიკაცია (ბოლო ხუთი წლის): 
2016 - სასწავლო-სამეცნიერო ტურიზმი ტაო-კლარჯეთში. შედეგები და 

პერსპექტივები (თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების მაგალითზე.)”, 
მოხსენებათა თეზისები, საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური სახლი, თბილისი. 2016, 144 
გვ.; 

 
კონფერენციები (ბოლო ხუთი წლის): 

• 2013 29-30/V აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისოკონფერენცია 
(ქუთაისი) - მოხსენება: ”სამხრეთ კავკასია ირანის თანამედროვე 
პოლიტიკაში”; 

• 2015 30/V საქართველო - ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და 
კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი 
საერთაშორისო კონფერენცია, კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი, თბილისი - მოხსენება: ”ირანისათვის სანქციების 
მოხსნა და საქართველოს ინტერესები”, თბილისი. 

• 2016 - 14-27/ Conference Workschop "German Language and Culture", 
Goethe Institut, Wienna.  

• 2016 21-24/IX – IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური სახლი, 
თბილისი - მოხსენება: „სასწავლო-სამეცნიერო ტურიზმი ტაო-
კლარჯეთში. შედეგები და პერსპექტივები (თავისუფალი და 
აგრარული უნივერსიტეტების მაგალითზე. )“, თბილისი. 

• 2016 25/ХI - კონფერენცია: კულტურათა თანაარსებობა და 
ურთიერთგავლენები - დიალოგის როლი თანამედროვე 
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გამოწვევების ფონზე - „ირან-საქართველოს ურთიერთობების 
პერსპექტივები“, თბილისი. 

• 2017/21-23/XII - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო 
კონფერენცია „თანამედროვე აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური 
პრობლემები“ - მოხსენება ”ირანის ბირთვული პროგრამის 
ისტორიიდან”, თბილისი.  

 
გრანტი/პროექტი: 
სასწავლო-სამეცნიერო ტურიზმი ტაო-კლარჯეთში. შედეგები და 

პერსპექტივები (თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების მაგალითზე), 144 
გვერდი, მოხსენებათა თეზისები, საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური სახლი, თბილისი. 

 
 

Ø ზურაბ კაკუშაძე  
 
პროფესორმა ზურაბ კაკუშაძემ ნაწილობრივი წვლილი შეიტანა თეორიულ 

ფიზიკისა და რაოდენობრივი ფინანსების კვლევებში 3,400+ ციტირება, 1 სტატია 
300+ ციტირებით, 1 სტატია 250+ ციტირებით, 7 სტატია 100+ ციტირებით, 12 
სტატია 50+ ციტირებით, h index 30 (Google Scholar – ის მიხედვით); 128 სტატია (86 
თეორიულ ფიზიკაში, 34 - ფინანსებში, 4 - სიმსივნის კვლევა/გამოთვლითი 
ბიოლოგია, 4 - სხვა მიმართულებებში) 116,200+ SSRN გადმოწერა 2014 წლის 
აპრილიდან (highest 12-mo rank #3, current all-time rank #48 out of 360,000+ authors 
across 28 disciplines over SSRN’s 23+ yrs).  

 
● Z. Kakushadze and R.P. Russo, Jr., “Blockchain: Data Malls, Coin Economies and 

Keyless Payments”, Working Paper (Jan 20, 2018); ssrn.com/abstract=3104745. 
● Z. Kakushadze and W. Yu, “Stock Market Visualization”, Journal of Risk & Control 

(in press); ssrn.com/abstract=3093449; arXiv:1802.05264 [q-fin.PM].  
● Z. Kakushadze and J.K.-S. Liew, “CryptoRuble: From Russia with Love”, Risk, 

January 2018, pp. 53-54 (Risk title: “Russian crypto-currency will threaten AML 
efforts”); ssrn.com/abstract=3059330; arXiv:1801.05760 [q-fin.GN].  

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Notes on Fano Ratio and Portfolio Optimization”, 
Journal of Risk & Control 5(1) (2018) 1-33; ssrn.com/abstract=3050140; arXiv:1711.10649 
[q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Dead Alphas as Risk Factors”, Journal of Asset 
Management (in press), Invited Editorial; ssrn.com/abstract=3011446; arXiv:1709.06641 
[q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, R. Raghubanshi and W. Yu, “Estimating Cost Savings from Early 
Cancer Diagnosis”, Data 2(3) (2017) 30; ssrn.com/abstract=2975597; arXiv:1709.01484 [q-
bio.TO].  
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● Z. Kakushadze and W. Yu, “Decoding Stock Market with Quant Alphas”, Journal of 
Asset Management 19(1) (2018) 38-48; 1,800+ SSRN downloads; 
ssrn.com/abstract=2965224; arXiv:1708.02984 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Open Source Fundamental Industry Classification”, 
Data 2(2) (2017) 20; 2,000+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2954300; 
arXiv:1706.04210 [q-fin.GN]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Mutation Clusters from Cancer Exome”, Genes 8(8) 
(2017) 201, Special Issue – Integrative Genomics and Systems Medicine in Cancer; 
ssrn.com/abstract=2945010; arXiv:1707.08504 [q-bio.GN].  

● Z. Kakushadze and W. Yu, “*K-means and Cluster Models for Cancer Signatures”, 
Biomolecular Detection and Quantification 13 (2017) 7-31; 1,200+ SSRN downloads; 
ssrn.com/abstract=2908286; arXiv:1703.00703 [q-bio.GN]. 

● Z. Kakushadze, “Does the Universe Have a Hard Drive?”, European Scientific 
Journal 13(3) (2017) 1-6, Invited Editorial; 1,100+ SSRN downloads; 
ssrn.com/abstract=2880040; arXiv:1701.07161 [physics.pop-ph]. 

● Z. Kakushadze, “On Origins of Bubbles”, Journal of Risk & Control 4(1) (2017) 1-
30; 1,400+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2830773; arXiv:1610.03769 [q-fin.RM]. 

● Z. Kakushadze, “Volatility Smile as Relativistic Effect”, Physica A 475 (2017) 59-76; 
ssrn.com/abstract=2827916; arXiv:1610.02456 [q-fin.MF]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Statistical Industry Classification”, Journal of Risk & 
Control 3(1) (2016) 17-65, Invited Editorial; 2,600+ SSRN downloads; 
ssrn.com/abstract=2802753; arXiv:1607.04883 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Factor Models for Cancer Signatures”, Physica A 462 
(2016) 527-559; 1,300+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2772458; arXiv:1604.08743 
[q-bio.GN]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “How to Combine a Billion Alphas”, Journal of Asset 
Management 18(1) (2017) 64-80; 3,500+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2739219; 
arXiv:1603.05937 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Statistical Risk Models”, The Journal of Investment 
Strategies 6(2) (2017) 1-40; 5,300+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2732453; 
arXiv:1602.08070 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “How to Pick a Career… or Two”, Intel. Prop. Rights 4(1) (2016) 
149, Invited Opinion Article; 2,200+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2728735. 

● Z. Kakushadze and W. Yu, “Multifactor Risk Models and Heterotic CAPM”, The 
Journal of Investment Strategies 5(4) (2016) 1-49; 4,400+ SSRN downloads; 
ssrn.com/abstract=2722093; arXiv:1602.04902 [q-fin.PM]. 
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25,600+ SSRN downloads (highest 12-mo rank #3, current all-time rank #55 out of 
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arXiv:1601.00991 [q-fin.PM]. 
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(2016) 1-10, Invited Editorial; 1,600+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2699550. 
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17(10) (2017) 1477-1486, Featured Article; 1,000+ SSRN downloads; 
ssrn.com/abstract=2699250; arXiv:1512.01527 [q-fin.PR].  
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Strategy Forum Paper; 5,700+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2657603; 
arXiv:1509.08110 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “An Index for SSRN Downloads”, Journal of Informetrics 10(1) 
(2016) 9-28; ssrn.com/abstract=2656600; arXiv:1511.04275 [cs.DL]. 

● Z. Kakushadze, “Heterotic Risk Models”, Wilmott Magazine 2015(80) (2015) 40-55; 
3,300+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2600798; arXiv:1508.04883 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “On Origins of Alpha”, The Hedge Fund Journal 108 (2015) 47-50; 
3,700+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2575007; arXiv:1511.01395 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “Coping with Negative Short-Rates”, Wilmott Magazine 2016(81) 
(2016) 58-68; 2,400+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2562500; arXiv:1502.06074 [q-
fin.MF]. 

● Z. Kakushadze, “Combining Alphas via Bounded Regression”, Risks 3(4) (2015) 
474-490; 2,300+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2550335; arXiv:1501.05381 [q-
fin.PM]. 

● Z. Kakushadze and J.K.-S. Liew, “iGDP?”, The Journal of Portfolio Management 
41(3) (2015) 4-6, Invited Editorial; The Journal of Portfolio Management’s #1 most 
downloaded paper, 12,000+ downloads. 

● Z. Kakushadze, “Russian-Doll Risk Models”, Journal of Asset Management 16(3) 
(2015) 170-185; 1,300+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2538123; arXiv:1412.4342 
[q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “A Simple Trick to Protect Your IP”, Intel. Prop. Rights 3(2) (2015) 
146, Invited Opinion Article; ssrn.com/abstract=2674743.  

● Z. Kakushadze, “4-Factor Model for Overnight Returns”, Wilmott Magazine 
2015(79) (2015) 56-62; 3,200+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2511874; 
arXiv:1410.5513 [q-fin.PM].  

● Z. Kakushadze, “Path Integral and Asset Pricing”, Quantitative Finance 15(11) 
(2015) 1759-1771, Featured Article; 3,600+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2506430; 
arXiv:1410.1611 [q-fin.FM]. 

● Z. Kakushadze, “Brane World”, Univ. J. Phys. Appl. 9(1) (2015) 41-45 (in English); 
Chveni Mtserloba № 23 (2014) 49-53 (in Georgian); arXiv:1410.2125 [physics.pop-ph]; 
ssrn.com/abstract=3070775.  

● Z. Kakushadze and J.K.-S. Liew, “Custom v. Standardized Risk Models”, Risks 3(2) 
(2015) 112-138, Special Issue – Financial Engineering to Address Complexity; 1,900+ 

SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2493379; arXiv:1408.2217 [q-fin.PM]. 
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● Z. Kakushadze, “Mean-Reversion and Optimization”, Journal of Asset Management 
16(1) (2015) 14-40; 11,100+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2478345; 
arXiv:1408.2217 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “Factor Models for Alpha Streams”, The Journal of Investment 
Strategies 4(1) (2014) 83-109; 2,200+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2449927; 
arXiv:1406.3396 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “Notes on Alpha Stream Optimization”, The Journal of Investment 
Strategies 4(3) (2015) 37-81; 2,200+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2446328; 
arXiv:1406.1249 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “Can Turnover Go to Zero?” Journal of Derivatives & Hedge Funds 
20(3) (2014) 157-176; ssrn.com/abstract=2444031; arXiv:1406.0044 [q-fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “Combining Alpha Streams with Costs”, The Journal of Risk 17(3) 
(2015) 57-78; 1,500+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2438687; arXiv:1405.4716 [q-
fin.PM]. 

● Z. Kakushadze, “Non-perturbative Massive de Sitter Solutions”, Univ. J. Phys. Appl. 
8(8) (2014) 370-380; arXiv:1405.4049 [hep-th]. 

● Z. Kakushadze, “Phynance”, Univ. J. Phys. Appl. 9(2) (2015) 64-133, Lecture Notes; 
7,100+ SSRN downloads; ssrn.com/abstract=2433826; arXiv:1405.1948 [q-fin.MF]. 

● Z. Kakushadze, “A Spectral Model of Turnover Reduction”, Econometrics 3(3) 
(2015) 577-589; ssrn.com/abstract=2427049; arXiv:1404.5050 [q-fin.GN]. 

● Z. Kakushadze and J.K.-S. Liew, “Is It Possible to OD on Alpha?”, The Journal of 
Alternative Investments 18(2) (2015) 39-49; arXiv:1404.0746 [q-fin.PM].   

 
 

Ø ქეთევან კობახიძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ქეთევანი არის ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი კერძო სამართლის მიმართულებით. მისი სადისერტაციო ნაშრომია 
„გარიგებისმიერი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და მისი ფარგლები“.  
2002 წელს ქეთევან კობახიძემ მიიღო მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი 
სამართალმცოდნეობაში. ქეთევან კობახიძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს 
კერძო სამართალს (ვალდებულებით სამართალს, საოჯახო და მემკვიდრეობით 
სამართალს), ასევე სამართლის მეთოდებსა და სამართლებრივ წერას.  

 
შერჩეული პუბლიკაციები 
გამოქვეყნებული: 

• საკუთრების უფლება და დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევა, 
ჟურნალი ადამიანი და კონსტიტუცია N 4 თბილისი, 2005 წ.  

• არჩევნების საკონსტიტუციო კონტროლი საქართველოში, კრებული 
საარჩევნო უფლებისა და პოლიტიკური გაერთიანების თავისუფლების 
დაცვა საკონსტიტუციო სასამართლოში, თბილისი 2006 წელი 

 
გამოსაქვეყნებელი: 
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• ნაგულისხმევი (implied) და თვალსაჩინო (apparent) 
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება 

• წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები, მზად არის 
გამოსაქვეყნებლად 

 
 

Ø მარინა კუნჭულია  
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კოგნიტიურ ნერომეცნიერებათა 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. 2003 
წელს მას მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის (აკადემიური 
დოქტორის) ხარისხი საქართველოს მეცნერებათა აკადემიის ივანე ბერიტაშვილის 
ფიზილოგიის ინსტიტუტის მიერ. მისი სამეცნიერო ინტერესები ძირითადად 
ფოკუსირებულია დაბერების ფსიქოფიზიოლოგიის და კოგნიტიური 
განვითარების შესწავლაზე, მათ შორის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 
ბავშვებში. სამეცნიერო ინტერესი აგრეთვე მოიცავს კვლევებს 
ფსიქოფარმაკოლოგიისა და ტემპორალური კოგნიციის მიმართულებით. აქვს 
ევროპის სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრებში მუშაობის გამოცდილება, მათ 
შორის: ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიისა და პათოფიზიოლოგის 
ინსტიტუტში (გერმანია), მანჰაიმის ცენტრალური ფსიქიატრიის ინსტიტუტის 
მოლეკულური ბიოლოგიის დეპარტამენტში (გერმანია), რეგენსბურგის 
უნივერსიტეტის ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის დეპარტამენტიში(გერმანია), 
EPFL-ის ტვინისა და აზროვნების ინსტიტუტში (შვეიცარია), აბერდინის 
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის სკოლასა (დიდი ბრიტანეთი) და ტრენტოს 
უნივერსიტეტის ტვინის/აზროვნების ცენტრში (იტალია). 2012-2017 წლებში 
მარინა კუნჭულია იყო ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის 
ცენტრის ბიოეთიკის საბჭოს თავმჯდომარე. იგი არის საერთაშორისო 
სიმპოზიუმის „Vision and Cognition“ თანაორაგნიზატორი (თბილისი, 2009), 
მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე და ოცზე მეტი 
სამეცნიერო სტატიის ავტორი და თანაავტორი. 

 
 კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• 2017 (აგვისტო) – ვიზიტორი მკვლევარი ფრაიბურგის უნივერსიტეტში,  
პროექტი: “ Timed Emotional Multitasking: piloting a new paradigm”, 
გერმანიის  აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) კვლევითი 
სტიპენდია  

• 2016-2019 -უფროსი მკვლევარი, პროექტი: “პერცეპციული და 
კოგნიტიური ფუნქციების განვითარება დისლექსიის მქონე ბავშვებში”,  
შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიის გრანტი 
ფუნდამენტური კვლევისთვის (FR/217516) 

• 2015-2016  -   სამეცნიერო ხემძღვანელი, პროექტი:  “მოვლენათა 
დროითი პროგნოზირება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 
ბავშვებში”, შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიის 
გრანტი ფუნდამენტური კვლევისთვის (FR/150/7-276/14) 



 

 238	

• 2014 (თებერვალი-მარტი) – ვიზიტორი მკვლევარი აბერდინის 
უნივერსიტეტში,  პროექტი: „Neural processing of motion direction 
discrimination in healthy elderly: pilot study,“ შოთა რუსთველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდიის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთა 
უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის (YS/42/7-276/13) 

• 2013 (თებერვალი-მარტი) -– ვიზიტორი მკვლევარი ტრენტოს 
უნივერსიტეტში,  პროექტი: „Visual stability during trans-saccadic eye  
movements ,“ შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიის 
გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი 
სტაჟირებისათვის (YS/27/7-276/12) 

• 2012-2015 -   ჯგუფის ხემძღვანელი საქართველოს მხრიდან, პროექტი: 
“Perception, Cognition and Healthy Brain Aging ”,  VELUX Foundation 
(შვეიცარია) 

• 2012-2015   -   სამეცნიერო ხემძღვანელი , პროექტი: “ალკოჰოლის 
გავლენა ტემპორალურ კოგნიციაზე” (N04/04-189/1), ცოდნის  ფონდის 
კვლევითი გრანტი 

• 2012 (ივნისი -ივლისი) – ვიზიტორი მკვლევარი რეგენსბურგის 
უნივერსიტეტში,  პროექტი: “ Specific Temporal Expectancy: Categorical or 
Metric?”, გერმანიის  აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) 
კვლევითი სტიპენდია  

• 2011 (დეკემბერი)- 2012 (იანვარი-თებერვალი) -– ვიზიტორი მკვლევარი 
ტრენტოს უნივერსიტეტში,  პროექტი: „Neural mechanisms of spatial and 
tempora lintegration,“ შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდიის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-
კვლევითი სტაჟირებისათვის (YS/27/7-276/12) 

• 2008-2011-  მკვლევარი,  პროექტი: “Why is temporal processing prolonged 
in elderly and  

• 2008-2010 “Why is temporal processing prolonged in elderly and 
schizophrenia?”Volkswagen Stiftung (No. I/83 401) 

• 2009-2010-  მკვლევარი, პროექტი: “მხედვრლობის სისტემაში 
ინფორმაციის ნაკადის ოპტიმალური ორგანიზება და აღქმის 
სტაბილურობის უზრუნველყოფის მექანიზმები” ,  საქართველოს 
სამეცნიერო ეროვნული ფონდის გრანტი ფუნდამენტური კვლევისთვის                                                                                                        

• 2007-2008 – ვიზიტორი მკვლევარი ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში,  
პროექტი: “Individual vulnerability to stress and coping strategy in mice: 
molecular analisis”, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის 
(DAAD) კვლევითი სტიპენდია 

 
რჩეული პუბლიკაციები: 

• Kunchulia, M., Tatishvili, T., Lomidze N., Parkosadze K., Thomaschke, R. 
(2017). The time-based event  expectancies in children with Autism Spectrum 
Disorder. Experimental Brain Research,235, 2877-2882. 
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• Daoudi, L.D., Doerig, A., Parkosadze, K., Kunchulia, M., Herzog, 
M.H. (2017). Context, but not the first fixation, determines color perception in 
#TheDress . Journal of Vision, 17, 15. 

• Pilz K.S., Kunchulia M., Parkosadze K., Herzog M. H. (2016).Visual 
spatiotemporal processing in children and adolescents. Attention Perception 
&Psychophysics, 78(4):1137-44. 

• Kunchulia M., Thomaschke, R. (2016). Effects of alcohol intake on time-based 
event expectations. Experimental Brain Research, 4(4):937-44.  

• Pilz, K.S., Kunchulia, M., Parkosadze, K., Herzog, M.H. (2015). Ageing and 
visual spatiotemporal processing. Experimental Brain Research, 233,2441-8. 

• Thomaschke R., Kunchulia M, Dreisbach G.(2015). Time-based event 
expectations employ relative, not absolute, representations of time. 
Psychonomic Bulletin & Review, 22(3):890-5. 

• Kunchulia M.,Pilz K.S., Herzog M. (2014). Small effects of smoking on visual 
spatiotemporal processing. Scientific  

Reports, 4,4:7316. 
 
 
 

Ø ეკატერინე ლომთათიძე   
 
თავისუფალ უნივერსიტეტთან არსებული ადამიანის უფლებების ეროვნული 

ინსტიტუტის აკადემიური დირექტორი. ეკატერინეს განათლება მიღებული აქვს 
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში (იურიდიული 
ფაკულტეტი), ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტსა (ადამიანის უფლებების 
სამაგისტრო პროგრამა) და კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 
(სამართლის მაგისტრი). ამჟამად, ის სამართლის და ეკონომიკის ევროპული 
პროგრამის დოქტორანტია და წერს სადოქტორო ნაშრომს “სოციალური და 
ეკონომიკური უფლებების კონსტიტუციონალიზაცია: ანალიზი საჯარო 
არჩევანის მეთოდით”. ეკა ლომთათიძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს  
დისკრიმინაციის აკრძალვის სამართალს, სამართლებრივი განმარტების 
მეთოდებს, სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას და 
სამართლიანი სასამართლოს გარანტიებს, სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს 
და მათ სასამართლო განსჯადობას. 

 
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• დისკრიმინაციული შევიწროვება - შედარებით-სამართლებრივი 
კვლევა, საფარი, 2017 

• “საქართველოს კონსტიტუცია და თავისუფლება: თავისუფლება 
სახელმწიფოსგან თუ თავისუფლება საზოგადოებაში” კრებულში 
“საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ”, (ვახტანგ 
ნაცვლიშვილის და დავით ზედელაშვილის რედაქტორობით), 2016 
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• “რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური 
სეკულარიზმის კვლევა” (სამართლებრივი ანალიზის ავტორი), 
ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, 2014 

• “Georgia”, (together with Babutsa Pataraia) in Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe (eds. 
Leonard Hammer and Frank Emmret), Eleven International Publishing, 
Edition 1, 2012 

• “Judicial Review of Executive Discretion based on the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms in the United Kingdom” in The Journal of the Supreme Court of 
Georgia - Justice, No. 1, January 2007  

 
 

Ø სოფიო მაჭავარიანი  
 
აქვს 15 წლიანი გამოცდილება როგორც საჯარო სამსახურსა და კერძო 

ბიზნესში, ასევე საგანმანათლებლო სფეროში. იგი სხვადასხვა დროს მუშაობდა 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში კერძო სამართლის დეპარტამენტში, 
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში ბიუროს უფროსის მოადგილედ, საქართველოს 
უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწედ, თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში 
კოლეგიის მოსამართლედ, მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში არბიტრად. ამჟამად არის 
სს ,,ლიბერთი ბანკის“ სამართალწარმოების დეპარტამენტის უფროსი. 
ამავდროულად არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. სოფიო მაჭავარიანი არის 
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი. არის არაერთი სამეცნიერო სტატიის 
ავტორი და საერთაშორისო კონფერენციის/ტრენინგის მონაწილე. 

 
მონოგრაფიები: 
2015 ,,კორპორაციული ჯგუფების მართვა გერმანიასა და აშშ-ში დამართვის 

პრინციპების ინტეგრაცია ქართულ კერძო სამართალში“, სადისერტაციო ნაშრომი 
გამოიცა მონოგრაფიად. 

 
შერჩეული პუბლიკაცია: 
ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სტატია თემაზე ,,კორპორაციული 

ჯგუფების მართვა გერმანიასა და აშშ-შიდა მართვის პრინციპების ინტეგრაცია 
ქართულ კერძო სამართალში“,,ქართული სამართლის მიმოხილვა“, 2013  

 
 
 
 

Ø ანა მგელაძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელია. 1996-2000 და 2000-2002 
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წლებში მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის და 
მაგისტრის დიპლომები, ხოლო 2004 წელს პარიზის საბუნებისმეტყველო 
მუზეუმის მაგისტრის დიპლომი. 2008 წელს კი ის იმავე პარიზის 
საბუნებისმეტყველო მუზეუმის დოქტორი გახდა არქეოლოგია-პრეისტორია-
ანთროპოლოგიის დარგში. 2009 წელს ახალგაზრდა მკვლევარის პოზიციაზე 
მუშაობდა პარიზის (Paris X – Nanterre) უნივერსიტეტში. ანა მგელაძის კვლევითი 
ინტერესები მოიცავს უძველესი ჰომინინების მიგრაციებისა და საქმიანობის, მათ 
მიერ ბუნებრივი გარემოს ადაპტაციის, ქვის დამუშავების ტექნიკის კვლევებს, 
ასევე ნეანდერტალელი ადამიანის საქართველოში გავრცელების და მათი 
გაქრობის საკითხებს. 

2002 წლიდან სისტემატურად მონაწილეობს საერთაშორისო არქეოლოგიურ-
პალეონტოლოგიურ ექსპედიციებში საქართველოსა და საზღვარგარეთ. 2009  
წლიდან თავად ხელმძღვანელობს არქეოლოგიური გათხრებს და საველე და 
სამეცნიერო აქტივობებში მუდმივად ჩართული ჰყავს თავისუფალი 
უნივერსიტეტის სტუდენტები. 

 
 
სადოქტორო დისერტაცია:  
2008. Ana Mgeladze. Premières phases de peuplement dans le Caucase. Etude des 

assemblage lithiques des sites géorgiens de Dmanissi (Pléistocène inférieur), Koudaro I et 
de Tsona (Pléistocène moyen). Phd Thesis Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 
France. 

 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• 2018-2020  პროექტის ხელმძღვანელი:  PICS_NEST_Last 
neanderthal and first Anatomically Modern Human settlements in 
Georgia. საფრანგეთის ეროვნულის კვლევების ცენტრი (CNRS) და 
რუსთაველის ეროვნული ფონდის ერთობლივი გრანტი. 

• 2017-2019 პროექტის კოორდინატორი: The Project: Neanderthals in 
the South Caucasus. რუსთაველის ეროვნული ფონდის გრანტი 

• 2012-2019 პროექტის მონაწილე:  French and Georgian International 
Associate Laboratory "GATES Georgian Ancient Transcaucasia: CNRS: 
საფრანგეთის კვლევების ეროვნული ცენტრის გრანტი 

• 2011-2016 პროექტის ხელმძღვანელი: Mission Caucase: ქვის ხანის 
ძეგლების კვლევა ჯავახეთში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს გრანტი 

• 2011 პროექტის ხელმძღვანელი: დმანისელი ჰომინიდების მიერ 
ბუნებრივი გარემოს ათვისების თავისებურებანი. დმანისის 
ქვედა პლეისტოცენის ადგილსაპოვებლის ქვის ინდუსტრიის და 
ნედლი მასალის წყაროთა კვლევა. რუსთაველის ეროვნული 
ფონდის პრეზიდენტის გრანტი 

• 2010-2012 პროექტის მონაწილე: ზედა პლიოცენისა და ქვედა 
პლეისტოცენის პალეოგარემოს აღდგენა და ადრეული Homo 
კავკასიაში. (სამხრეთ–აღმოსავლეთ საქართველო, დმანისის 
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ადგილსაპოვებელი და ივრისპირეთი. რუსთაველის ეროვნული 
ფონდის გრანტი 

 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• 2016.  A. Mgeladze, M.H. Moncel., The Acheulean in the South 
Caucasus (Georgia): Koudaro I and Tsona lithic assemblages, 
Quaternary International, 441: 67-84. 

• 2016. S. Nomadea V. Scao H. Guilloua E. Messager A. Mgeladze P. 
Voinchet P.R. Rennee A. Courtin-Nomade J.M. Bardintzeff R. Ferring 
D. Lordkipanidze New 40Ar/39Ar, unspiked K/Ar and geochemical 
constraints on the Pleistocene magmatism of the Samtskhe-Javakheti 
highlands (Republic of Georgia). Quaternary International 395, 45-59, 
2016 

• 2012.F-X. Le Bourdonnec, S. Nomade, G. Poupeau, H. Guillou, N. 
Tushabramishvili, M-H. Moncel, D. Pleurdeau, T. Agapishvili, P. 
Voinchet, A. Mgeladze, D. Lordkipanidze. Multiple origins of Bondi 
Cave and OrtvaleKlde (NW Georgia) obsidians and human mobility in 
Transcaucasia during the Middle and Upper Palaeolithic. Journal of 
Archaeological Science, 39: 1317-1330. 

• 2011. A. Mgeladze, D. Lordkipanidze, M.H. Moncel, J. Despriee, R. 
Chagelishvili, M. Nioradze, G. Nioradze. Hominin occupation at the 
Dmanisi site, Georgia, Southern Caucasus: Raw materials and 
technical behaviours of Europe’s first hominins, Journal of Human 
Evolution, 60: 571-596. 

• 2010. A. Mgeladze, D. Lordkipanidze, M.H. Moncel, J. Despriee, R. 
Chagelishvili, M. Nioradze, G. Nioradze. First human settlement of the 
Caucasus: Technical behavior and raw material acquisition et Dmanisi, 
Georgia (1.77 Ma). Quaternary International, 223: 422-425. 

 
 
სამეცნიერო კონფერენციები/მოხსენებები: 

• 2017: ICAAS meeting – International congress of Anthropological 
sciences - Session 3. The technical behaviors and subsistence in the 
Middle East from 1.8 Ma - Ana Mgeladze, Georgian National Museum, 
Free University of Tbilisi, Georgia The ancient Paleolithic from 
Georgia. 

• 2016: 100+25 years of Homo erectus: Dmanisi and beyond, Tbilisi, 
Georgia, Hominin occupations at the Dmanisi site: Raw materials an 
dthe technical behaviours of Europe’s first hominins 

• 2013: International Conference "Environments and Societies in the 
Southern Caucasus during the Holocene”, Lyon France, Gates 
Georgian Ancient Transcaucasia: Environments and Societies 

 
Ø ქეთევან მესხიშვილი  
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თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2012 წელს მან 

დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია საქართველოს ტექნუკურ უნივერსიტეტში 
სათაურით მაგისტრატი მოსამართლე ქართულ კანონმდებლობაში მაგისტრატი 
მოსამართლის განსჯადი სამოქალაქო საქმეების მატერიალური და 
პროცესუალური სამართლებრივი ანალიზი. მანამდე, 2003-2004 წლებში 
სწავლობდა ზაარბრუკენის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის 
ფაკულტეტზე ოთხთვიანი სტიპენდიით; 2004 წელს წარჩინებით დაამთავრე ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი; 

 
მონოგრაფიები (თანაავტორობით): 
 

• საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები (თანაავტორი) – 
gccc.ge, 2016 

• შრომის სამართლის სახელმძღვანელო (თანაავტორი), თბილისი, 
2016 

• „ურთიერთობები სასამართლო სხდომის დარბაზში”, (თანაავტორი), 
თბილისი, 2010    

• პრაქტიკული რეკომენდაციები სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 
საკითხებზე  

საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის, (თანაავტორი), თბილისი, 
2010  

• აღმოსავლეთ ქვეყნების კონსტიტუციები, (თანაავტორი), თბილისი, 
2007  

 
შერჩეული პუბლიკაციები:  
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ორგანიზებული იყო ეგვიპტის ფონდის მიერ, კაირო (ეგვიპტე). გიორგი 
ნარიმანიშვილის კვლევითი ინტერესებია: არაბული ქვეყნების შუა საუკუნეების 
ისტორია, ისლამი, საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია არაბული ენა.  

 
 
მონოგრაფიები (ბოლო ხუთი წლის): 

• საქართველოს ურთიერთობა ფატიმიანთა სახალიფოსთან XI 
საუკუნეში. თბილისი 2017. გამომცემლობა მწიგნობარი. 198 გვ.  

• (თანაავტორი, გოდერძი ნარიმანიშვილი, ნინო შანშაშვილი) ვაჭრობა 
და სავაჭრო გზები სამხრეთ კავკასიასა და ახლო აღმოსავლეთს 
შორის (ძვ. წ. III – II ათასწლეულები), თბილისი 2016, გამომცემლობა 
მწიგნობარი. 281 გვ.  

• ასასინები - მითი და რეალობა. თბილისი 2012. გამომცემლობა 
მწიგნობარი. 221 გვერდი. 

 
 
პუბლიკაციები (ბოლო ხუთი წლის): 
 

• “Heritage of Arabic Language in South Caucasus: Arabic Inscriptions from 
Trialeti”, History Research Jul-Sep. 2016, Vol. 6, No. 3. 153-156. 

• „ფატიმიანთა ჯარის სტრუქტურა ხალიფა ალ-ჰაქიმის პერიოდში“ 
ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო,  N IX. თბილისი, 2016. 151 -
158. 

• “Ilghazi the Star of Religion: The Victorious Muslim General Defeated by 
Georgian King David the Builder”, Ciaglosc i zmiana w swiecie islamu, 
Lodz 2016. 15-23.  

• “Salah al-Din and Syrian Assassins”, Badania nad swiatem islamu, ed. 
Marta Wozniak and Dorota Scislewska. Lodz 2015. 211 – 221. 
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• “Foreign Policy of George I and al-Hakim”. International Symposium on 
East Anatolia and South Caucasus Cultures.  Proceedings II, ed. Mehmet 
Isikli and Birol Can, Cambridge Scolars Publishing, 2015. 496-500.  

• “შუა საუკუნეების ქართული დიპლომატიის ისტორიისათვის”, 
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და 
არქეოლოგიის ცენტრი. შრომათა კრებული #7, 2014 გვ. 71 - 91  

• “ნიზარიტ ისმაილიტთა მოღვაწეობა სირიაში”. საერთაშორისო 
კონფერენცია: ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული 
აზროვნება. ქუთაისი 2013. გვ. 285-290 

 
 
კონფერენციები (ბოლო ხუთი წლის): 
 

• 2016 – „Struggle beyond the Science: Struggle of British and German 
Archaeologists in the Middle East between the First and the Second World 
War“ -  The XIII Arabic Days: The Heritage of Sykes-Picot Agreement 
(1916-2016), University of Lodz, Lodz, Poland, April 13-14.  

• 2015 – „Arabic Inscriptions from South Caucasus Trialeti “-  The XII 
Arabic Days: Islamic World Closer to Us? University of Lodz, Lodz, 
Poland, May 12-13 

• 2014 – Najm al-Din Ilghazi – The Star of Religion Defeated by Georgian 
King David the Builder. The 11th Arabic Days, University of Lodz, Lodz, 
Poland. 20 – 21 May. 

• 2014 მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორის 
სახელმწიფო სასწავლო - შუა საუკუნეების ქართული დიპლომატიის 
ისტორიისათვის. დავით აღმაშენებლისადმი უნივერსიტეტი, 
ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, გორი, 
საქართველო. 22 თებერვალი. 

• 2013 – „უსამა იბნ მუნკიზი - არაბი დიპლომატი ჯვაროსნებთან“ -  
აღმოსავლეთმცოდნეთა V  საერთაშორისო კონფერენცია 
„საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი“. ქუთაისი 29 – 30 ივნისი. 

• 2013 – „ნიზარიტ ისმაილიტთა მოღვაწეობა სირიაში“ - 
საერთაშორისო კონფერენცია: ინტერდისციპლინარიზმი და 
ჰუმანიტარული აზროვნება, ქუთაისი, 10 – 12 ოქტომბერი. 

• 2013 – Salah al-Din and Syrian Assassins. The 10th Arabic Days: The 10th 
Anniversary of the Department of Middle East and North Africa. Research 
on the Islamic World. Past, Present and the Future, University of Lodz, 
Lodz, Poland. 17 – 19 April. 

 
გრანტი: 
 
2015-2017 -  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N DO/5/1-

10/14, საქართველოს ურთიერთობა ფატიმიანთა სახალიფოსთან XI საუკუნეში, 
ავტორი. 
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Ø ნინო ნებიერიძე  
 

• 2013–2017 თავისუფალი უნივერსიტეტის კოგნიტურ 
ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-
თანამშრომელი, აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორი. 

• 2010-2013 პოსტდოქტორანტი, უჯრედის ბილოგიისა და ანატომიის 
დეპარტამენტი,  ნიუ იორკის სამედიცინო კოლეჯი, ნიუ იორკი, აშშ. 

• 2008-2010 პოსტდოქტორანტი, ნევროლოგიის დეპარტამენტი, 
ალბერტ აინშტაინის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი, იეშივას 
უნივერსიტეტი, ნიუ იორკი, აშშ.  

• 2002–2008 მეცნიერ-თანამშრომელი, ნეიროფიზიოლოგიის 
დეპარტამენტი, ემოციათა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია, 
ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 
საქართველო. 

• 2004-2005 მიწვეული უფროს მეცნიერ-თანამშრომელი, 
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, ილინოისის უნივერსიტეტი 
ჩიკაგოში, ჩიკაგო, აშშ. 

• 1998-2002 ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საკანდიდატო 
დისერტაცია ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის 
ინსტიტუტი, სათაური - ”ემოციური მდგომარეობის გავლენა 
მეხსიერებაზე“. 

• 1998-2001 წ. - ი.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის 
კათედრის ასპირანტი. 

• 1992-1997 წ. - ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგი, ბიოლოგიისა 
და ქიმიის მასწავლებელი, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 

 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• 2017 – 2019  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 
„მხედველობითი დისკრიმინაციის ნერვული საფუძვლები 
ვირტუალური სხეულის მქონე In Vitro ტვინში“, პროექტის 
მენეჯერი. 

• 2008-2013  აშშ-ს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH), 
„კრუნჩხვებით გამოწვეული დაზიანების ნეიროპროტექტორული 
სტრატეგიები“, მთავარი შემსრულებელი. 

• 2006-2008 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, „ინტერ 
იქტალური ემოციური მდგომარეობა და ეპილეპსია ცხოველურ 
მოდელებში“, მთავარი შემსრულებელი. 
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• 2004-2005 აშშ-ს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH), 
„პარაბრახიალურ ბირთვთან დაკავშირებული წინატვინის 
სტრუქტურების (ამიგდალა, ინსულარულიქერქი, სასაზღვრო 
ზოლის ამომფენი ბირთვი, ლატერალური ჰიპოთალამუსი) როლი 
პირობით კვებით და ყნოსვით ავერსიებში“, მთავარი შემსრულბელი. 

• 2002-2004  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 
„ჰიპოთალამუსის სხვადასხვა უბნის ელექტრული გაღიზიანების 
გავლენა ვირთაგვის ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურაზე და 
ზოგად ქცევაზე“, მთავარი შემსრულებელი. 

• 1999-2000 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 
„ექსპერიმენტულად გამოწვეული შფოთვის მდგოამრეობის 
ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევა და ამ მდგომარეობის 
კორექციის მეთოდების დასაბუთება“, მთავარი შემსრულებელი. 

 
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• Velisek L., Nebieridze N., Chachua T., Veliskova J., (2013). Anti-seizure 
• medications and estradiol for neuroprotection in epilepsy: the 2013 update, 

Recent Pat. CNS Drug Discov., 8(1):24-41. 
 
სამეცნიერო კონფერენციები: 

• 2014. Nebieridze N.,Velisek L., Veliskova J.β-estradiol and synaptic 
plasticity, European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 
workshop, Lopota, Georgia 

• 2014. Kobauri S., Kantaria T., Kantaria T., Nebieridze N., Kezeli A., 
Tugushi D., Katsarava R. Nanoparticles made of amino acid based 
biodegradable polymers for ophthalmic drug delivery, International 
Conference “Science and Inovative Technology”, Kutaisi, Georgia 

• 2013.Nebieridze N.,Velisek L., Veliskova J. Tbilisi 1st International 
Conference 2013 “Merging neuroscience and medicine: implications for 
brain disorders”, Mechanisms of β-estradiol effects on synaptic plasticity in 
the female rat dentate gyrus (oral presentation), Agricultural University of 
Georgia, Tbilisi, Georgia 

• 2013. Goletiani C., Chachua T., Maglakelidze G., Nebieridze N., Veliskova 
J., Velisek L. (2013). Behavioral outcomes in the model of infantile spasm. 
Research Forum, Department of Cell Biology and Anatomy, NYMC, 
Valhalla, NY 

• 2010. Nebieridze N., Velisek L., Veliskova, J. (2010). Effects of β-estradiol 
on synaptic plasticity in the dentate gyrus depends on stimulation 
paradigms, the Annual Meeting of American Epilepsy Society, San 
Antonio, TX 

• 2010.Veliskova J., Nebieridze N., Chachua T., Velisek, L. Mechanisms in 
estrogen effects on neuronal excitability, 4th “Gagra Talks”, Int. Conference 
on Fundamental Questions of Neuroscience, 173-176, Tbilisi, Georgia 
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• 2010. Nebieridze N., Velisek L., Veliskova J., (2010). Effects of β-estradiol 
on synaptic plasticity in dentate gyrus induced by different LTP 
paradigms, 4th “Gagra Talks”, Int. Conference on Fundamental Questions 
of Neuroscience, Tbilisi, Georgia 

• 2009. Nebieridze N., Velisek L., Veliskova J. Paradigm-dependent effects 
of β-estradiol on synaptic plasticity, Gordon conference, Waterville, ME 

• 2006. Roman C., Nebieridze N., Andre J.St. and Reilly S. The role of the 
insular cortex in conditioned taste aversion, Society for Neuroscience, 
Atlanta, GA 

• 2006.Roman C., Nebieridze N., Sastre A. and Reilly S. Effects of forebrain 
lesions on conditioned taste and odor aversions, Midwestern Psychological 
Association, Chicago, IL 

• 2001. Nebieridze N., (2001). Pharmacological and non-pharmacological 
investigation of emotional memory in the rats. Conference of Young 
Neuroscientists of Georgia. Tbilisi, Georgia (In Georgian) 

 
 
 

Ø გიორგი (გაგა) ნიჟარაძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; ფსიქოლოგიის 

აკადემიური დოქტორი („მოტივაციური ფაქტორების გავლენა აზროვნების 
რიგიდობაზე“, 1985). დამთავრებული აქვს თსუ ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის 
ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის განყოფილება; ასპირანტურა დ. უზნაძის სახ. 
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. 

გ. ნიჟარაძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს სოციალურ ფსიქოლოგიას, 
კროს-კულტურულ ფსიქოლოგიას, კონფლიქტების თეორიას, სოციალური 
დაცვის მექანიზმემს, ქართული კულტურის სოციალურ-ფსიქოლოგიურ 
თავისებურებებს. 

 
მონოგრაფიები: 

• G. Nizharadze, K. Stvilia, K. Todadze. HIV/AIDS in Georgia: A socio-cultural 
approach. Paris, UNESCO, 2005 

• G. Kuitsishvili (ed.), F Companjen, T. Gogheliani, Z. Mkheidze, R. 
Mshvidobadze, G. Nizharadze, H. Nowak, Z. Piralishvili. Civil Society and the 
Rose Revolution in Georgia. Tbilisi, ICCN & Cordaid, 2008. 

• G. Nizharadze, R. Mshvidobadze, T. Asatiani. Conflicts. Tbilisi, ICCN, 2010. 
• ნ. ჩიქოვანი, ი. წერეთელი, ქ. კაკიტელაშვილი, ი. ჩხაიძე, მ. 

ქვრივიშვილი, გ. ნიჟარაძე.  მსოფლიო კულტურა. სახელმძღვანელო 
საჯარო სკოლებისათვის. თბილისი, 2012 
http://eqe.ge/uploads/Grifireba/archevitebi/mosw_msofliokultura.pdf 

• I. Kachkachishvili, T. Mataradze, G. Nijaradze, G. Shubitidze. Labor Culture 
and Religious Discourse in Different Communities of Georgia. Tbilisi, Intelekti 
Publ., 2013. 
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კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• Fatalism and Locus of Control in Former Communist States (Sponsor: INTAS, 
Coordinator: Dr. P.Allen, Univ. Of Surrey, GB, 1st stage 1994-1995, 2nd stage 
1997-1998) 

• Trust and Social Support in a Changing Europe (Sponsor: RSS-Soros Network, 
Coordinator: Dr. R. Goodwin, Bristol Univercity, GB) 

• Social Representation of HIV/AIDS in Central and Eastern Europe (Sponsor: 
RSS-Soros Network, Coordinator: Dr. R. Goodwin, Bristol Univercity, GB) 

• Integration in Transcaucasus: Current Situation, Problems, Perspectives 
(Sponsor: J. & K. MacArthur Foundation, Coordinator: Dr. L. Harutunyan, 
Yerevan University) 

• Mapping expressive differences around the world: The relationship between 
emotional display rules and Individualism v. Collectivism. Coordinator: D. 
Matsumoto, San Francisco State University 

• Motivated identity construction in cultural context. Coordinator: V. Vignoles, 
University of Sussex. 

• Institution Centred Conflict Studies. Volkswagen Foundation, Coordinator: J. 
Koeller, Berlin University.  

 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• Some Social - Psychological Properties of Georgian Culture. In: G. Nodia (ed.) 
Insight after Failure. Tbilisi, CIPDD, 1994, pp.41-82 (Geo.). Reprinted in 
«Drujba Narodov», 1999, #10, 185-202 (Rus.). Rewarded as by International 
Litfond as a best publication of the year. Reprinted in: F. Duve & H. Tagliavini 
(ed.). The Caucasus - Defence of the Future: Twenty-Four Writers in Search 
of Peace. Vienna, Bolzano, 2001, 118-142. 

• Social Psychology in Georgia. In: H. Gray, N. Foreman, N. Hayes (eds.) 
Psychology in a Changing Europe: Proceedings. BEEPG, Leicester, UK, 1996, 
32-33. 

• Goodwin, R., Realo, A., Kozlova, A., Nizharadze, G., Nguyen-Luu, L.A., & 
Kwiatkowska, A. (2000). Trust and sexual disease in Central and Eastern 
Europe. Paper presented at the colloquium «Confiance et Transition 
Democratique Dans L’Europe Post-Communiste». Paris, June. 

• G. Nizharadze. Georgian «Supra» in Cultural Context (2000). In: G. Nodia 
(ed.). Georgian «Supra» and Civic Society.  Tbilisi, CIPDD, 22-30. 

• G. Nizharadze. Stereotypes of Political Behavior in Georgia. Central Asia and 
Caucasus, 4, 2000, 73-79 

• Allen, P., Nizharadze, G., Berekashvili, D. (2001). Factors affecting outcome 
expectancy: some evidence for developmental origins. In: Hentschel, U., & 
Burlatschuk, L. Focus Eastern Europe: Psychological and social determinants 
in the transition countries. Studienverlag, Innsbruck, Vienna, Munich, Bosen, 
111-124. 
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• Matsumoto, D., Yoo, S. H., Fontaine, J., G. Nizharadze et al. (2008). Mapping 
expressive differences around the world: The relationship between emotional 
display rules and Individualism v. Collectivism. Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 39, 55-74. 

• Goodwin RB, Kachkachishvili I, Nizharadze G, Craamer D. (2010) 
Psychological predictors of high-risk sexual behaviour and drug use among 
adolescents in Georgia. Current HIV Research, Apr 1 8 (3): 207-11  

• Becker, M., Vignoles, V., Owe, E., G. Nizharadze et al. Culture and the 
distinctiveness motive: Constructing identity in individualistic and 
collectivistic contexts. 

• Journal of Personality and Social Psychology, Vol 102(4), 2012, 833-855 
• G. Nizharadze. Gender Ascription of Skype Emoticons. In: Proceedings, 4th 

International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and 
Applied Psychology”, Yerevan, 2013, 331-332. 

• გ. ნიჟარაძე. სოციალური დაცვის მექანიზმები: პრევენცია (2017). 
იბეჭდება. 

 
 
 

Ø ზაზა ოსმანოვი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი 2011 წლიდან. 2007 წელს ტურინის 

უნივერსიტეტში ფიზიკის განხრით  დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია (PhD) 
სათაურით: „On the acceleration and stability of astrophysical outflows“, ხოლო 
იქამდე მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ფიზიკის მიმართულებით. ზაზა ოსმანოვის კვლევითი 
ინტერესები მოიცავს მაღალი ენერგიების ასტროფიზიკას, ასტრონაწილაკების 
ფიზიკას, არასითბურ გამოსხივებას, რელატივისტურ პლაზმის ფიზიკას და SETI-
ს პრობლემატიკას. 

 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 
2016-2019: DI -2016-14 
“ბრუნვის რელატივისტური ეფექტები და არაწრფივი პლაზმური მოვლენები 

მბრუნავ სისტემებში 
დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  
 
2013-2016: FR/663/6-320/12 
“ულტრამაღალი კოსმოსური ენერგიები და მათი რეალიზაციის მექანიზმები” 
დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  
 
2007-2010: GNSF/ST07/4-193 
“პლაზმურ დინებათა და კოლექტიურ მოვლენათა ინტერაქტიური დინამიკა     
მზეზე და მზის ტიპის ვარსკვლავებში”  
დაფინანსებულია საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
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2006-2009: GNSF/ST06/4-096  
“დამაგნიტებული მბრუნავი ასტროფიზიკური ობიექტებიდან 

გამოტყორცნილი     
 რელატივისტური ნაკადების ელექტროდინამიკა: პულსარებიდან აქტიურ    
 გალაქტიკურ ბირთვებამდე” 
 დაფინანსებულია საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
2003-2006 
იტალიური ფონდიდან: Assegno di Ricerca e Collaborazioni, INFN, Italy 
2001-2003 
“პულსარების მაგნიტოსფეროების გამოკვლევა” 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 
 
ციტირების ინდექსი: 314 (Google Scholar) 

H (ჰირშის ინდექსი): 10 
 
პუბლიკაციები რეფერირებად ჟურნალებში: 

1. Osmanov Z., Mahajan S., Machabeli G. & Chkheidze N. 
“Efficiency of Centrifugal Mechanism in Producing PeV Neutrinos from Active 

Galactic Nuclei” 
Accepted for publication in Astroparticle Physics.  

2. Osmanov, Z. 
“Are the Dyson rings around pulsars detectable?” 
Int. J. Ast. Bio., (2017) 
(https://arxiv.org/pdf/1705.04142.pdf) 
https://doi.org/10.1017/S1473550417000155 

3. Arsenadze, G. & Osmanov, Z. 
“Particles on the rotating channels in the wormhole metrics”  
Int. J. Mod. Physics D, 26, 1750153, (2017)  

4. Bakhtadze, G.G., Berezhiani, V.I. & Osmanov, Z. 
“Centrifugal acceleration in the isotropic photon field” 
Int. J. Mod. Physics D, 26, 1750135, (2017) 

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218271817501358 
5. Osmanov, Z.; Mahajan, S.; Machabeli, G. 

“On the Rotationally Driven Pevatron in the Centre of the Milky Way” 
Astrophysical Journal, 835, 4, (2017) 

6. Osmanov, Z.; Rieger, F. M. 
“Pulsed VHE emission from the Crab Pulsar in the context of magnetocentrifugal 

particle acceleration” 
MNRAS, 464, 1347 (2017) 

7. Osmanov, Z.  
“New mechanism of acceleration of particles by stellar black holes” 
Int. J. Mod. Physics D, 26,  1750034  (2017) 

8. Machabeli, G., Rogava, A., Chkheidze, N., Osmanov, Z., Shapakidze, D., J.  
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“The Crab nebula energy origin and its high frequency radiation spectra” 
Plasma Physics, 82, 635820305 (2016) 

9. Osmanov Z. 
“On the search for artificial Dyson-like structures around pulsars” 
Int. J. Ast. Bio., 15, 127 (2016) (astro-ph/1505.05131) 

10. Osmanov Z. 
“Very high energy emission of Crab-like pulsars driven by the Cherenkov drift 

radiation”, MNRAS, 455, 3820 (2016) (astro-ph/1511.01833) 
11. Osmanov Z., Mahajan S., Machabeli G. & Chkheidze N. 

“Millisecond newly born pulsars as efficient accelerators of electrons” 
Nature Scientific Reports, 5, 14443 (2015) 

12. Osmanov Z., Rogava A. & Poedts S. 
“Electrostatic ion perturbations in kinematically complex shear flows” 
New J. Phys. 17, 043019 (2015)  

13. Gudavadze I., Osmanov Z. & Rogava A. 
“On the role of rotation in the outflows of the Crab pulsar” 
Int. J. Mod. Physics D, 24, 1550042 (2015) (astro-ph/1411.7241) 

14. Osmanov Z., Mahajan S., Machabeli G., & Chkheidze N. 
“Extremely efficient Zevatron in rotating AGN magnetospheres” 
MNRAS, 445, 4155 (2014) (astro-ph. HE/1404.3176) 

15. Osmanov Z. 
“Radio emission of magnetars driven by the quasi-linear diffusion” 
MNRAS, 444, 2494 (2014) (astro-ph. HE/1407.7688) 

16. Osmanov Z. 
“On the Role of the Curvature Drift Instability in the Dynamics of Electrons in 

Active Galactic Nuclei” 
IJMPD, 22, 1350081 (2013) 

17. Chkheidze N., Machabeli G. & Osmanov Z. 
“On the spectrum of the pulsed gamma-ray emission from 10MeV to 400GeV of the 

Crab pulsar “  
Astrophysical Journal, 773, 143, (2013) (astro-ph. /1206.3660) 

18. Mahajan S., Machabeli G., Osmanov Z. & Chkheidze N. 
“Ultra High Energy Electrons Powered by Pulsar Rotation” 
Nature Scientific Reports, 3, 1262 (2013) 
 
 

Ø ირინა პოპიაშვილი  
 
თბილისსა და ნიუ იორკში მოღვაწე კურატორი. ამჟამად იგი თავისუფალი 

უნივერსიტეტის ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლის დეკანია. 2012 
წელს იყო თბილისის სახელმწიფო სამხტავრო აკადემიის რექტორი. 

ირინა პოპიაშვილი Newman Popiashvili Gallery-ის დამაარსებელი და 
დირექტორი იყო 2005-2012 წლებში, ხოლო 2013-2017 წლებში Popiashvili 
Gvaberidze Window Project-ი დაარსა და მის პროექტებს კურატორობდა. 
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მისი საგამოფენო პროექტებიდან აღსანიშნავია: 
1999 წლის ქართული პავილიონი ვენეციის ბიენალეზე 
2003 წელს ზიმერლის მუზეუმში გამართული სერგო ფარაჯანოვის კოლაჟების 

გამოფენა 
2012 – 80-იანი წლების დასასრულის ქართული ხელოვნება  
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა 
2013 - ქართული პავილიონის კურატორი ვენის საერთაშორისო არტ 

ბაზრობაზე 
2014 – “იპოვე შენი ფიროსმანი” ფიროსმანის მუზეუმი, მირზაანი 
“კარლო კაჭარავა და გერმანია,” გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი - კატალოგი 
2016 - ნინო ქვრივიშვილი “მაღაზიიდან მუზეუმამდე,” - აბრეშუმის 

სახელმწიფო მუზეუმი 
2016 – New Constructive Energies, Expo Georgia, მე-6 პავილიონი - 

კურატორული პროექტი რაინალდ შუმახერთან და ნატალი ჰოიოსთან ერთად 
"Us and Them", 2017 - ჯგუფური გამოფენა VAADS-ის სტუდენტების 

პრეზენტაცია ვენაში Parallel -ზე 
http://parallelvienna.com/exhibitors-2017/ 
2017 – “კარლო კაჭარავა დღეს,” 2017-2018 - დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის 

ეროვნული გალერეა, კატალოგი 
 
პროექტები: 
2012 -2016 Reverse Brain Drain გოეთეს ინსტიტუტის რეგიონალური პროექტის 

ავტორი, რომლის ფარგლებშიც არაერთი უცხოეთში მოღვაწე ქართველი 
ხელოვანი, მეცნიერი და მკვლევარი მოწვეული იყვნენ თავიანთ სამშობლოში 
ვორქშოპების ჩასატარებლად და გამოცდილების გასაზიარებლად. 

 
2016 -  Arts and Books - გოეთს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტი. 

კურატორი ირინა პოპიაშვილი 
2018 - მაისი - Tbilisi Art Fair-ის არტფორუმის (საუბრების და დისკუსიების 

სერიის) ორგანიზატორი და მოდერატორი. დისკუსიების თემები: 
მუზეუმი, სახელოვნებო კრიტიკა და კერძო და კორპორატიული კოლექციები 
2018 წლის მაისი Angelica Mesiti (ცნობილი ავსტრალიელი ვიდეო არტისტი) 

სოლო პროექტი, protocinema-ს და კუნსტჰალე თბილისის კოლაბორაციული 
პროექტი 

კუნსტჰალე თბილისის დამფუძნებელი დირექტორი 
 
 
 

Ø ნინო ჟღენტი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი სოციოლოგიაში. 2015 

წელს მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია მილანის უნივერსიტეტში, იტალიაში. 
თემა ეხება სოციალური მოძრაობების თეორიასა და პრაქტიკას.  2007-2008 
წლებში სწავლობდა ოქსფორდის უნივერსიტეტში, სადაც გაიარა სოციოლოგიის 
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მაგისტრატურის კურსი.  მანამდე კი მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი (2000-
2005) ფსიქოლოგიის ინსტიტუტტში. უნივერსიტეტის გარდა ნინო ასევე მუშაობს 
კვლევების კონსულტანტად არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
კვლევით პროექტებში. ნინო ჟღენტის კვლევითი ინტერესები მოიცავს 
კულტურულ სოციოლოგიას, სოციალურ მოძრაობების კვლევებს;  ასევე 
სოციალური ქსელის ანალიზისა და დისკურსის კვლევებს, სოციოლოგიაში 
მეთოდოლოგიურ მიმართულებების შესახებ კვლევებს. 

 
შერჩეული კვლევითი პროექტები:  

• 2017- ქვეყნის გენდერული შეფასება. სურსათისა და სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაცია  

• 2016 - პროგრამის შეფასების კვლევა. USAID/SEAS Developing Extension 
and Advisory Services in Georgia  

• 2014 - გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების 
ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულებების კვლევა. სოციალური 
მეცნიერებების ცენტრი  

• 2014 - ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების სოციალური ქსელის 
ანალიზი. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი  

 
კვლევითი გრანტები: 

• 2012 - ოქსფორდის უნივერსიტეტში მოწვეული მკვლევარი, მილანის 
უნივერსიტეტის გრანტით 

• 2011 - მილანის უნივერსიტეტის ველის კვლევის გრანტი 
• 2010 - მილანის უნივერსიტეტის სადისერტაციო  გრანტი 

 
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• (accepted for publication) Ishyama, J., Mezvrishvili, L., Zhghenti, N. (2018) 
An oasis of democracy in an authoritarian sea? Civil society, social, and 
institutional trust in Georgia. Journal of Communist and Post-Communist 
Studies 

• Japaridze, E., Barkaia, M., Zhghenti, N., & Amashukeli, M. (2014) The Study 
of Georgian Youth’s Awareness, Perceptions and Attitudes of Gender 
Equality. Tbilisi: Center for Social Sciences. 

 
 
 

Ø ალექსანდრე რაქვიაშვილი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სრული პროფესორი. მისი 

კვლევითი ინტერესები მოიცავენ: საზოგადოებრივი არჩევანი, სამართალი და 
ეკონომიკა, მონეტარული პოლიტიკა. 

 
მონოგრაფიები: 
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Теоретические основания институциональных ограничений свободы выбора // 
Москва, 2013 

 
სტატიები: 

• Компенсационные контракты и устойчивость экономических реформ // 
Terra Economicus. 2017. Т. 15. № 1. С. 89-102. 

• Методологический индивидуализм: к апологии современного 
либерализма // Вопросы политической экономии. 2016. № 1. С. 115-122. 

• Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // 
Вопросы экономики. 2015. № 12. С. 124-137. 

• В защиту евро: подход австрийской школы (комментарий) // Вопросы 
экономики. 2013. № 3. С. 152-160. 

• Экономическая теория: регресс или эволюционное развитие? // Вестник 
Московского университета. Серия 6: Экономика. 2013. № 3. С. 107-113. 

 
 
კონფერენციები: 

• XVI ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские 
чтения» «XVII «Экономическая теория: триумф или кризис?», 2018, 
Санкт-Петербург, Россия 

• Капитализм и свобода, 2016, Санкт-Петербург, Россия 
• XIV ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские 

чтения» «Социальный либерализм: между свободой и этатизмом», 2015, 
Санкт-Петербург, Россия 

• XIII ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские 
чтения» «Экономическая наука: методологии, теории и практика», 2014, 
Санкт-Петербург, Россия 

• VI Чтения Адама Смита, Москва, 2014 
• XI ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские 

чтения» «Экономическая свобода и государство: друзья или враги?» 2012, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
 
 

Ø ლელა  როინიშვილი   
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კოგნიტიურ ნერომეცნიერებათა 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერი.   
 
2012–2017, ტექნიკური ასისტენტი, კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა 

ინსტიტუტი,  
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
2011–2017  ლაბორანტი, ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიმედიცინის 

ცენტრი, მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია 
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2007–2010  ლაბორანტი,  ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის 
ქცევისა და კოგნიტური ფუნქციების განყოფილება  

2002–2007   ილია ჭავჭავაძის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცოცხალი 
სამყაროს შემსწავლელ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
სპეციალობით. 

 
 
 კვლევითი პროექტებში მონაწილეობა:  

• 2015-2016  -   “მოვლენათა დროითი პროგნოზირება აუტისტური 
სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებში”, შოთა რუსთველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის გრანტი ფუნდამენტური კვლევისთვის (FR/150/7-
276/14) 

• 2012-2015   -   “ალკოჰოლის გავლენა ტემპორალურ კოგნიციაზე” 
(N04/04-189/1), ცოდნის  ფონდის კვლევითი გრანტი 

 
 

Ø მაია როინიშვილი  
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კოგნიტიურ ნერომეცნიერებათა 

სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი. 2004 
წელს  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ბერიტაშვილის 
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მიერ მას მიენიჭა ბიოლოგიის  მეცნიერებათა 
კანდიდატის (აკადემიური დოქტორის) ხარისხი. 

მისი  სამეცნიერო კვლევის ძირითად ინტერესს  წარმოადგენს კოგნიტური 
ფუნქციების და მხედველობითი აღქმის  თავისებურებების შესწავლა ჯანმრთელ 
პოპულაციაში და მენტალური დარღვევებისას. 

აქვს ევროპის სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრებში მუშაობის გამოცდილება, 
მათ შორის: ლოზანის (EPFL-ის) ტვინისა და აზროვნების ინსტიტუტი 
(შვეიცარია),   ბრემენის უნივერსიტეტის ადამიანის ნეირობიოლოგიის  
ინსტიტუტი (გერმანია);  ფსიქოლოგიისა და კოგნიტური  კვლევის ინსტიტუტი  

(ბრემენი, გერმანია). წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა ადგილობრივ თუ 
საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში. მისი ავტორობითა და 
თანავტორობით გამოქვეყნებულია  ოცდაათამდე  სამეცნიერო ნაშრომი და  ერთი 
მონოგრაფია. 

 
 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 
2014-2016  ცოდნის ფონდისა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კვლევითი გრანტი 
• 2011 – 2014    და 2015-2017   შვეიცარიის ნაციონალური სამეცნიერო 

ფონდის კვლევის კომპეტენციის ეროვნული ცენტრის (The National 
Centre of Competence in Research (NCCR) გრანტი  
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• 02/2014-05/2014 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-
კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი 

• 2012-2014 ცოდნის ფონდისა და საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი გრანტი 

• 2008 – 2010   ფოლკსვაგენის ფონდის სამეცნიერო კვლევითი გრანტი 
Volkswagen Foundation collaborative research (#1/83401) 

• 2006-2008 –დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების (The Royal 
Society) გრანტი. 

• 2005 – 2007   ფოლკსვაგენის ფონდის სამეცნიერო კვლევითი გრანტი 
Volkswagen Foundation collaborative research (#1/80096) 

 
 
რჩეული პუბლიკაციები: 

• Favrod O, Sierro G, Roinishvili M, Chkonia E, Mohr C, Herzog MH, 
Cappe C. (2017). Electrophysiological correlates of visual backward 
masking in high schizotypic personality traits participants; Psychiatry 
Research, 254  pp. 251-257 

• Shaqiri A., Roinishvili M.,  Kaliuzhna M., Favrod O., Chkonia E., 
Herzog MH.,  Blanke O., Salomon R (2017). Rethinking Body 
Ownership in Schizophrenia: Experimental and Meta-Analytical 
Approaches Show no Evidence for Deficits. Schizophrenia Bulletin; Jul 
25, doi: 10.1093/schbul/sbx098 

• Lauffs MM., Shaqiri A., Brand A., Roinishvili M., Chkonia E., Ogmen 
H., Herzog M.H., Local versus global and retinotopic versus non-
retinotopic motion processing in schizophrenia patients. Psychiatry 
Research 246C (2016) pp. 461-465 DOI information: 10.1016/j.psychres 

• Roinishvili M, Cappe C, Shaqiri A, Brand A, Rürup L, Chkonia 
E, Herzog MH. (2015). Crowding, grouping, and gain control in 
schizophrenia.  Psychiatry Res. 2015 Apr 30;226(2-3):441-5. doi: 
10.1016/j.psychres.2015.01.009. Epub 2015 Jan 31 

• Tomescu M.I., Rihs T.A., Roinishvili M., Karahanoglu F.I., Schneider 
M., Mengheti S., Van De Ville D., Brand A., Chkonia E., Eliez S., 
Herzog M.H., Michel C.M., Cappe C (2015).  Schizophrenia patients 
and 22q11.2 deletion syndrome adolescents at risk express the same 
deviant patterns of resting state EEG microstates: A candidate 
endophenotype of schizophrenia.  Schizophrenia Research: Cognition, 
Volume 2 , Issue 3 , 159 – 165 

• Shaqiri, A., Willemin, J., Sierro, G., Roinishvili, M,, Iannantuoni, L., 
Rürup, L, Chkonia, E., Herzog, M.H, Mohr, C. (2015). Does chronic 
nicotine consumption influence visual backward masking in 
schizophrenia and schizotypy?, Schizophrenia Research: Cognition, 
vol. 2, no. 2, pp. 93–99, 2015. 
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• Herzog MH, Roinishvili M, Chkonia E, Brand A. (2013). Schizophrenia 
and visual backward masking: a general deficit of target enhancement. 
Front Psychol. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00254. 

• Bakanidze G, Roinishvili M, Chkonia E, Kitzrow W, Richter S, 
Neumann K, Herzog MH, Brand A, Puls I. (2013). Association of the 
nicotinic receptor @7 subunit gene (CHRNA7) with schizophrenia and 
visual backward masking. Biological Psychiatry. Front Psychiatry. doi: 
10.3389/fpsyt.2013.00133. 

 
მონოგრაფია:ეკა ჭყონია , მაია როინიშვილი. კოგნიტიური და 

პერცეპტუალური ფუნქციების დარღვევათა თავისებურებები შიზოფრენიის 
დროს. ქართული აკადემიური წიგნი, თბილისი 2013, 104 გვ. ISBN 978-9941-9317-
7-2. 2013 

 
 

Ø გიორგი სვანაძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.  იგი 2010 წლიდან 

ეწევა აკადემიურ საქმიანობას. სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში გიორგის 
საერთაშორისო კერძო- და საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 
აქტუალურ პრაქტიკულ საკითხებზე მიწვეული მომხსენებლის სახით 
ჩატარებული აქვს არაერთი სემინარი თუ საჯარო ლექცია ადვოკატებთან, 
მოსამართლეებთან, ნოტარიუსებთან, საჯარო რეესტრის იურისტებთან და სხვა.  

ბიზნეს-სამართლის ეროვნული ცენტრის (NCCL) შექმნის მომენტიდან 
ცენტრის აკადემიური თანა-დირექტორის რანგში აქტიურად იყო ჩართული 
ცენტრის მიერ იურისტებისათვის ორგანიზებული სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო-აკადემიური და პრაქტიკოსი იურისტებისათვის მოწყობილი 
ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებაში. 

გიორგი არის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 
(GIZ) მიერ განხორციელებული და ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის - 
„კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების განვითარების 
მხარდაჭერა საქართველოში“ - მიწვეული ექსპერტი საერთაშორისო კერძო 
სამართლისა და სამოქალაქო, სამეწარმეო და საოჯახო საქმეებზე სამართლებრივი 
ურთიერთდახმარების საკითხების მიმართულებით.  

იგი 2016 წლიდან ხელმძღვანელობს საერთაშორისო საკონსულტაციო 
კომპანია EY საქართველოს იურიდიულ პრაქტიკას. მანამდე იგი 
ხელმძღვანელობდა ე.წ. დიდ ოთხეულში შემავალი სხვა საერთაშორისო 
საკონსულტაციო კომპანიის იურიდიულ დეპარტამენტს და ასევე სამუშაო 
გამოცდილება დააგროვა სხვადასხვა საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიასა და 
კორპორაციაში საქართველოსა და გერმანიაში. 2006 წლიდან არის საქართველოს 
ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 

გიორგის დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა, იგი არის 
ბუცერიუსის სამართლის სკოლისა და ოტო ბაისჰაიმის სახელობის მენეჯმენტის 
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სკოლის (გერმანია) მაგისტრი ბიზნეს-სამართალში, ხოლო ქრისტიან-ალბრეხტის 
სახელობის უნივერსიტეტში (გერმანია) დაცული აქვს სადოქტორო დისერტაცია, 
რის საფუძველზეც მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი. მშობლიური 
ქართული ენის გარდა იგი ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს. 

 
მონოგრაფია: 

2014  Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkenungsrechts, Peter Lang.   
 
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარება სამოქალაქო 
საქმეებზე, თანაავტორი, 2018 

• ჰააგის 1980 წლის კონვენცია „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების 
სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ , 2018 

• Perspectives on Reciprocal Judicial Cooperation in Civil and Commercial 
Matters between EU Member States and Georgia: Which Way Forward, 
2018 http://genolaw.org/images/files/5390GLJ-Journal-ENG-web.pdf  

• Choice of law in Employment Agreements with International 
Connections, თანავტორი, 2016 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-
law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-
employment-law-strategic-global-topics.pdf 

• Ruling on shareholder liabilities in limited liability companies, 2016 
• Jurisdiction Clauses and the Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments in Georgia , 2016 
https://www.mpipriv.de/files/pdf3/2009_12_09_023.pdf 

• საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების მოლაპარაკება და 
შედგენა საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლის მაგალითზე, 
გიორგი სვანაძე, ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, IV 
გამოცემა, 2015 გვ. 38-70, ელ-მისამართი: http://nccl.ge/ge/review 

• სახელშეკრულებო სამართალი, სახელმძღვანელო, თანაავტორი, 
2014 http://ewmi-
prolog.org/images/files/8463Contract_Law_Textbook_GEO.pdf 

 
 

Ø დავით სულაქველიძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. დისერტაცია დაიცვა სისხლის 

სამართალში 1993 წელს თემაზე: „ნებაყოფლობითი ხელის აღება დანაშაულზე“. 
2013 წლიდან მუშაობს თავისუფალ უნივერსიტეტში, მანამდე იყო: სახელმწიფოსა 
და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი სისხლის 
სამართლის განხრით; საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი; თბილისის საოლქო სასამართლოს 
სააპელაციო პალატის მოსამართლე და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარე; 
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საკასაციო 
პალატის მოსამართლე. 

პროფესორ დავით სულაქველიძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს – 
მატერიალური სისხლის სამართლის, სისხლის საპროცესო სამართლისა და 
ადმინისტრაციული სამართლის სფეროებს. 

 
კვლევითი საგრანტო პროექტები: 

• პირის დაკავების სტანდარტები და პრაქტიკა საქართველოს 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, 
განხორციელდა  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის 
ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტში, ფონდ –„ღია საზოგადოება 
საქართველოს“ მხარდაჭერით. თანაავტორები: თამარ თომაშვილი, 
ქეთევან ჩომახაშვილი, გირშელ ძებნიაური. კვლევის შედეგები 
გამოცემულია წიგნის სახით. 

• საქართველოს ადმისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
რეფორმის პროექტი, რის საფუძველზედაც მომზადდა 
საქართველოს სისხლისსამართლებრივ გადაცდომათა კოდექსის 
პროექტი. თანაავტორები: მერაბ ტურავა, ირაკლი დვალიძე, ლევან 
ხარანაული, გიორგი დგებუაძე. 

 
შერჩეული პუბლიკაციები 
2013– 2017: 

• იარაღის გამოყენებით განხორციელებული ძალადობრივი 
ქმედებების კვალიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი. „გერმანულ–
ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი“ (DGSTZ), მესამე 
გამოცემა – დეკემბერი, 2016 წელი, გვ.გვ. 3–11. (ელექტრონული 
ვერსია, მისამართი: http://www.dgstz.de ) 

• არანამდვილი (უვარგისი) იარაღით განხორციელებული მართლსა–
წინააღმდეგო ძალადობის  საკითხის გარკვევისათვის სისხლის 
სამართალში. „გერმანულ–ქართული სისხლის სამართლის 
ჟურნალი“ (DGSTZ), მეორე გამოცემა – აგვისტო, 2016 წელი, გვ.გვ. 
15–22 (ელექტრონული ვერსია, მისამართი:  http://www.dgstz.de  ). 

• თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის 
ინსტიტუტი. საიუბილეო სამეცნიერო კრებული (პროფ. ოთარ 
გამყრელიძე – 80). გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2016, 
გვ.გვ. 426–460. 

• სისხლის სამართალში გერმანულ–ქართული სიმპოზიუმის 
კრებული: „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული 
განვითარების პროცესში“. გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 
2013, გვ.გვ. 191–212. 
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Ø ხათუნა ფარქოსაძე   
 
თბილისი თავისუფალი უნივერისტეტის, კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა 

სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.  2011 
წელს მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 
სათაურით “პერცეპტუალური დასწავლა ადამიანის მხედველობის სისტემაში” და 
მიენიჭა ბიოლოგიის დოქტორის ხარისხი. მას მიღებული აქვს ბაკალავრის (1997-
2001) და მაგისტრის დიპლომები (2001-2003) ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანისა და 
ცხოველთა ფიზიოლოგიის მიმართულებით.  ხათუნა ფარქოსაძეს აქვს  ევროპის 
სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში მუშაობისა და სტაჟირების გამოცდილება: 
მიუნხენის ბუნდერსვერის უნივერსიტეტი (გერმანია), სამუშაო გარემოსა და 
ადამიანური ფაქტორების ლაიბნიცის კვლევითი ინსტიტუტი (დორტმუნდი, 
გერმანია), პარიზის დეკარტეს უნივერსიტეტი (საფრანგეთი), შლესვიგ-
ჰოლშტაინის საუნივერსიტეტო კლინიკა, კილის უნივერსიტეტი (გერმანია). მისი 
კვლევითი ინტერესები მოიცავს მხედველობითი აღქმისა სხვადასხვა ასპექტების 
თავისებურებების შესწავლა, როგორებიცაა მხედველობითი ყურადღება, 
თვალების საკადური მოძრაობა და მისი როლი აღქმაში, მხედველობითი 
პერცეპტუალური დასწავლა და ა.შ. იგი ასევე შეისწავლის კოგნიტიური და 
აღქმითი ფუნქციების ცვლილებებს ნორმალური დაბერებისას, ასევე ამ 
ფუნქციების თავისებურებებს ტიპიურად განვითარებულ და 
ნეიროგანვითარების დარღვევეის მქონე ბავშვებში.  

 
გამოქვეყნებული სტატიები: 

• Kunchulia M., Tatishvili T., Lomidze N., Parkosadze K. and Thomaschke 
R. (2017). Time� based event expectancies in children with Autism 
spectrum disorder. Exp Brain Res. DOI 10.1007/s00221-017-5024-2 

• Daoudi LD., Doerig A., Parkosadze K., Kunchulia M & Herzog MH. (2017). 
Context, but not thefirst fixation, determines color perception in 
#TheDress. Journal of Vision, 17(3):15, 1-7 

• Parkosadze K., Khomeriki M., Kezeli A. (2016). Human visual color 
discrimination withaging. Bull. Geor. Natl. Acad. Sci., 10(1):75-80 

• Pilz K.S., Kunchulia M., Parkosadze K., Herzog M.H. (2016). Spatial and 
temporal aspects ofvisual backward masking in children and young 
adolescents. Attention, Perception, &Psychophysics, pp 1-8, DOI 
10.3758/s13414-015-1050-y. First online 25 January 2016. 

• Pilz K.S., Kunchulia M., Parkosadze K., Herzog M.H. (2015). Aging and 
visual spatio-temporalprocessing. Experimental Brain Research, 233, 2441-
2448 

• Khomeriki M., Parkosadze K., Kezeli A. (2014). The revealing of the red-
pink and blue-sky bluecategorical boundaries among the Georgian 
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speakers. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed.Series, vol. 40, No 1-2, 
pp: 53-65 

• Parkosadze K., Kalmakhelidze T., Tolmacheva M., Chichua G., Kezeli A., 
Webster M.A., Werner J.S.(2013).Persistent biases in subjective image 
focus following cataract surgery. VisionResearch, 89, 10-17 

 
 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• 2016 – 2019  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, 
2016 წლის  სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური 
კვლევებისათვის (№217516).  

• 2015/09–2015/12 გერმანიის აკადემიური გაცვლითი პროგრამის 
(DAAD)   სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის და 
აკადემიური პერსონალისათვის (კილის უნივერსიტეტი, კილი, 
გერმანია) 

• 2015 – 2016   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, 
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის 
(FR/150/7-276/14). 

• 2015/01 – 2015/09 ველუქსის ფონდის სამეცნიერო კვლევითი გრანტი  
• 12/2013-03/2014 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის, სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი-კვლევები მოსწავლეთა 
მონაწილეობით  

• 12/2013-12/2014 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის, ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო 
გრანტი  

• 05/2013-08/2013 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-
კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო  

• 2012-2014 ცოდნის ფონდისა და საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი გრანტი 

 
 
 

Ø თინათინ ქაროსანიძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის დეკანი, 

პროფესორი. მისი დისერტაციის თემაა: "ისლამური ფუნდამენტალიზმი 
თანამედროვე ეგვიპტეში: "მუსლიმი ძმების" და რადიკალური ისლამური 
ორგანიზაციების სტრატეგია", რომელიც 2006 წელს თბილისის ივ.ჯავახიშვილის 
უნივერსიტეტში დაიცვა. ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი მიიღო თბილისის 
აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტში საერთშორისო ურთიერთობებისა და 
აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიის ფაკულტეტზე და მიენიჭა 
აღმოსავლეთმცოდნე-ისტორიკოსის, საერთაშორისო ურთიერთობების 
სპეციალისტის, პოლიტოლოგის კვალიფიკაცია. 1998-1999 წელს სწავლობდა 
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არაბულ ენას და ლიტერატურას კაიროს უნივერსიტეტში (ეგვიპტე). 2000-2008 წწ 
მუშაობდა თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტში ლექტორად, ასისტენტ-
პროფესორად, ასოცირებულ პროფესორად, უცხოეთის განყოფილების 
კოორდინატორად. 2006-2008 წწ იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
აკად. გ. წერეთლის სახ.აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ახლო და შუა 
აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილებაში. 2009-2010 წწ იყო 
სარატელოში ერაყის რესპუბლიკის საელჩოში ელჩის თანაშემწე. 2014 წელს იყო 
SAIS ჰოპკინსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის 
მიწვეული მკვლევარი და კარნეგის ფოდნის სტიპენდიანტი.არის აღმოსავლური 
კლუბის თანადამაარსებელი; CELA - ცენტრალური ევრაზიის ლიდერთა 
ასოციაციის და LAD - სტენფორდის უნივერსიტეტთან არსებული ლიდერთა 
განვითარების აკადემიის პროგრამის წევრი. თინათინ ქაროსანიძის კვლევითი 
ინტერსები მოიცავს: პოლიტიკური ისლამი, ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები, 
ტერორიზმი, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი, უსაფრთხოება, კონფლიქტები.  

 
მონოგრაფია: 
ისლამური ფუნდამენტალიზმი თანამედროვე ეგვიპტეში: "მუსლიმი ძმების" 

და რადიკალური ისლამური ორგანიზაციების სტრატეგია", თბილისი, "ნეკერი", 
2009.  

 
 
პუბლიკაციები (ბოლო ხუთი წლის): 

• "ულიდერო ჯიჰადი", ჰუმანიტარული კვლევები - წელიწდეული, 
ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისი, 2016. 

• The Oriental Club: Education as a Main Tool for Interfaith Dialogue, 
DICID, Role of Youth in Nehancing the Value of Dialogue, Proceedings of 
the 11th Doha Interfaith Dialogue Conference, 2014; 

• "მუსლიმი ძმები" და მათი როლი "არაბულ გაზაფხულში" 
ეგვიპტეში, აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო კონფერენცია, 
ქუთაისი, შრომების კრებული, 2014; 

• "დიპლომატიური საჩუქრების როლი არაბთა სახალიფოში შუა 
საუკუნეებში", ა. წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი, შრომების 
კრებული, ქუთაისი, 2013;  

• "ისლამური სახელმწიფო" და საფრთხეები პოსტ-საბჭოთა 
ცენტრალურ აზიაში", გადაცემულია დასაბეჭდად.  

• "ისლამური სახელმწიფო და ისლამის რადიკალიზაციის 
პრობლემები საქართველოში", გადაცემულია დასაბეჭდად.  

 
 
კონფერენციები (ბოლო ხუთი წლის):  

• 2016 დეკემბერი - კონფერენცია "საქართველოს უსაფრთხოება 
ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში", მოხსენება: "ახლო 
აღმოსავლეთი: გამოწვევები, პროცესები, მომავალი", გორის 
თავდაცვის აკადემია, გორი, საქართველო.  
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• 2016 21-23 დეკემბერი - გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნების 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე 
აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები", მოხსენება: 
"ისლამური სახელმწიფოს" მომავალი: დასასრული თუ ბტრძოლის 
ახალი ტაქტიკა?", თბილისი, საქართველო. 

• 2017 - "8th International Conference of Popular Cultures of the Middle 
East and North Africa" - "Popular Cultures between Site and Flow", ILIA 
State University, G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Georgian State 
Museum of Folk and Applied Arts, Al-Akhawain University, University of 
Vienna, Thesis: "Language of Social Media during the "ARAB SPRING" in 
Egypt and Tunisia", Tbilisi Georgia.  

• 2016 - "ისლამური სახელმწიფო" და საფრთხეები პოსტ-საბჭოთა 
ცენტრალურ აზიაში", ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრთან 
არსებული ეკონომიკური კლუბი, ბუშკეკი, ყირგიზეთი.  

• 2016 25 ნოემბერი - ისლამისა და არაბული სამყაროს შემწავლელი 
ცენტრის კონფერენცია "ინტერკულტურული დიალოგი", მოხსენება: 
"ისლამური რადიკალიზაცია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში 
ისლამური სახელმწიფოს მაგალითზე", თავისუფალი 
უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.  

• 2016 - NATO Advanced Research workshop on Addressing Emerging 
Security Risks for Energy flows over South Caucasus, Thesis: Islamic State 
and new challenges to energy security in South Caucasus, Tbilisi, Georgia, 
2016 

• 2014 - Eleventh Doha Conference on Interfaith Dialogue on Role of Youth 
in enhancing the value of dialogue, Thesis: Education as a Main Tool for 
Interfaith Dialogue, Doha, Qatar, 2014 

• 2014 დეკემბერი - საერთაშორისო კონფერენცია: "კავკასია და ახლო 
აღმოსავლეთი", ილიას უნივერსიტეტი, მოხსენება: "ისლამური 
რადიკალიზმი ჩრდ. კავკასიაში და მისი კავშირები ახლო 
აღოსავლეთის ისლამურ ფუნდამენტალიზმთან", თბილისი. 

• 2013 29-30 ივნისი - აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო 
კონფერენცია - მოხსენება: "ისლამური ექსტრემიზმი ჩრდ.კავკასიაში 
და ისლამური ფუნდამენტალიზმის ახლო აღმოსავლეთში", 
ქუთაისი. 

• 2013 17-19 აპრილი - არაბისტების საერთაშორისო კონფერენცია 
"არაბული კულტურის დღეები X", ლოძი, პოლონეთი - მოხსენება: 
""არაბული გაზაფხული" და "მუსლიმი ძმები" ეგვიპტეში" (ინგლ). 

 
 
 
გრანტები: 

• 2014 - ამერიკული საბჭოების და Carnegie Research Fellowship 
Program კვლევითი გრანტი: "ისლამური ფუნდამენტალიზმი 
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ჩრდ.კავკასიაში და მისი კავშირი ახლო აღმოსავლეთის ისლამურ 
ფუნდამენტალიზმთან".  

• 2003 - ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" გრანტი: "ისლამი 
და მუსლიმები საქართველოში".   

 
 
 

Ø მერაბ ღაღანიძე  
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი 2011 წლიდან. 

ფილოლოგიური, ფილოსოფიური და თეოლოგიური განათლება მას შეძენილი და 
გაღრმავებული აქვს თბილისში, პრაჰაში, რომში. 1982 წელს დაამთავრა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი ქართული 
ლიტერატურის სპეციალობით, 1988 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურისმცოდნეობის დარგში 
და საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს უმაღლესმა საატესტაციო კომისიამ 
მიანიჭა მას ფილოლოგიის დოქტორობა, 1995 წელს მას მიენიჭა ფილოსოფიის 
დოქტორობა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის სამეცნიერო ხარისხების 
კომისიის, ხოლო 2005 წელს იტალიის მთავრობის საატესტაციო კომისიის მიერ, 
2008 წელს მიენიჭა საგანგებო დიპლომი სულიერი თეოლოგიის სპეციალობით, 
რომელიც მას მიანიჭა წმიდა თომა აკვინელის პაპის უნივერსიტეტმა (რომი). 
მერაბ ღაღანიძის კვლევითი ინტერესების სფერო მოიცავს ქართულ და ზოგად 
ლიტერატურისმცოდნეობას, კულტურის კვლევებს, რელიგიის კვლევებს, 
თეოლოგიას.  

2005-2009 წლებში გადიოდა სტაჟირებას წმიდა თომა აკვინელის პაპის 
უნივერსიტეტში (რომი); 2010-2013 წლებში ჰქონდა რუსთაველის სამეცნიერო 
ფონდის გრანტი პროექტისთვის „რუსთველის სამყარო: მცირე ენციკლოპედიური 
ლექსიკონი“.  

მისი რედაქციით გამოდის ქრისტიანული თეოლოგიისა და კულტურის 
ცენტრისა და ქართული წიგნის მხარდაჭერის ფონდის “მემკვიდრეობის” 
გამოცემები; არის ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეულის “წახნაგის” (2009-
დან) რედაქტორ- გამომცემელი; არის სხვადასხვა სამეცნიერო საბჭოს, კომისიისა 
და სარედაქციო კოლეგიის წევრი.  

 
მერაბ ღაღანიძეს გამოქვეყნებული აქვს წიგნები:  
 

• სინამდვილე და წარმოსახვა დავით გურამიშვილის “მხიარულ 
ზაფხულში” (2002);  

• რწმენისა და იმედის გზაზე (2003);  
• წვდომისა და გამოხატვის ოსტატობა (2004);  
• გზავნილი “არილის” მკითხველს (2009);  
• ძველი და ახალი საქართველოს მიჯნაზე (2010);  
• მწერლის ცხოვრება დროში და სიტყვაში (2011);  
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• განსაკუთრებული საყოველთაოში (ზურაბ კიკნაძესთან ერთად; 
2014).   

 
მას ეკუთვნის 170-ზე მეტი პუბლიკაცია რელიგიის, კულტურისა და 

ლიტერატურის საკითხებზე. 
 
ბოლო სამი წლის პუბლიკაციები:  

• “იშვიათი სტუმარი ლიტერატურისა”: პავლე ინგოროყვა თამარის 
პოეზიის შესახებ, ორი თარიღი: პიროვნებისაც, წიგნისაც: პავლე 
ინგოროყვასა და მისი პირველი წიგნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბ.: ჩვენი მწერლობა, 2015, გვ. 39-71.  

• სიყვარულისა და სიკვდილის ენა რაჟდენ გვეტაძის “ლაშაურ 
საღამოებში”, ლიტერატურული ძიებანი, 36, 2015, გვ. 136-156.  

• “ადამიანისა და ხელოვანის უზარმაზარი ტაქტი”: ანდრეი 
პლატონოვი აკაკი წერეთლის “ჩემი თავგადასავლის” გამო, კადმოსი: 
ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 7, 2015, გვ. 243-254. 

• აკაკი გაწერელია, არილი, 2 (232), 2015, გვ. 4-7.   
• ვასილ ბარნოვის მიღწევის ათი საფეხური, ოთარ ჩხეიძე, რომანი და 

ისტორია (ვასილ 
• ბარნოვი), თბ.: ჩვენი მწერლობა, 2016, გვ. 604-638. 
• ვასილ ბარნოვი “რუსთველიანას” წინააღმდეგ, პავლე ინგოროყვა, 

რუსთველოლოგიური თხზულებანი, ჳვ, თბ.: ჩვენი მწერლობა, 2016, 
გვ. 513-533.  

• ლუიშ დი კამოინში: ზღვის უწყების პოეტური ძეგლი, XXI ქართული 
ესე, თბ.: კალმოსანი, 2016, გვ. 273-284. 

• საქართველო სეკულარიზაციის გზაზე, საქართველოს კონსტიტუცია 
20 წლის შემდეგ, თბ.: ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”, 
2016, გვ. 153-169.  

• პეტრე ხარისჭირაშვილის ცხოვრება და ღვაწლი, ლიტ. ძიებანი, 
ხხხვჳჳ, 2016, გვ. 238-243. 

• ევროპული ღირებულებები, ქრისტიანობა, ქართული კულტურა, 
კადმოსი: ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 8, 2016, გვ. 211-216. 

• რუსთველის კვლევები “ვეფხისტყაოსნის” ავტორის რელიგიური 
აღმსარებლობის შესახებ მე-20 საუკუნის საზოგადოებრივ-
კულტურულ კონტექსტში, “ვეფხისტყაოსანი” და მისი ადგილი 
მსოფლიო მწერლობაში: თანამედროვე ინტერპრეტაციები: 
საერთაშორისო კონფერენცია (კონფერენცია ეძღვნება 
“ვეფხისტყაოსნის” შექმნიდან 850-ე საიუბილეო წლისთავს) 
(მასალები), თბ.: ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2016, 
გვ. 152-159. 

• რუსთველის კვლევების გზა “ვეფხისტყაოსნის” ქრისტიან 
ავტორამდე / The Way of Rustvelian Studies toward the Christian Author 
of Vekhistkaosani, “ვეფხისტყაოსანი” და მისი ადგილი მსოფლიო 
მწერლობაში: თანამედროვე ინტერპრეტაციები: საერთაშორისო 
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კონფერენცია “ვეფხისტყაოსნის” შექმნიდან 850 წლის გამო 
(თეზისები), თბ.: ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2016, 
გვ. 40-42. 

• Kaikhosro Cholokashvili, Chrisitian-Muslim Relations: A Bibliographical 
History, Volume 10. Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), 
Leiden/Boston: Brill, 2017, p. 502-506. 

• Michel Tamarashvili-Storico della Chiesa Cattolica in Georgia, vissuto a 
Roma, Roma e i Georgiani, Roma: Edizioni Studium, 2017, p. 232-242. 

 
 

Ø რუსუდან შარუმაშვილი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი. 1996 

წელს დაამთავრა თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და 
კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გამოყენებითი მათემატიკის 
სპეციალობით; 2008 წელს დაამთავრა თბილისის აზიისა და აფრიკის 
ინსტიტუტის აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობათა ფაკულტეტი. 1997 წელს სწავლობდა ანკარის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის თურქული ენის შემსწავლელ ცენტრში "თომრეი" (ტრაპზონი, 
თურქეთი). 2006-2009 წწ იყო აკად. გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შუა საუკუნეების ისტორიის 
განყოფილების უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 2001-2002წწ იყო ანკარის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენა-ისტორია-გეოგრაფიის ფაკულტეტის 
მკვლევარი (ანკარა, თურქეთი).  2001-2002წწ იყო თურქეთ-საქართველოს 
მეგობრობისა და თანადგომის ფოდნში ქართული ენის მასწავლებელი (ანკარა, 
თურქეთი). 2001-2009წწ იყო თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტში 
ოსმალური ენის ლექტორი. რუსუდან შარუმაშვილის კვლევითი ინტერესებია: 
ოსმალეთის ისტორია, ოსმალური ენა, ოსმალური დიპლომატია, თურქული ენის 
გრამატიკა.  

 
 
მონოგრაფიები: 

• საერთაშორისო ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთში ოსმალეთ-
ირანის ომების დროს და საქართველო XVI საუკუნე“ (თანაავტორი 
მიხეილ სვანიძე, დავით კაციტაძე, თამაზ ნატროშვილი, კახაბერ 
დემეტრაშვილი), 2008, "ნეკერი", თბილისი. 

• „ამიერკავკასიის ქვეყნების მდგომარეობა ოსმალთა ბატონობის 
დროს 1578-1603 წლებში“, (გადაცემულია გამოსაცემად). 

 
 
გრანტი/პროექტი: 
2006-2008 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და რუსთაველის 

ფონდის გრანტი - „საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში 
ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო XVI  საუკუნე". 
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Ø გურამ ჩიქოვანი 
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის არაბული ქვეყნებისა და ისლამური 

სამყაროს შემსწავლელი ცენტრის დირექტორი, არაბისტიკის პროფესორი, 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (10.02.06). თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტის რექტორი 2009-2016 წწ; თბილისის აზიისა და აფრიკის 
ინსტიტუტის დამაარსებელი და რექტორი 1991-2009 წწ.; საქართველოს არაბულ 
ქვეყნებთან ურთიერთობის ასოციაციის დამაარსებელი და პრეზიდენტი (1990); 
სამეცნიერო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალების „პერსპექტივა – 
XXI“ და „ორიენტალისტის“ დამაარსებელი და მთავარი რედაქტორი. ჟურნალ 
„სემიტოლოგიური ძიებანის“ მთავარი რედაქტორი. არის ქართული კლასიკური 
მწერლობის არაბული თარგმანების ავტორი, თანაავტორი და რედაქტორი. მათ 
შორის „ვეფხისტყაოსნის“ არაბული თარგმანის რედაქტორი. გურამ ჩიქოვანის 
კვლევითი ინტერესები მოიცავს: არაბული ენათმეცნიერებას, არაბული 
დიალექტოლოგიას (ცენტრალური აზიის პერიფერიული არაბული), არაბული 
ლექსიკოლოგიას; ქართულ–აღმოსავლური ენობრივ–ლიტერატურული და 
კულტურულ–ისტორიული ურთიერთობებს; განათლების მართვასა და 
ადმინისტრირებას; უმაღლესი განათლების სისტემებს. 

 
 
სერტიფიკათები, პრემიები და ჯილდოები:  

• აშშ-ს “საერთაშორისო აღიარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი 
სამეცნიერო კვლევებში თვალსაჩინო წვლილისათვის” (მონტანას 
უნივერსიტეტი, 2005) (“Certificate of Recognition for Outstanding 
Scholarship & Research”);  

• აშშ–ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სერტიფიკატი განათლების 
მართვისა და ადმინისტრირების პროგრამაში მონაწილეობისათვის 
(2003);  

• ვაშინგტონის ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი 
აკადემიური თანამშრომლობის კავკასიის საერთაშორისო 
კონსორციუმის დაფუძნებისათვის. 

• საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ. წერეთელის 
სახელობის პრემიის ლაურეატი (2002). 

• ბრწყინვალების ორდენის კავალერი (2012).  
• შვედეთის შვედური ინსტიტუტის გრანტი უფსალას 

უნივერსიტეტში პერიფერიულ არაბულ დიალექტოლოგიაში 
კვლევისა და ლექციების ჩასატარებლად (2000). 
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პუბლიკაციები (ბოლო ხუთი წლის): 

• Arabic Dialects of Central Asia: Internal Development Tendencies of Arabic 
Language Material, Folia Orientalia, Studia Andreae Zaborski Dedicata, VOL. 
XLIX, Poland, 2012, pp. 121-128; 

• დიალექტოლოგიური მასალა, როგორც წყარო ცენტრალური აზიის 
არაბთა ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და კულტურის შესასწავლად, 
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი 
და ჰუმანიტარული აზროვნება “, 2013, გვ. 392-395; 

• Bukhara and Qashqa-Darya Arabic Dialects. The Main Objectives of the Study 
of Peripheral Arabic Dialects, Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes, Bd.8, Alf Lahga wa Lahga. Proceedings of the 9th 
AIDA Conference, 2014, pp. 113-121; 

• რთული (დაუყოვნებელი) მომავალი ცენტრალური აზიის არაბულ 
დიალექტებში, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII, 2014, გვ. 108-
114; 

• „ავთანდილის “ეტიმოლოგიისათვის, ახლო აღმოსავლეთი და 
საქართველო, VIII, 2014, გვ. 115-118; 

• მათრახი „ვეფხისტყაოსანში“, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, IX, 
2016, გვ. 49-60;  

• К вопросу исследования периферийных арабских диалектов, Подарок 
учёным и утешение просвещённым: сборник статей, посвящённый 90-
летию профессора Анны Аркадьевны Долининой, 2016, стр. 169-188;  

• Dialectological Material as a Source to Study Central Asian Arabs’ History, 
Ethnography and Culture, Lisan Al-Arab. Studies in Arabic Dialects. 
Proceedings of the 10th International Conference of AIDA Qatar University, 
2013, edited by Muntasir Fayez Faris Al-Hamad, Rizwan Ahmad, Hafis I. 
Alaoui, Lit Verlag, Wien-Zürich, 2017, pp. 135-149. 

 
კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო ხუთი წლის): 

• 2013, 17–19 მაისი, მარდინი, თურქეთი, The Institute for Living 
Languages of the Mardin Artuklu University, 1st International Symposium 
on Spoken Arabic Dialects and their Oral Literature in Turkey. 
მოხსენების თემა: “Arabic-Turkic-Iranian Linguistic Contacts in Central 
Asia and the Tendencies of Development of Arabic Linguistic Material”. 

• 2013, 9–12 ოქტომბერი, ბერგენი, ნორვეგია, University of Bergen, 
AIDA Symposium on Arabic Dialectology.  

• მოხსენების თემა: “Arabs of Central Asia: miqulūn//igulūnāt”. 
• 2013, 10-13 ნოემბერი, დოჰა, კატარი, Qatar University, AIDA 10th 

Conference. მოხსენების თემა: “Dialectological Material as a Source to 
Study Central Asian Arabs’ History, Ethnography and Culture”. 

• 2014, 17–19 სექტემბერი, რომი, იტალია, Sapienza University of Rome, 
15th Meeting of Afro-Asiatic Linguistics. მოხსენების თემა: “Central Asian 
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Arabic Dialects: Language Contacts and Internal Development of Arabic 
Linguistic Material”. 

• 2014, 19-20 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო, თბილისის 
თავისუფალი უნივერსიტეტი, აკად. გიორგი წერეთლის 
დაბადებიდან 110–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სემინარი: „პერიფერიული არაბული დიალექტები“. მოხსენების 
თემა: “George Tsereteli – the Researcher of Central Asian Arabic 
Dialects”. 

• 2014, 19-20 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი, აკად. გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 110–ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია „ახლო 
აღმოსავლეთი და კავკასია: ისტორია, კულტურა, პოლიტიკა “. 
მოხსენების თემა: „ავთანდილის “ეტიმოლოგიისათვის “. 

• 2016, 17 ივნისი, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, აღმოსავლური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, 
სამეცნიერო სესია: „საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი: ენობრივი 
და ლიტერატურული ურთიერთობები “. მოხსენების თემა:  „მახალი 
“ვეფხისტყაოსანში “. 

• 2016, 25 ნოემბერი, თბილისი, საქართველო, თავისუფალი 
უნივერსიტეტის არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს 
შემსწავლელი ცენტრი, თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის 
დაარსების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 
„კულტურათა თანაარსებობა და ურთიერთგავლენები - დიალოგის 
როლი თანამედროვე გამოწვევების ფონზე“. მოხსენების თემა: 
„არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი 
ცენტრის მიზნები და ამოცანები “.  

• 2017, 30 მაისი – 2 ივნისი, მარსელი, საფრანგეთი, 12th International 
AIDA Conference, Aix Marseille University. მოხსენების თემა: “Central 
Asian Arabic Dialects: Some Peculiarities of Verb Formation “. 

• 2017, 5-8 ოქტომბერი, სიეტლი, აშშ, 18th Annual Conference of the 
Central Eurasian Studies Society (CESS), University of Washington. 
მოხსენების თემა: “Arabs of Central Asia. Materials of Scientific 
Expeditions “. 

• 2017, 7-11 ნოემბერი, მკვდარი ზღვა, იორდანია, World Science Forum 
2017.მოხსენების თემა: “Georgia and Arab World”.   

 
გრანტი: 
2017 წ. – აშშ-ს  ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საზოგადოების (CESS) 

თრეველ გრანტი (travel grant) სიეტლის ვაშინგტონის უნივერსიტეტში 
ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საზოგადოების მე-18 ყოველწლიურ 
კონფერენციაში (18th Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society (CESS) 
მონაწილეობის მისაღებად.  
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Ø ქეთევან ჩომახაშვილი  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. იგი, 2014 წლიდან 

მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე სათაურით “პროკურორის დისკრეციული 
უფლებამოსილება, შედარებით სამართლებრივი ანალიზი. მანამდე კი მიღებული 
აქვს მაგისტრის დიპლომი (1996-2001) თბილისის ივანე ჯავახიშვილის ხელმწიფო 
უნივერსიტეტში სამართლის მიმართულებით. ქეთევან ჩომახშვილის კვლევითი 
ინტერესები მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზს 
სისხლის სამართლის მიმართულებით. 

 
კვლევითი პროექტები და სახელმძღვანელოები: 

• მართმსაჯულების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, 2017 
• კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი საპროცესო შეთანხმების 

გაფორმების დროს უფასო იურიდიული დახმარების გაწევასთან 
დაკავშირებით, 2017 

• მხარეთა თანასწორობა სისხლის სამართლის მართმსაჯულებაში, 2017 
• მტკიცებულებათა წესები საქართველოს სისხლის სამართლი პროცესში, 

2016 
• სამართლებრივი წერის სახელმძღვანელო პროკურორებისთვის და 

გამომძიებლებისთვის, 2015 
• არასრულწლოვანთა მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების 

საკანონმდებლო რეგულაციები და მათი პრაქტიკული გამოყენება, 2014 
 
 
 

Ø ლაშა ცერცვაძე  
 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული 

ლექტორია. იგი იურიდიული ფირმა  FLS -ის  მმართველი პარტნიორი და 
თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის თავმჯდომარის მოადგილეა. ლაშა 2007 
წლიდან არის საქართელის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.  ლაშას 
დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. ის ასევე ფლობს სამართლის და ბიზნესის მაგისტრის ხარისხს. 
(Master of Law & Business, Bucerius Law Scool & Who-Otto Beisheim Schoo of 
Management).  2015 წელს მან წარმატებით დაიცვა დისერტაცია საკორპორაციო 
სამართალში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში და გახდა სამართლის დოქტორი.  

 
კვლევითი პროექტები: 
საკორპორაციო სამართლის სპეციალური კურსი მოსამართლეებისათვის, 

თანაავტორი და მომხსენებელი,  თანაავტორები: გელტერი და ნინო ბაქაქური. 
პროექტი ხორციელდება გერმანიის თანამშრომლობის ფონდის (GIZ) და 



 

 275	

აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის, კანონის უზენაესობა 
საქართველოში (USAID, East West Management Institute, PROLoG ) მხარდაჭერით.   

 
პუბლიკაციები: 

• კომპანიის კრედიტორთა დაცვა და დირექტორთა 
პასუხისმგებლობა, თედო ნინიძე 65, საიუბილეო კრებული, 
გამომცებლობა მერიდიანი, თბილისი, 2016. 

• დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისას და 
საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას (შედარებით-სამართლებრივი 
ანალიზი), გამომცემლობა “იურისტების სამყარო” თბილისი, 2016. 

• დერივაციული სარჩელი - Derivative Lawsuit - საქართევლოს 
ადვოკატთა ასოციაციის ჟურნალი “ადვოკატი”, 2015 
http://nccl.ge/ge/review 

• დირექტორთა მოვალეობები შერწყმა-დაუფლების პროცესში 
თავდაცვითი ღონისძიებების გამოყენებისას (შედარებით 
სამართლებრივი ანალიზი) - ქართულ ბიზნეს სამართლის 
მიმოხილვა, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, თბილისის 
თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2015 http://nccl.ge/ge/review 

• სახელშეკრულებო სამართლის სახელმძღვანელო სამართლის 
სკოლებისათვის, თანაავტორი. (USAID) EWMA- JILI) გამომცემლობა 
“მერიდიანი” თბილისი, 2014. 

• დირექტორატის (დირექტორის) მოვალეობები კომპანიების 
შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას (შედარებით-
სამართლებრივი ანალიზი) სამართლის ჟურნალი, N2, თსუ  
იურიდიული ფაკულტეტი, 2014. 

• დირექტორატის (დირექტორის) მოვალეობები კომპანიის მართვისას 
(შედარებით სამართლებრივი ანალიზი აშშ-ის, უპირატესად 
დელავერის შტატის და ქართული სამარლის მაგალითზე), 
სამართლის ჟურნალი, N1, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, 2013. 
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-
public/Samar%20jurn%202013%201.pdf.pdf 

 
 
 
 

Ø კოტე წერეთელი   
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორანტი. 2004 წელს 

დაამთავრა თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო 
ურთიერთობებისა და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიის 
ფაკულტეტი იაპონიის განხრით. 2004 და 2006 წლებში სწავლობდა კანსაის 
საერთაშორისო ცენტრში იაპონურ ენას (იაპონია). 2009 წელს მიიღო JIIA - 
იაპონიის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის სტიპენდია და 2009-
2010 წწ კვლევით სტაჟირებას გადიოდა იაპონიის წამყვან კვლევით ინსტიტუტში. 
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2007-2010წწ მუშაობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ნატოს 
კლასიფიცირებული ინფორმაციის ცენტრალური სამმართველოს უფროს 
სპეციალისტად. 2014 წლიდან არის სუამის ქვეყნების იაპონური ენის 
სტუდენტური კონკურსის ჟიურის წევრი. 2004-2007წწ იყო თბილისის აზიისა და 
აფრიკის ინსტიტუტის იაპონური ენის ლექტორი; კოტე წერეთლის კვლევითი 
ინტერესებია: იაპონური ენა, იაპონიის ისტორია, იაპონიის საგარეო პოლიტიკა.  

 
 
კონფერენციები/ საერთაშორისო სემინარები: 

• IV სამხრეთკავკასიული სემინარი იაპონიათმცოდნეებისთვის - 
„იაპონური ენის სწავლების გაუმჯობესება თამაშის 
საშუალებით“,მოხსენება იაპონურ ენაზე, გამოქვეყნდა სემინარის 
კრებულში. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, თბილისი, 
2015 წელი. 

• II  სამხრეთკავკასიული სემინარი იაპონიათმცოდნეებისთვის - 
„იაპონური ენის სწავლების სპეციფიკა ქარულენოვანი 
სტუდენტებისთვის დაწყებით დონეზე“, მოხსენება იაპონურ ენაზე, 
გამოქვეყნდა სემინარის კრებულში. თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტი, თბილისი, 2012 წელი. 

• იაპონური ენის მე-4 სასწავლო სიმპოზიუმი - „იაპონური ენის 
სწავლების ზოგადი საკითხები საქართველოში“, მოხსენება იაპონურ 
ენაზე, კიევის შევჩენკოს უნივერსიტეტი, უკრაინა, 2012. 

• I სამხრეთკავკასიული სემინარი იაპონიათმცოდნეებისთვის - 
„იაპონური ენის სწავლების ზოგადი საკითხები საქართველოში“, 
მოხსენება იაპონურ ენაზე, გამოქვეყნდა სემინარის კრებულში. ბაქოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი, 2011 წელი. 

• „შორეულ აღმოსავლეთში ძალთა კონფიგურაციის და შესაძლო 
კონფლიქტების ესკალაციის შესახებ“, თავდაცვის ეროვნული 
აკადემია, კონფერენცია უსაფრთხოების საკითხებზე - დეკემბერი, 
2017 წელი, გორი, საქართველო. 

• „2009 წლის ისტორიული არჩევნები იაპონიაში“, თბილისის 
თავისუფალი უნივერსიტეტი, თბილისი, ივნისი, 2017 წელი. 

 
 
გრანტები: 

• 2017 - კარნეგის ფონდის სტიპენდია - სამეცნიერო სტაჟირება ჯორჯ 
ვაშინგტონის უნივერსიტეტში იანვარი - მაისი 2017. 

• 2016 - რუსთაველის ფონდის სტიპენდია - სამეცნიერო სტაჟირება 
ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის, იაპონიის ცუკუბას უნივერსიტეტში 
ოქტომბერი - დეკემბერი 2016. 

 
 
 

Ø ვახტანგ ჯანდიერი  
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თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი 2013 წლიდან.  2006 წელს მან 

დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია კიუშუს უნივერსიტეტი (იაპონია), სათაურით “ 
Analysis of Scattering and Radiation in Two-Dimensional Periodic Systems Consisting of 
Parallel Circular Cylinders” 1995-2001 წლებში სწავლობდა საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტში, სადაც მიიღო ბაკალავრის (1999) და მაგისტრის 
დიპლომი (2001) მათემატიკის და რადიოფიზიკის მიმართულებით.  

ვახტანგ ჯანდიერის კვლევითი ინტერესები მოიცავს: 
Accurate analysis for electromagnetic scattering, guidance and radiation in periodic 

and bandgap structures; 
 Electromagnetic Bandgap Structures and their application in antenna engineering 

and design; 
 Novel Electromagnetic Materials and Their Applications; 
 Photonics and Plasmonics;   
 Numerical modeling of electromagnetic scattering by the buried objects;  
 Statistical signal processing techniques.   
 
პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელიწადში): 

- V. Jandieri, L. Okropiridze, K. Yasumoto, D. Erni and J. Pistora, “Efficient 
Analysis Method of Light Scattering by a Grating of Plasmonic Nanorods, “ 
COMPEL (The International Journal for Computation and Mathematics in 
Electrical and Electronic Engineering), Special Issue: Theoretical Electrical 
Engineering, (accepted).  

-  V. Jandieri, H. Maeda, K. Yasumoto and D. Erni, “Analysis of Post-Wall 
Waveguides and Circuits Using a Model of Two-Dimensional Photonic 
Crystals,” Progress in Electromagnetics Research M (PIER M), vol.56 pp. 
91-100, 2017.  

- V. Jandieri, K. Yasumoto and J. Pistora, “Rigorous Analysis of 
Electromagnetic Scattering by Grating of Plasmonic Nanorods Coupled to 
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 285	

• 2018 „ქათველი სინოლოგი“ ავტობიოგრაფია, Chinese translation 
publishing house 

 
 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• 2012 სინძიანის პედაგოგიური უნივერსიტეტი „ჩინური ენის 
სწავლების სპეციფიკა და მეთოდები საქართველოში“;  

• 2014 ლანჭოუს უნივერსიტეტი (მოხსენებათა კრებული) 
„ჩინური ენის სწავლება საქართველოში“;   

• 2015 სიამენის უნივერსიტეტი (მოხსენებათა 
კრებული)  „ჩინური ენის სწავლებისას მშობლიური ენის 
სპეციფიკა“;  

• ნანკინის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ჩინური ენისა და 
ლიტერატურის ინსტიტუტი,  „ჩინური და ქართული ენების 
ფონეტიკური შედარება“; 

• ჟურნალი „ჩინეთი ჟამთა სივრცეში“:  „ცნობები ჩინური ენის 
შესახებ“, „ ჩინური და ქართული შესატყვის ბგერათა 
ცხრილი“, „ჩინეთის განათლების ისტორია“;  

• 2018 ჟურნალი “The Journal of Asian Studies”, “საქართველოსა 
და ჩინეთის დიპლომატიური ურთოერთობების სპეციფიკა“ 

 
 
სამეცნიერო კონფერენციები:  

• „ჩინური ენის სახელმძღვანელოების როლი და მნიშნველობა“,  
კონფუცის ინსტიტუტის შანხაის საერთაშრისო კონფერენცია;  

• „ჩინური ენის სწავლება საქართველოში“ , თავისუფალი 
უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტის კონფერენცია;  

• „საქართველო და ერთი სარტყელი, ერთი გზა“ ჩინეთის 
გამომცემლობათა კორპორაციის საერთაშორისო კონფერენცია;  

• „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“ - ურთიერთობათა მრავალკუთხედი, 
თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამეცნიერო 
კონფერენცია;  

• საერთაშორისო კონფერენცია ერევანში „ჩინური ენის თავისებურებანი 
და სირთულეები, სწავლების მეთოდი საქართველოში“  

 
Ø ტრისტან ჯინჭარაძე  

 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. 1989 წელს მან  დაიცვა 

საკანდიდატო დისერტაცია და მიიღო ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა 
კანდიდატის ხარისხი. მანამდე 1985-1989 წწ. სწავლობდა ა.რაზმაძის სახელობის 
მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში (ხელმძღვანელი-ვაცლოვას 
ბლიზნიკასი, ვილნიუსის პედაგოგიური ინსტიტუტი); 1980-1985 წწ. სწავლობდა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე.  
ტრისტან ჯინჭარაძის კვლევითი საქმიანობა დაკავშირებული იყო 
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დიფერენციალურ გეომეტრიასთან, თუმცა აღრიცხვის მიმართულების საგნებით 
დაინტერესების შემდეგ კვლევის სფეროც შესაბამისად შეიცვალა.  

 
ბოლო ხუთ წელიწადში გამოქვეყნებული სტატიები: 

• ორგანიზაციისადმი პერსონალის ერთგულება, როგორც მისი 
არამატერიალური აქტივი,  ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 
N2, თბილისი, 2017,  www.b-k.ge 

• მენეჯმენტის მიერ არჩეული სტრატეგიის წარმატებულობის შეფასების 
სააღრიცხვო ასპექტები, ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, N4, 
თბილისი, 2015,  www.b-k.ge 

• კორპორაციული საინფორმაციო სისტემების დანერგვის პრობლემები 
ქართულ კომპანიებში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური 
გლობალიზაციის პირობებში“, შრომების კრებული, 2015 

• მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესში, საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, შრომების კრებული, 
2014 

 
 
კონფერენციები: 

• საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს დემოკრატიული 
მოდერნიზაციისთვის“, მოხსენება- საქართველოს ეკონომიკა 
გლობალური ეკონომიკის კონტექსტში: რისკები და პროგნოზები,  
თბილისი, 2015 წ. 5 დეკემბერი 

• საერთაშორისო კონფერენცია „დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის“, 
მოხსენება-საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ზოგიერთი 
პრობლემისა და გამოწვევის შესახებ,  თბილისი, 2016 წ. 17 აპრილი 

• საერთაშორისო კონფერენცია „ეკონომიკური და პოლიტიკური 
თავისუფლება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში“, მრგვალი მაგიდა-
ეკონომიკური თავისუფლება ამიერკავკასიის ქვეყნებში, თბილისი, 2017 
წ. 24 ნოემბერი 

 
 
 

Ø გიორგი ჯორჯაძე  
 
თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი 2011 წლიდან. 1997 წელს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა ფიზიკა-მათემატიკის 
მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი თემაზე: ჰამილტონური რედუქცია და 
დაკვანტვა სიმპლექტურ მრავალსახეობებზე“, 1981 წელს დაიცვა საკანდიდატო 
დისერტაცია მოსკოვის სტეკლოვის მათემატიკის ინსტიტუტში. სადისერტაციო 
თემა: ლიუვილის განტოლების რეგულარული და სინგულარული ამოხსნები“.  
გიორგი ჯორჯაძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს ინტეგრებად სისტმებს; 
ველის კვანტურ თეორიას და სიმის თეორიას. 
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კვლევითი პროექტები და გრანტები: 
                2018: 
                “Liouville theory” 
                 ინდივირუალური გრანტი 

                 MPI for Gravitational Physics  
 
 2014-2017: გრანტი № FR/519/6-100/13. 
                 “ინტეგრებადობა სიმის და ველის კვანტურ თეორიებში”    
                 პროექტის ხელმძღვანელი          
 რუსთაველის ფონდი 
 
2016: 
“Integrability in String/Field Theory” 
ინდივიდუალური გრანტი  

SFB 676 Fellowship 2016 for Full Professors 
გერმანული ფონდი DFG 
 
2010-2013: 
“String surfaces and integrable structures in the AdS/CFT correspondence” 
პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან         
გერმანული ფონდი VW Stiftung 
 
 2005-2006 
“Quantization of the coset SL(2, R) WZNW  theories” 
პროექტის ხელმძღვანელი          

GRDF, გრანტი აშშ-დან 
2001-2003: INTAS  00-00561 
“Integrability in Statistical Physics and Quantum Field Theories” 
პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან 
 
2000-2001 
GRTS -  სამეცნიერო გრანტი საბერძნეთიდან 
პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან 
 
1997-1999: INTAS  96 - 0482   
“Integrable structures and dualities in quantum field theory” 
პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან 
 
1997-2005: 

RFFR სამეცნიერო გრანტი რუსეთიდან 
პროექტის მონაწილე 
 
             1998-2004:  
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                საქართველოს მეცნიერებათა აკადებიის გრანტი 
                პროექტის მონაწილე 
 
ციტირების ინდექსი: 357 (Google Scholar) 

H (ჰირშის ინდექსი): 11 
 
პუბლიკაციები რეფერირებად ჟურნალებში:    

•  Coset Construction of AdS Particle Dynamics, Martin Heinze, George 
Jorjadze, Luka Megrelidze,  J. Math. Phys. 58 no.1, 012301 (2017)  
[arXiv:1610.08212 [hep-th]].. 

• Quantization of the AdS3 Superparticle on OSP(1|2)2/SL(2, R), Martin 
Heinze, George Jorjadze, Nucl. Phys. B 915, 44-68 (2017) 
[arXiv:1610.03519 [hep-th]].  

• Orbit Method Quantization of AdS2 Superparticle, Martin Heinze, Ben 
Hoare, George Jorjadze, Luka Megrelidze, J. Phys. A 48, 31, 315403 (2015) 
[arXiv:1504.04175 [hep-th]].  

• Isometry Group Orbit Quantization of Spinning Strings in AdS3 × S3 , 
Martin Heinze, George Jorjadze, Luka Megrelidze, J. Phys. A 48, 12, 
125401 (2015) [arXiv:1410.3428 [hep-th]]. 

• Static Gauge and Energy Spectrum of Single-mode Strings in AdS5× S5    
Sergei Frolov, Martin Heinze, George Jorjadze, Jan Plefka. J. Phys. A. 47, 
085401 (2014) [arXiv:1310.5052 [hep-th]]. 

• Quantization of AdS × S particle in static gauge. George Jorjadze, 
Chrysostomos Kalousios, Zurab Kepuladze. Class. Quant. Grav. 30 
(2013)025015 [arXiv:1208.3833 [hep-th]]. 

• Gauge Invariant Quantization of AdS3 × S3 Particle Dynamics. George 
Jorjadze, Luka Megrelidze. Proceedings of A. Razmadze Mathematical 
Institute, 167,  113-118, (2015).  

  
 
 
პრეპრინტები: 

• Constrained dynamical systems and geometric quantization. G. Jorjadze, G. 
Lavrelashvili, I. Sarishvili. Preprint TMI P-05, Tbilisi, 32pp, 1991. 

• Phase operator and statistics. G. Jorjadze, I. Sarishvili. Preprint TMI P-02, 
Tbilisi, 11pp, 1991. 

• Finite-mode Poincare-covariant systems. D. N. Gordeziani, G. P. Jorjadze, 
I. T. Sarishvili. Preprint IHEP 88-46, Serpukhov, 18pp, 1988. 

• On the solutions with singularities of the Liouville equation ⊡φ+(m^2/2) 
exp φ = 0. G. P. Jorjadze, A. K. Pogrebkov, M. C. Polivanov. Preprint 
IC/78/126, Trieste, 19pp, 1978. 

 
 

Ø გიორგი ჯუღელი  
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თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2005 წელს მან 

დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ბრემენის უნივერსიტეტში (გერმანია), 
სათაურით “Gläubigerschutz bei der Umwandlung juristischer Personen – eine 
vergelichende Untersuchung zum Deutschen und Georgischen Recht”. 2000-2005 
წლებში სწავლობდა ბრემენის უნივერსიტეტის იურდიულ ფაკულტეტზე. 
მანამდე კი წარჩინებით დაამთავრა (2004-2006) თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და 
ურთიერთობებისა (1993-1998) და იურიდიული ფაკულტეტები (1996-2001). 
გიორგი ჯუღელის კვლევითი ინტერესები მოიცავს სამეწარმეო სამართალსა, 
კორპორაციულ მართვას ასევე შედარებით-სამართლერბივ კვლევას. 

 
მონოგრაფიები: 

• Gläubigerschutz  bei  der  Umwandlung  juristischer  Personen.  Eine 
vergleichende Untersuchung zum deutschen und georgischen Recht, Peter 
Lang Verlag, Frankfurt/M 2006 

• კაპიტალის დაცვა სააქციო საზოგადოებაში, 2011, თბილისი. 
 
კვლევითი პროექტები და გრანტები: 

• 2008-2010 - პოსტსადოქტორო მკვლევარი მაქს-პლანკის კერძო 
სამართლის ინსტიტუტში (ჰამბურგი, გერმანია), ალექსანდერ ფონ 
ჰუმბოლდტის ფონდის  სამეცნიერო გრანტი.   

• 2003-2005 - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) 
სადოქტორო სტიპენდია 

 
შერჩეული პუბლიკაციები: 

• თანაავტ.  ლევან  ნადარაია,  საგადასადასახადო  და  კროპორაციულ 
სამართლებრივი  პრობლემები  საწარმოთა  რეორგანიზაციის  
დროს, პროფეისია ადვოკატი, 2/2007, 36. 

• Kapitalschutz im georgischen Gesellschaftsrecht, WiRO 3/2009, 75. 
• Piercing the Corporate Veil in Georgian Company Law, South Caucasus 

Law Journal, Issue 3, 2012 
• Corporate  Governance  of  Georgian  Business  Organizations  (with Lado 

Chanturia),  Comparative  Corporate  Governance  –  a  Functional  and 
International Analysis, Andreas M. Fleckner Klaus J. Hopt (eds.), 
Cambridge University Press, 2013, 521 

• დირექტორთა  პასუხისმგებლობა  კრედიტორების  წინაშე,  ახალი 
სასამართლო  პრაქტიკის  შედარებითსამართლებრივი  მიმოხილვა, 
ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, VI გამოც., 2017, 15. 

 


