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ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
         

      სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, საანგარიშო პერიოდში (ივლისი-დეკემბერი, 2020 წელი), 6 საგანმანათლებლო 

პროგრამას ეფექტურად ახორციელებდა. კერძოდ, ხუთი საბაკალავრო საფეხურის პროგრამა 

(საერთაშორისო ურთიერთობები, თეოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია, 

ფსიქოლოგია) და ერთი სამაგისტრო საფეხურის პროგრამა (თეოლოგია).  ამასთანავე, აქტიურ 

რეჟიმში მიმდინარეობდა თეოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მუშაობის პროცესი.  

 

მოგეხსენებათ, რომ საანგარიშო პერიოდი 2020-21 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის 

(სექტემბერი-დეკემბერი) ინტერვალსაც მოიცავს. შესაბამისად, Covid-19-ით გამოწვეული 

პანდემიიდან გამომდინარე, სასწავლო პროცესი ონლაინ, დისტანციურ რეჟიმში, განხორციელდა. 

ჯერ კიდევ, 2019-20 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში, როდესაც სასწავლო პროცესი და 

მასთან დაკავშირებული პროცესები დისტანციურ რეჟიმზე გადაერთო, ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით 

მოახერხა აუდიტორიული მეცადინეობების დისტანციურ რეჟიმზე ეფექტური და უმტკივნეულო 

გადართვა. შესაბამისად, 2020-21 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის გარკვეული სახის 

გამოცდილება უკვე იყო და ის ხარვეზები, რომლებიც დისტანციურ რეჟიმში განხორციელებულ 

სასწავლო პროცესს ახასიათებს, მაქსიმალურად აღმოიფხვრა, პროცესები დაიხვეწა და განვითარდა.  

 

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია დეკანის, დეკანის თანაშემწისა და პროგრამების ხელმძღვანელების 

სახით, სტუდენტებისა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალისთვის ონლაინ კონსულტაციებს 

სისტემატიურად მართავდა სასწავლო პროცესთან,  მიმდინარე საკითხებთან და სხვ. დაკავშირებით.  

 

ტრადიციისამებრ, ფაკულტეტის საბჭოს სხდომები აქტიურ რეჟიმში იმართებოდა, როგორც 

პროგრამებში ცვლილებების განხორციელების, ასევე სასწავლო პროცესის დისტანციურ რეჟიმში 

ეფექტური იმპლემენტაციის მიზნით. 

 

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია რეალური ავტორიზაციისთვის მოსამზადებელ პროცესში აქტიურად 

იყო ჩართული, როგორც ექსპერტებთან აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, აქტიური 

სტატუსის მქონე სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, პროგრამების ხელმძღვანელების, 
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დეკანის, ფაკულტეტის ბაზაზე არსებული კვლევითი ინსტიტუტების წარმომადგენლების 

შეხვედრების მომზადებასა და ორგანიზების, ასევე სხვადასხვა შინაარსის დოკუმენტების 

შემუშავების პროცესში.  

ამავდროულად, პოლიტიკის მეცნიერებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამები 4 წლიანი 

აკრედიტაციის მისაღებად მომზადდა, როგორც ფაკულტეტის ადმინისტრაციისა და სხვადასხვა 

სტრუქტურული ერთეულების, ასევე აკადემიური და მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტთა 

აქტიური ჩართულობით. შესაბამისად, აკრედიტებული პროგრამები სახეზე გვაქვს.  

საანგარიშო პერიოდშივე თეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციისთვის 

მოსამზადებლად აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაო პროცესები. ჯერ კიდევ, 2019 წელს 

პროგრამის ხელმძღვანელი შეირჩა, შემუშავდა პროგრამა, რომელიც სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტებით განისაზღვრა. თეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციისთვის 

მოსამზადებელ პროცესზე პასუხისმგებელმა პირებმა აქტიურად შეისწავლეს შრომის ბაზარი, 

ჩატარდა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომები დამსაქმებლებთან და თეოლოგიისა და მომიჯნავე 

დარგების განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, აკადემიური კვლევებით 

დაინტერესებულ სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებთან. მომზადდა კურიკულუმი, 

სილაბუსები და სხვადასხვა შინაარსობრივი და ტექნიკური საკითხები.  

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალსა და სტუდენტების აქტიური ჩართულობით, მიზნად დაისახა სხვადასხვა 

სახისა და შინაარსის ექსტრაკურიკულუმის აქტივობისა და სამეცნიერო ღონისძიებების 

განხორციელება. აღნიშნულ კატეგორიაში მოიაზრება, როგორც საჯარო ლექციების, ტრენინგ-

კურსების, პანელური დისკუსიების, სამეცნიერო და სტუდენტური კონფერენციებისა და სხვ. 

განხორციელება, ასევე ჟურნალების, თარგმანებისა და სხვ. გამოცემა.  

 

საანგარიშო პერიოდში, 2020 წლის ივლისი-დეკემბრის ინტერვალში, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეგიდით, სტრატეგიული გეგმის მე-4 მიზნის (ადგილობრივ და 

საერთაშორისო დონეზე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება და ხელშეწყობა მაღალი 

კვლევითი რეპუტაციის უზრუნველყოფით) 4.1 ამოცანისა (აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობისა და კვლევითი რეპუტაციის ზრდა) 

და ამოცანა 4.3 (სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კომერციალიზაცია) შესაბამისად შემდეგი 

გამოცემები გამოიცა: 

1. ჟურნალი “დიალოგი” 1(10), 2020; 
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2. სტილიანოს პაპადოპულოსი “თეოლოგია და ენა გამოცდილებითი თეოლოგია-პირობითი ენა” 

თარგმნა გოჩა ბარნოვმა; 

3. იოანე მეინდორფი “წმინდა გრიგოლ პალამა და მართლმადიდებლური სულიერება” თარგმნა 

თეიმურაზ ბუაძემ; 

4. მსოფლიოს სიცოცხლისათვის მართლმადიდებელი ეკლესიის სოციალური ეთოსის შესახებ, 

გურამი ლურსმანაშვილი 

5. ჯოის პ.კაუფმანი, შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში, თეორია და პრაქტიკა, მე-

2 გამოცემა, თარგმნა ირაკლი ჯავახიშვილმა 

6. და სხვ. 

 

ამავე საანგარიშო პერიოდში, 2020 წლის ივლისი-დეკემბრის ინტერვალში, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეგიდით, სტრატეგიული გეგმის მიზანი 2:  (კომუნიკაციისა 

და მომსახურების გაუმჯობესება, გამრავალფეროვნება და სტუდენტების პროფესიული და 

პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა) ამოცანის 2.2 (საბაუნის სტუდენტური ცხოვრების 

გააქტიურება და გამრავალფეროვნება კურიკულუმსგარე აქტივობებით) შესაბამისად სხვადასხვა 

შინაარსის საჯარო ლექციები/მოხსენებები გაიმართა. კერძოდ, 

7. ყარაბაღის კონფლიქტი -სამხრეთ კავკასიის განახლებული გამოწვევა 

8. კათოლიკე ეკლესია VS კომუნიზმი: დაპირისპირების მიზეზები და შედეგები 

9. ქრისტიანობა და კოლონიალიზმი: სამხრეთ ამერიკული წარსულის მაგალითები 

10. ჰიბრიდული ომის ანატომია 

11. "ოსტატი და მარგარიტა" 

12. “ერეკლე II და მისი მრავალფეროვანი სამეფო”   

13. "ოსტატი და მარგარიტა" მეორე ნაწილი. 

14. და სხვ. 

 

პანელური დისკუსიები: 

15. “Laudato Si’ და მისი გზავნილი კაცობრიობას” 

16. Gaudium et Spes: კათოლიკე ეკლესია თანამედროვე სამყაროში 

17. და სხვ. 

 

სამეცნიერო და სტუდენტური კონფერენციები: 
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18. სტუდენტური კონფერენცია- II საუნივერსიტეტო სტუდენტური კონფერენცია 

19. მე-4 საერთაშორისო თეოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია 

20. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: “კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში 

21. და სხვ. 

 

აღსანიშნავია, რომ ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობები 

უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარეობს და სრულ 

შესაბამისობაშია.   

პანდემიიდან გამომდინარე ღონისძიებები დისტანციურად, აპლიკაციების ZOOM და Hangouts 

Meet-ის საშუალებით, განხორციელდა.  განხორციელებული აქტივობების შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთწარმოდგენილ ცხრილში. 
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სამართლის  ფაკულტეტი 
 

       2020 წლის საშემოდგომო სემესტში სამართლის ფაკულტეტის დეკანი მუშაობდა ფაკულტეტის 

საბჭოს გააქტიურებაზე. მოეწყო სამუშაო შეხვედრები აფილირებულ და მოწვეულ პერსონალთან და 

მათთან ერთად დაიგეგმა სამომავლო აქტივობები.  

ფაკულტეტი ძირითადად მიმართული იყო საგრანტო კვლევითი პროექტის მოძიებასა და 

დამუშავებაზე (შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის,  ევროპის 

საბჭოს,  პროლოგის). სამართლის ფაკულტეტის დეკანის კოორდინაციით გააქტიურდა კვლევითი 

ცენტრების საქმიანობა. ენერგეტიკის სამართლისა და კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტის 

ხელმძღვანელის მიერ მომზადდა საგრანტო პროექტი. (იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

სააგენტო/JICA). 

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი აქტიურად აწარმოებდა მოლაპარაკებებს უცხოურ 

უნივერსიტეტებთან სამომავლო თანამშრომლობაზე. ჰქონდა შეხვედრები პოს, დეუსტოსა და 

ბასკეთის უნივერსიტეტთან. 

მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო სამართლის სტუდენტებისთვის დასაქმებაში ხელშეწყობა. 

წინა წლების მსგავსად, ისევ აქტიურად მიმდინარეობდა სამეცნიერო თუ სტუდენტური 

კონფერენციების ორგანიზება ფაკულტეტის ინიციატივით, სტუდენტების ჩართულობა 

იმიტირებულ სასამართლო პროცესებსა თუ სხვა სახის შეჯიბრებებში, საჯარო დაწესებულებებში 

სასაწავლო ვიზიტების ორგანიზება, სპიკერების მოწვევა უნივერსიტეტში საჯარო ლექციებზე და 

ა.შ.  

ფაკულტეტის მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო უნივერსიტეტის სახელით სამართლებრივი 

კრებულებისა  და  ჟურნალი ,,საბას“ გამოცემა.  

საბაუნის სამართლის საბაკალავრო პროგრამამ 7 წლიანი აკრედიტაცია მიიღო. ასევე, აქტიურად 

მუშაობდა საპილოტე  ავტორიზაციის ფარგლებში დაკისრებული დავალებების შესასრულებლად.  

 

 

 



 
  

   

 
 8 

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი 
 

 

2020-2021 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სულხან-საბა ორბელიანი უნივერსიტეტის 

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტზე მოქმედებდა ბიზნესის ადმინისტრირების 

ქართულენოვანი საბაკალავრო, ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო, 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამები და ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა. 

 

აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს ფაკულტეტის საქმიანობის შუალედურ  ანგარიშს 2020-2021 

სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრის მოცემულობით. აღსანიშნავია, რომ ფაკულტეტის მიერ 

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობები უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმიდან გამომდინარეობს და სრულ შესაბამისობაშია. 

 

Covid 19 პანდემიის გამოწვევებს ფაკულტეტი ორგანიზებულად და ღირსეულად  დახვდა. 

ფაკულტეტი  მზად იყო როგორც დისტანციური სწავლების გაგრძელებისთვის, ისე 

აუდიტორულად სტუდენტების მიღებისთვის.  

 

სასწავლო პროცესის დაწყების წინ გაიმართა დეკანის შეხვედრა პირველკურსელ სტუდენტებთან, 

უნივერსიტეტის და პროგრამების გაცნობის მიზნით. შეხვედრა ონლაინ, კითხვა-პასუხისა და 

დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა. 

 

პროგრამების წარმატებით განხორციელებისა და სწავლის პროცესში სტუდენტთა მაქსიმალურად 

ჩართვის მიზნით ჩატარდა 5 ფაკულტეტის სხდომა, სადაც განხილული იყო პროგრამების 

მოდიფიცირების საკითხები.  თანამედროვე გამოწვევებიდან გამომდინარე  განხორციელდა  რიგი 

ცვლილებები ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაში, ტურიზმის საბაკალავრო 

პროგრამასა და ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაშ. კერძოდ პროგრამები 

მოდიფიცრდა კვალიფიკაციათა ეროვნული ჩარჩოს ახალი მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე 

გამდიდრდა არჩევითი სასწავლო კურსებით.  

ფაკულტეტი აქტიურად იყო ჩართული ავტორიზაციისთვის მოსამზადებელ საქმიანობასა და 

ღონისძიებების ორგანიზებაში. კერძოდ:  ავტორიზაციის ექსპერტებთან დეკანის, პროგრამის 

ხელძღვანელების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, სტუდენტების, 
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კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების შეხვედრების მომზადება და ორგანიზება, ასევე 

დოკუმენტების შემუშავებაში.  

 

სწავლების პროცესის მიმართ ინტერესის, ეფექტიანობისა და ეფექტურობის გასაზრდელად 

ფაკულტეტმა გადაწყვიტა, საქართველოში პირველებს,  დაენერგათ ბიზნესის სიმულაციური 

სწავლების მოდელი. შეირჩა კომპანია „HUBRO EDUCATION“,  რომელიც ქმნის ბიზნესის 

სიმულაციურ მოდელს. სიმულაციური პლატფორმა საშუალებას იძლევა ორი ტიპის 

მიმართულებით სწავლების:  მარკეტინგ სიმულაცია და ბიზნეს სიმულაცია.  მიმდინარეობს 

კომპანიასთან მოლაპარაკება.  

 

2020 წლის შემოდგომის სემესტრში ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტმა გამოავლინა 4 

საბაკლავრო პროგრამების სტიპენდიანტი, რომლებიც სტიპენდიასთან ერტად დაჯილდოვდნენ 

საგანამანათლებლო პროექტში "იყალთოს აკადემია თავისუფლებისთვის“ მონაწილეობით. 

ფაკულტეტმა დააფინანსა მათი მონაწილეობის ხარჯები პროექტში, რომელიც 5 დღე 

მიმდინარეობდა კახეთში, იყალთოში. 

 

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტმა 2020 წლის შემოდგომის სემესტრში უფრო აქტიურად 

დაიწყო მუშაობა სოციალური კამპანიების გაძლიერებასა და პიარ სამუშაოებზე. გააქტიურდა 

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის  სოციალური ფეისბუქ გვერდი, რომელზეც აქტიურად 

იდება დეტალური ინფორმაცია ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებისა თუ 

სიახლეების შესახებ.  
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საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური 
 

პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო, 2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის 

განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა, ნაწილი კი ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში. 

საერთაშორისო კონფერენციები 

 

• 2020 წლის 10 ოქტომბერს, საბაუნის განვითარების კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით 
ჩატარდა მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია პოსტ-საბჭოთა კვლევებში „სოციალისტური 
წარსულის კვალი და განვითარების გამოწვევები “, რომელშიც მონაწილობდნენ როგორც 
ქართველი, ასევე უცხოელი სპიკერები (ბულგარეთი, პოლონეთი, უკრაინა, რუსეთი). 

 

• 2020 წლის 11 დეკემბერს, საბაუნის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა 
რიგით მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „სამართალი და გლობალური უსაფრთხოება“, 
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართველმა, ასევე უცხოელმა მოწვეულმა 
სპიკერებმა. (4 უცხოელი და 5 ქართველი მონაწილე - საფრანგეთი, ესპანეთი, კვიპროსი, 
რუსეთი).  

 

ახალი გრანტები და მობილობა: 

 

• FUCE- სასწავლო გრანტი მოიპოვა საბაუნის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულეტიტის ორმა სტუდენტმა, რომლებიც 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრს 
გაივლიან კარდინალ სტეფან ვიშინსკის უნივერსიტეტში.  

• დაფინანდა Erasmus+ ICM პროექტის 10 ახალი პროგრამა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, 
რომლის განხორციელება დაიწყება 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან 

ახალი თანამშრომლობა: 

 

• ხელი მოეწერა ურთიერთთანამაშრომლობის მემორანდუმს მოლდოვის თავისუფალ 
უნივერსიტეტთან.  

• მიმდინარეობს მოლაპარაკება თანამშრომლობის თაობაზე 3 სხავდასხვა უნივერსიტეტთან.  
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სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 
 

2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრით, საშემოდგომო სემესტრში სწავლა დაიწყო 28 

სექტემბერს, სრულად დისტრანციური რეჟიმით, Hangout Meet-ის გამოყენებით. ლექტორებსა და 

სტუდენტებს გაეგზავნათ ინსტრუქციები ლექციების ჩაწერისა და ჩანაწერების ნახვის შესახებ.  

2020 წლის საშემოდგომო სემესტრიდან უნივერსიტეტმა დაიწყო სასწავლო პროცესის მართვის 

ახალი ელეტრონული სისტემის გამოყენება (შემდგეში ახალი ბაზა).  ახალ ბაზაზე მოხდა 

პროგრამების გადატანა და სილაბუსების  ატვირთვა. ასევე, სილაბუსების შესაბამისად, აეწყო 

სემესტრში გახსნილი სასწავლო კურსების შეფასების სისტემები. 2020 წლის შემოდგომის სემესტრში 

ახალ ბაზაზე აქტიური ლექტორებისთვის  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის 

მომხმარებლები შეიქმნა. ახალი ბაზის ინსტრუქცია გაეგზავნათ, როგორც ლექტორებს ასევე 

სტუდენტებს. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, გამზადდა პირველკურსელთა სარეგისტრაციო 

დოკუმენტები და წარიმართა რეგისტრაციის პროცესი. სტუდენტებმა გაიარეს ადმინისტრაციული 

და აკადემიური რეგისტრაცია, რის შემდეგაც, მათი მონაცემები სასწავლო პროცესის მართვის ახალ 

ელექტრონულ სისტემაში აისახა. მათთან დადებული განათლების ხელშეკრულებები კი გატარდა 

ელექტრონულ ჟურნალში. 2020 წლის საშემოდგომო სემესტრში ბაკალავრიატის საფეხურზე 

ჩაირიცხა 194 სტუდენტი: 

1. სამართალი - 63 
2. ბიზნესის ადმინისტრირება - 15 
3. ტურიზმი - 41 
4. თეოლოგია - 1 
5. საერთაშორისო ურთიერთობები - 17 
6. ფსიქოლოგია - 50  
7. სოციოლოგია - 3 
8. პოლიტიკის მეციერება - 4 

 

მაგისტრატურის საფეხურზე კი 256  სტუდენტი: 

1. სამართალი -227 
2. საჯარო მმართველობა - 8  
3. ბიზნესის ადმინისტრირება -19 
4. თეოლოგია - 2 

2020 წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული მაგისტრანტების შესახებ ინფორმაცია, სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურის მიერ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 

ელექტრონულ სისტემაში აისახა.  
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2020 წლის 3 ნოემბერს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა, საფინანსო სამსახურს დამატებით 

კრედიტებზე რეგისტრირებული სტუდენტების სია და მათ მიერ გადასახდელი კრედიტები 

მიაწოდა.  

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასცა ცნობები, 

როგორც სტასტუსის შესახებ,  ასევე ფორმა 26. 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შუალედური გამოცდები ჩატარდა 16 

ნოემბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით. შუალედური გამოცდების აღდგენა ჩატარდა 29-30 დეკემბერს 

და ყველა იმ სტუდენტს, რომელმაც განცხადებით მიმართა სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურს, შესაძლებლობა მიეცა გასულიყო შუალედურ გამოცდაზე. 

დაიბეჭდა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის უწყისები. მოხდა დაკავშირება 2019-

2020 სასწავლო წელს აქტიურ ლექტორებთან და დაორგანიზდა მათ მიერ უწყისებზე ხელის 

მოწერის პროცესი. 

დამუშავდა პოტენციური კუსდამთავრებულების მონაცემები და აღნიშნული ინფორმაცია მიეწოდა 

ხარისხის მართვის სამსახურს. 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა განახორციელა მობილობის პროცესის ორგანიზება და 

მობილობით გამოსული სტუდენტების მონაცემებისა და მობილობით აღიარებული კრედიტების 

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ასახვა. 

2020 წლის 18 დეკემბრიდან დაიწყო მუშაობა სასწავლო პროცესის მართვის ახალ ელქტრონულ 

სისტემაზე. ახალ ბაზაზე ინფორმაციის გადატანის პროცესისთვის, უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის წევრებისგან შეიქმნა ჯგუფი, სადაც სხვა სტრუქტურებთან ერთად 

წარმოდგენილია ასევე სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური. ახალ ბაზაზე მომუშავე ჯგუფსა და 

ახალი ბაზის წარმომადგენლთან ჩატარდა შეხვედრები, სადაც წარმომადგენლის მიერ ახსნილ იქნა 

ბაზის სტრუქტურა და ბაზაზე გასახორციელებელი საქმიანობები. ამის შემდეგ კი დაიწყო ახალ 

ბაზაზე ინფორმაცის გადატანის პროცესი. პირველ ეტაპზე გადატანილ იქნა მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები. მეორე ეტაპზე აქტიური, შეჩერებული და 

შეწყვეტილი სტატუსის მქონე სტუდენტების შესახებ ინფორმაცია და ახალი ბაზა მომზადდა 

საგაზაფხულო სემესტრის დასაწყებად (მაგისტრატურის საფეხურისთვის). ახალ (მესამე) ბაზაზე 

მიმიდნარე  პროცესების პარალელურად, შემოწმდა, გასწორდა და გადმოტანილ იქნა მოქმედ 

ბაზაზე არსებული ბაკალავრიატის სტუნდეტების სასწავლო ბარათები. რის შედეგადაც მოქმედი 

ბაზა მომზადდა საგაზაფხუო სემესტრის დასაწყებად ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.  

ახალ (მესამე) ბაზაზე მაგისტრატურის შესახებ ინფორმაციის გადატანის შემდეგ, დაიწყო 

ბაკალავრიატის შესახებ ინფომრაციის გადატანის პროცესი. პირველ ეტაპზე გადატანილ იქნა 
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პროგრამები და სილაბუსები. მეორე ეტაპზე კი დაიწყო ბაკალავრიატის აქტიური სტუდენტების 

მონაცემების გადატანა. 

2020 წლის საშემოდგომო სემეტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდა 8 თებერვლიდან 20 

თებერვლის ჩათვლით. დამატებითი გამოცდები ჩატარდა 22 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით. 

მას შემდეგ, რაც სრულად აისახა 2020 წლის შემოდგომის სემესტრის  დამატებითი გამოცდების 

შეფასებები სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში, დაიხურა და დაარქივდა 

შემოდგომის სესია და უწყისები.  

სესიის დახურვის შემდეგ დამუშავდა კურსდამთავრებულთა მონაცემები და გადაეგზავნა 

ფაკულტეტებს.  

დამუშავდა დიპლომებისთვის საჭირო ინფორმაცია და გადაეგზავნა შესაბამის ორგანიზაციას 

დასამზადებლად. გაიცა დამზადებული დიპლომები. 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მიერ შედგა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრის სასწავლო ცხრილი.  

2021 წლის 14 მარტს ახალ (მესამე) ბაზაზე მაგისტრანტებისთვის გაიხსნა აკადემიური რეგისტრაცია 

და მაგისტრატურის სტუდენტებმა თავად შეძლეს სასწავლო კურსების არჩევა. ბაკალავრიატის 

სტუდენტების აკადემიური რეგისტრაცია კი განხორციელდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

მიერ, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ჩართულობით.  

2020-2021 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი დაიწყო 2021 წლის 22 მარტს, სასწავლო 

პროცესის მარვთის ორი ელექტრონულ სისტემით (ბაკალავრიატის საფეხურისთვის saba1.ini.ge და 

მაგისტრატურის საფეხურისთვის admin.sabauni.edu.ge).  

სასწავლო პროცესის დაწყებამდე მოხდა სტუდენტების გამოკითხვა, სწავლების ფორმატთან 

დაკავშირებით, მათთან ინდივიდუალურად გასაუბრებით (დარეკვით). გამოკითხვების შედეგების 

გათვალისწინებითა და სტუდენტების ინტერესების შესაბამისად, ბაკალავრიატის საფეხურზე 

სასწავლო პროცესი დაიწყი სრულად დისტრანციური რეჟიმით Hangout Meet-ის გამოყენებით. 

მაგისტრატურის საფეხურზეც სასწავლო პროცესი დაიწყო დისტანციურად Hangout Meet-ის 

გამოყენებით, გარდა 4 სასწავლო კურსისა, სადაც  სწავლა დაიწყო არადისტანციურად 

(აუდიტორიაში).  

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მიერ, სტუნდენტებთან საბაუნის ელექტრონულ 

ფოსტებზე გაიგზავნა ხარისხისთვის სამსახურისგან მოწოდებული ინფორმაცია გამოკითხვებთან 

დაკავშირებით.  

2021 წლის საგაზაფხულო სემესტრის შუალედური გამოცდები ჩატარდა 29 აპრილიდან 12 მაისის 

ჩათვლით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს განცხადებების მიღება შუალედური გამოცდების აღდგენასთან 



 
  

   

 
 14 

დაკავშირებით. ხდება თითოეულ სტუდენტთან ინდივიდუალური დაკავშირება და აღდგენის 

საკითხების დაზუსტება. შუალედური გამოცდების აღდგენები ჩანიშნულია 7 მაისიდან 12 ივნისის 

ჩათვლით. გარდა ამისა, ამ ეტაპზე სასწავლო პროცესის მიერ ხდება ახალ (მესამე) ბაზაზე 

გადატანილი ინფორამციის შემოწმება. შემოწმდა და გასწორდა მაგისტრატურის თითოეულ 

აქტიურ სტუდენტზე არსებული ბრძანების მონაცემები და დაიწყო ბაკალავრიატის აქტიური 

სტუდენტების ბრძანებების შემოწმება და გასწორება. ამის პარალელურად მიმდინარეობს პირველ 

ეტაპზე მაგისტრატურის აქტიური სტუდენტების სასწავლო ბარათების გადამოწმება და გასწორება. 

ასევე ახალ ბაზაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ გრძელდება ბაკალავრიატის აქტიური სტუდენტების 

მონაცემების ახალ ბაზაზე გადატანის პროცესი.  
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ბიბლიოთეკა 
 

2020-2021 სასწავლო წლის დასაწყისში, ბიბლიოთეკაში განხორციელდა მკითხველთა რეგისტრაცია. 

გაწევრიანდა 250 მკითხველი.  

 

ბიბლიოთეკის ფონდს დაემატა: 

• წიგნი - 350 

• პერიოდიკა - 35 

• ელ. ვერსია - 365 

    ქვეყანაში შექმნილი ეპიდ. ვითარებიდან გამომდინარე, ბიბლიოთეკა დისტანციურ რეჟიმზე 

გადავიდა. დაგეგმილი საშემოდგომო სემესტრის აქტივობები: საკონსულტაციო შეხვედრები და 

სრული საბიბლიოთეკო მომსახურეობა მიმდინარეობდა ონლაინ რეჟიმში. 

  ონლაინ საკონსულტაციო შეხვედრა ჩატარდა სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან, 

შეხვედრის ძირითადი თემები იყო: ელექტრონულ კატალოგში ძიების განხორციელება, 

ელექტრონული წიგნების გაცნობა და წაკითხვა, ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების გამოყენება: 

EBSCO, HeinOnline, Elsevier: Scopus, Science Direct,Scival Funding(Funding Institutional), Cambridge 

Journals Online, Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books, Edward Elgar 

Publishing Journals, SAGE Journals, IMechE Journals, Royal Society Journals Collection, e-Duke Journals 

Scholarly Collection, Mathematical Sciences Publishers Journals, Openedition Journals,  საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეს გამოყენება. ბიბლიოთეკამ, დისტანციურ რეჟიმში უზრუნველყო 

მკითხველისათვის, აღნიშნულ ბაზებზე წვდომა. ჩვენს სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს 

პერიოდულად მიეწოდებოდა ინფორმაციები სამეცნიერო ბაზებთან დაკავშირებით და აქტიურ 

რეჟიმში მიმდინარეობდა ვებინარები. 

   დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით, ბიბლიოთეკამ პრორექტორთან შეთანხმებით მიიღო 

გადაწყვეტილება, ყველა სტუდენტს პანდემიამდე გატანილი წიგნების გადავადებასთან 

დაკავშირებით. ბიბლიოთეკამ უზრუნველყო ძირითადი ლიტერატურის გაციფრულება, 

სტუდენტებს ამ  მიმართულებით არ ჰქონიათ შეფერხება. დათქმულ ვადაში, კურსზე 

რეგისტრირებულ ყველა სტუდენტს და ლექტორს მიეწოდებოდა გაციფრულებული წიგნების 

ელექტრონული ვერსიები.  

  ბიბლიოთეკა აქტიურ რეჟიმში განაგრძობდა მუშაობას და თითოეულ სტუდენტს ჰქონდა 

შესაძლებლობა ინდივიდუალური კონსულტაციები გაევლო ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან. 
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  სადოქტორო პროგრამების სილაბუსში გათვალისწინებული ძირითადი ლიტერატურა 

გადამოწმდა, ამ მიმართულებით ბიბლიოთეკის ფონდი შეივსო ელექტრონული წიგნებით და 

მოხდა წიგნების შესყიდვა. 

   მიმდინარე წელს უნივერსიტეტმა შეიძინა ახალი სამეცნიერო ბაზა - Westlaw - მსოფლიოში 

აღიარებული სამართლებრივი ბაზა, რომელიც მსოფლიოს 60 ქვეყანაშია ხელმისაწვდომი. ჩვენი 

სამეცნიერო ბაზების ჩამონათვალი კიდევ უფრო გაიზარდა. 
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ხარისხის მართვის სამსახური 
       2020 წლის მე-3 და მე-4 კვარტალში სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ხარისხის 

მართვის სამსახურის საქმიანობა იყო კომპლექსური და მიემართებოდა, როგორც უნივერსიტეტის 

ავტორიზაციის, ისე პროგრამების აკრედიტაციის პროცესებს, ასევე ზოგადად, სწავლების ხარისხის 

კონტროლის მიზნით განხორციელებულ აქტივობებს.  

   

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის მესამე კვარტალში  ( იხ. მიზანი 3; ამოცანა 3.1) დასრულდა „საჯარო 

მმართველობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პროცედურა. კერძოდ, 

მესამე კვარტალში გაიმართა აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა, სადაც პროგრამას მიენიჭა 

აკრედიტაცია 6 თვის თავზე ანგარიშის წარდგენით. ხარისხის მართვის სამსახური, პროგრამაში 

ჩართულ პირებთან ერთად მონაწილეობდა საბჭოს სხდომაში უნივერსიტეტის პოზიციის 

დაფიქსირებისას.  

ამავე პერიოდში, გაიმართა „სამართლის“ საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის 

მოსმენა აკრედიტაციის საბჭოს სხდომაზე, სადაც პროგრამის ხელმძღვანელებთან ერთად ხარისხის 

მართვის სამსახურიც მონაწილეობდა. ანგარიში მიღებულ იქნა ცნობად საბჭოს მიერ.  

 

2020 წლის მე-4 კვარტალში დასრულდა „სოციოლოგიის“ და „პოლიტიკის 

მეცნიერების“ საბაკალავრო პროგრამებთან დაკავშირებით აკრედიტაციის პროცესი. კერძოდ, ორივე 

პროგრამაზე ხარისხის მართვის სამსახურმა წარადგინა ანგარიში, რაზეც მიმდინარეობს წარმოება.  

 

ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ განხორციელებული სხვა ძირითადი აქტივობები გულისხმობს 

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამების, 

სასწავლო პროცესის, აკადემიური პერსონალის და სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმების 

შემუშავებას, დაინტერესებული პირების გამოკითხვას, სემესტრული გამოკითხვების შედეგების 

გაანალიზებას, ანგარიშისა და დასკვნების მომზადებას (იხ. მიზანი 3; ამოცანა 3.3). 2020 წლის 

გაზაფხულის სემესტრის მონაცემების მიხედვით, სამსახურმა  შეიმუშავა შემდეგი დასკვნები: 

„აკადემიური/მოწვეული პერსონალის შეფასების შესახებ“; „სასწავლო პროცესის შეფასების შესახებ“. 

ასევე სწავლის შედეგების მიღწევის ანგარიში თითოეულ საგანმანათლებლო  პროგრამაზე. 

დასკვნები წარედგინა აკადემიურ საბჭოს და შემუშავდა სამოქმედო გეგმა.  
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობის მეორე ნაწილი მოიცავს ავტორიზაციის 

ფარგლებში უნივერსიტეტის მომზადებას დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად და საბოლოოდ, 

ავტორიზაციის მისაღებად შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელებას ( იხ. მიზანი 

3; ამოცანა 3.2). 2020 წლის მესამე და მეოთხე კვარტალში ხარისხის მართვის სამსახური უძღვებოდა 

და კოორდინირებას უწევდა ავტორიზაციის პროცესს. კერძოდ, კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში, უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულთან 

კოორდინებული მუშაობის შედეგად, სამსახურმა მოახდინა წარდგენილი დოკუმენტაციის 

გარკვეული ნაწილის განახლება და  ცენტრისთვის გაგზავნა; ამავდროულად, სამსახურმა 

უზრუნველყო განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ნათარგმნი 

დოკუმენტების თარგმანის სისწორის დადასტურება. მეოთხე კვარტალში დაიგეგმა 

საავტორიზაციო ვიზიტი, ხარისხის მართვის სამსახურის უშუალო მონაწილეობით შეირჩა დღის 

წესრიგით გათვალისწინებულ პანელებში მონაწილე პირები; დამყარდა უშუალო კომუნიკაცია 

მათთან და სამსახურის მიერვე გაეწვია ორგანიზება ავტორიზაციის ვიზიტის მთლიან პროცესს.  

ვიზიტის დასრულების შემდეგ, ხარისხის სამსახურმა უზრუნველყო ექსპერტების მიერ 

მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის შეგროვება და ცენტრისთვის გაგზავნა. საავტორიზაციო 

პროცესთან დაკავშირებით წარმოება კვლავ მიმდინარეობს.  

 

სამსახურის მიერ ორგანიზებულ იქნა სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრა და ტრენინგი, ასევე აქტიურად 

იყო ჩართული სხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ ინიცირებულ შეხვედრებში. ხარისხის 

მართვის სამსახური საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფდა  განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან და 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან ოფიციალური მიმოწერის წარმოებას,  

შესაბამისი სამართლებრივი კორესპონდენციების გაგზავნას და მიღებულ წერილებზე 

სამართლებრივი რეაგირების განხორციელებას.  

 

სამოქმედო გეგმის (იხ. მიზანი 3; ამოცანა 3.2) შესაბამისად სამსახურმა  დაიწყო „სამართლისა“ და 

„თეოლოგიის“ სადოქტორო პროგრამებზე მუშაობა. ამ მიზნით, თითოეულ საგანმანათლებლო 

პროგრამასთან დაკავშირებით რექტორის ბრძანებით დამტკიცდა თვითშეფასების ჯგუფის 

შემადგენლობა. ფაკულტეტების ორგანიზებით შედგა კონკრეტულ ფოკუს-ჯგუფებთან სამუშაო 

შეხვედრები, რაშიც ხარისხის მართვის სამსახურიც მონაწილეობდა. ფოკუს-ჯგუფებიდან 

მიღებული ინფორმაციები გაანალიზებულ იქნა პროგრამებთან მიმართებით. აღნიშნული 

პროგრამის პროექტების შეფასების მიზნით შეირჩა დარგის შესაბამისი სპეციალისტები ამერიკული 
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და ევროპული უნივერსიტეტებიდან, საიდანაც ველოდებით პროგრამის შეფასების თაობაზე 

დასკვნებს. (იხ. მიზანი 3; ამოცანა 3.3). 

 

ხარისხის მართვის სამსახურმა დღემდე ორგანიზება გაუწია 4 აკადემიური საბჭოს ჩატარებას, სადაც 

წარადგენდა განსახილველ საკითხებს, ადგენდა ოქმებს და აწესრიგებდა ოქმებზე თანდართულ 

დოკუმენტაციას. სამსახურის ინიციატივით და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან აქტიური 

კომუნიკაციით შემუშავდა 2020-2021 წლის საბაკალავრო პროგრამების ანკეტა-კითხვარი, 

განისაზღვრა შესაბამის პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის ადგილების რაოდენობა და 

საბოლოოდ არსებული მონაცემები აისახა  სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში. 

 

2020 წელს შეიქმნა სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების მენეჯერის საშტატო ერთეული, 

მუშაობის პროცესმა დაგვანახა იმის აუცილებლობა, რომ აღნიშნული საშტატო ერთეული 

მოდიფიცირებას საჭიროებდა. კერძოდ, განცალკევდა და შეიქმნა აკადემიური კვლევის შეფასებისა 

და ანალიზის მენეჯერისა და აკადემიური დაგეგმვისა და განვითარების მენეჯერის საშატო 

ერთეულები. შესაბამისი ცვლილებები შევიდა „სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვის, 

შეფასების და ხელშეწყობის წესში“. 

ივლისის თვეში აფილირებულ პერსონალსა და კვლევითი ინსტიტუტების დირექტორებს ეთხოვათ 

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისა და შესაბამისად, წლიური ანგარიშების 

წარმოდგენა. წარმოდგენილი ანგრიშების გაცნობის შემდეგ აღმოჩნდა მცირე უზუსტობები. 

ხარვეზების გამოსასწორებლად ანგარიშები დაუბრუნდათ სათანადო პირებს და მათ 

გამოსასწორებლად განესაზღვრათ ვადა. საბოლოო ანგარიშები გაანალიზდა და ფაკულტეტის 

დეკანებს მიეწოდათ ინფორმაცია. 
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სტუდენტურ საქმეთა სამსახური 

     სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სტუდენტურ საქმეთა სამსახური ორიენტირებულია 

სტუდენტების კურუკულუმს აგრე აქტივობებში ჩართვაზე,რაც გულისხმობს სტუდენტების 

კარიერულ ზრდასა და განვითარებას,ასევე დასაქმების ხელშეწყობა, მათი მოთხოვნების 

განსაზღვრა და კმაყოფილების კვევა. სწორედ ამიტომ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 

სტუდენტურ საქმეთა სამსახური ახორციელებს სხვადასხვა შემეცნებით და გასართობ 

ღონისძიებას.შესაბამისად , სტუდენტურ საქმეთა სამსახურმა მოიძია და სტუდენტები ჩართო 

სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში,როგორ საკუთარი ორგანიზებით,ასევე პარტნიორი და 

არაპარტნიორი ორგანიზაციების ორგანიზებულ აქტივობებში, როგორიც არის 

ტრენინგი,კონფერენცია,კონკურსი. ასევე ინტენსიურად აწვდიდა სხვადასხვა ვაკანსიებსა თუ 

სტაჟირებებს. 

განხორციელებული პროექტები: 

• გაეროს ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა  -პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს 

ჰქონდათ საშუალება შეემოწმებინათ საკუთარი თავი  გაეროს ახალგაზრდა პროფესიონალთა 

პროგრამაში მონაწილეობით.  30 ოქტომბერი, 2020 

• საუნივერსიტეტო შიდა სტაჟირება - სტაჟირების ფარგლებში სტუდენტებს მიეცათ 

საშუალება გაევლოთ სტაჟირება სტუდენტურ საქმეთა სამსახურში 12 ოქტომბერი,2020

  

• განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა - გამოფენა ჩატარდა მათთვის, ვინც 

დაინტერესებული იყო საზღვარგარეთ სწავლით, სტიპენდიებისა და გრანტების მიღებით, 

სტაჟირებით, საზაფხულო სკოლებით, მოკლევადიანი კურსებით და სხვადასხვა სასწავლო 

პროგრამით. 25 ოქტომბერი, 2020 

• კარიერული ზრდა და განვითარება  - ლიბერთი ბანკის წარმომადგენლებთან 

შეხვედრა,შემოთავაზებული სხვადასხვა ვაკანსიები, როგორიც არის საოპერაციო, 

საკრედიტო და გაყიდვების მიმართულები. 18 ოქტომბერი,2020 

• საინფორმაციო ხასიათის ვებინარს თემაზე - „ფრთხილად, დეზინფორმაციაა!“ - 

სამართლებრივი სისტემის განვითარების კვლევითმა ცენტრმა პროექტის ფარგლებში 

გამართასაინფორმაციო ხასიათის ვებინარს თემაზე - „ფრთხილად, დეზინფორმაციაა!“ 

 21 ოქტომბერი 
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• პირველკურსელების ვიზიტი უნივერსიტეტში - არსებული პანდემიიის და  

ონლაინ რეჟიმის გამო ,აქტივობის ფარგლებში მოვიწვიეთ პირველკურსელები 

უნივერსიტეტის დასათვალიერებლად. 2 ნოემბერი  

• ვებინარი „Inclusive Mobility Webinar ‘Making mobility programmes more inclusive for students 

with disabilities“ - საბაუნის სტუდენტებს მიეცათ საშუალება დასწრებოდნენ ვებინარს, 

რომელიც არის ERASMUS+ ის პროგრამა, რომელმაც მანამდე მოიცვა 1124 სტუდენტი 

სხვადასხვა ქვეყნიდან . 9 ნოემბერი  

• შეხვედრა სტუდენტებთან, მოხალისეთა კლუბების მხარდაჭრისა და მათი ცნობადობის 

გაზრდისთვის - აქტივობის ფარგლებში მოხდა სტუდენტებთან შეხვედრა, 

რომელიც მიზანდ ისახავდა მათ ინფორმირებას თუ რა სახის კლუბები არსებობდა და რა 

სახის შეეძლოთ მათ დაეარსებინათ.   6 ნოემბერი   

• ტრენერთა გადასამზადებელი ტრენინგი - პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს მიეცათ 

საშუალება გაცნობოდნენ ტრენინგის ჩატარების მეთოდოლოგიებსა და მიდგომებს. ასევე 

გაიარეს საოფისე პროგრამების ტრენინგი word,excel,powerpoint, ასევე ახალგაზრდული 

აქტივობა და პროექტის წერა. 17 ნოემბერი  

• კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების გამოკითხვა/კვლევა - კვლევის 

ფარგლებში გამოიკითხა საბაუნის 2020 გაზაფხულის სემესტრში კურსდამთავრებულები და 

მათი დამსაქმებლები.  

• სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა - პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს მიეცათ 

საშუალება დარეგისტრირებულიყვნენ სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამაზე და გაევლოთ 

სტაჟირება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში.  

• ტრენინგი საოფისე პროგრამებში - ტრენიგნის ფარგლებში სტუდენტებს მიეცათ 

საშუალება გაევლოთ საოფისე პროგრმები,ესწავლათ Word,exceli,powerpoint, ასევე გაიარეს 

CV-შედგენის ხერხები.  

• საახალწლო ონლაინ ღონისძიება, სტუდენტური ინიციატივა - აქტივობის 

ფარგლებში სტუდენტებსა და თანამშრომლებს  ჰქონდათ საშუალება ონლაინ მიელოცათ 

ერთმანეთისთვის ახალი წელი და ეთამაშათ სხვადასხვა ონლაინ თამაშები და 

გაეხალისებინათ ერთმანეთი. 26 დეკემბერი 
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ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 
 

     2020-2021 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის 

საქმიანობა მოიცავდა, ერთის მხრივ უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის 

პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას, მეორეს მხრივ უნივერსიტეტის ავტორიზაციისათვის 

მოსამზადებელ პროცესს. 

თითოეული მიმართულებისათვის შედგენილი იყო სამოქმედო გეგმა შესაბამისი შეფასების 

ინდიკატორებით. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში იხილეთ სამოქმედო გეგმა, შესაბამისი შედეგებით. 

საქმიანობის/პროექტის აღწერა 
შესრულების 

ვადები 

  
მიღებული შედეგი 

ადამიანური რესურსების მართვის 

პოლიტიკის/მიდგომების შემუშავება 

სექტემბერი 

2020 

პერსონალის მართვის პოლიტიკის არსებობა 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების 

და სპეციფიკაციების განახლება 

 

პერიოდულად  განახლებული თანამდებობრივი 

ინსტრუქციები და სპეციფიკაციები 

თანამშრომელთა კმაყოფილების 

კვლევა 

ოქტომბერი 

2020 

თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევის 

შედეგები 

სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებების შექმნა/განახლება 

 

ივლისი 2019 განახლებული სტრუქტურული 

ერთეულების დებულებები 

ადმინისტრაციული პერსონალის 

შერჩევა-დაქირავების რეგულირება 

სექტემბერი 

2019 

ადამინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის შერჩევა-დაქირავების წესი 

უნივერსიტეტის შრომის 

შინაგანაწესის განახლება 

პერიოდულად შინაგანაწესის  პროექტის არსებობა 

ადამიანური რესურსების მართვის 

ელექტორნული სისტემის 

შექმნა/დანერგვა 

პერიოდულად ადამიანური რესურსების მართვის 

ელექტრონული სისტემის არსებობა, 

თანამშრომლებისთვის შესაბამისი 

მომხმარებლების გახსნა და ტრენინგების 

ჩატარება. 
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პერსონალის სამოტივაციო სისტემის 

შემუშავება საკონსულტაციო 

კომპანიასთან ერთად 

პროცესში შემუშავდა ადამინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალის სამოტივაციო KPI 

სისტემა 

თანამშრომელთა ეთიკისა და ქცევის 

კოდექსის შემუშავება 

პრიოდულად თანამშრომელთა ეთიკისა და ქცევის 

კოდექსის პროექტის არსებობა, იურიდიულ 

სამსახურთან ერთად 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრის ფარგლებში ტრენინგების 

ჩატარება პერსონალისთვის 

პერიოდულად 2020-2021 წლის განმავლობაში პერსონალს 

ჩაუტარდათ ტრენინგები, როგორც შიდა 

პროცედურების თაობაზე, ასევე სხვადასხვა 

აქტუალურ საკითხებზე. 

თანამშრომელთა სამოტივაციო 

გასართობი ღონისძიბების 

ორგანიზება 

პერიოდულად შიდა ღონისძიება თანამშრომელთა 

ჩართულობის და მოტივაციის 

ასამაღლებლად 

უნივერსიტეტის სტრუქტურის 

განახლება 

პერიოდულად უნივერსიტეტის ახალი სტრატეგიული 

გეგმის თანახმად განახლდა და დამტკიცდა 

უნივერსიტეტის ახალი სტრუქტურა 

ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის ადაპტაციის წესი 

განახლების 

პროცესში 

შემუშავებული და პრაქტიკაში 

განხორციელებული ადაპტაციის წესი 

 

    

სამსახურის კოორდინაციაში არსებულ პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში 

უნივერსიტეტის პერსონალს 2019 წლის განმავლობაში ჩაუტარდა მნიშვნელოვანი ტრენინგები, 

რომლებიც მიმართული იყო მათი ცოდნისა და უნარების განვითარებაზე, ახალი უნარების 

გამომუშავებაზე და ასევე უნივერსიტეტის შიდა პროცედურების გაცნობაზე.  

ტრენინგების ჯამში ამ ეტაპზე ჩაუტარდა 150-მდე თანამშრომელს. 

ძირითადი ტრენინგები: 

• სილბუსის წერის ხელოვნება და სწავლების თანამედროვე მეთოდები; 

• სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება; 

• ხარისხის უზრუნველყოფის  მექანიზმები; 

• ციტირების ტექნიკა და სტანდარტი; 
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•  აკადემიური პრეზენტაცია; 

• უნივერსიტეტის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა; 

• სტიპენდიების გაცემის წესი; 

• პროექტების მართვის მოკლე კურსი; (საგრანტო განაცხადის შედგენა, რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტების მაგალითზე) 

 
 
 
 
პერსონალის 2020 წლის სტატისტიკური მონაცემები: 
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მნიშვნელოვანი პროექტები/მიღწევები 

 2020 წლის ოქტომბერში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ ჩატარდა 

თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა, მიღებული შედეგების გაანალიზების საფუძველზე 

დადგინა, პერსონალის კმაყოფილების მაჩვენებელი შეადგენს 85 %-ს. 
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 უნივერსიტეტის პერსონალს 2020-2021 განმავლობაში ჩაუტარდა ტრენინგები, რომლებიც 

მიმართული იყო მათი ცოდნისა და უნარების განვითარებაზე, ახალი უნარების გამომუშავებაზე და 

ასევე უნივერსიტეტის შიდა პროცედურების გაცნობაზე.  
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იურიდიული სამსახური 
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 78 - მდე ბრძანება, ათეულობით ხელშეკრულება და 

მემორანდუმი. იურისტი ჩართული იყო აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესებში, მოამზადა 

შესაბამისი დოკუმენტები და მონაწილეობდა ვიზიტებში, იყო თვითშეფასები ჯგუფების წევრი. 

გასცა, სტუდენტებსა და პერსონალზე სამართლებრივი კონსულტაციები, როგორც 

ზეპირსიტყვიერად ასევე წერილობითი ფორმით. ხედამხედველობას უწევდა უნივერსიტეტში 

COVID 19-თან დაკავშირებული რეგულაციების დაცვას. განახორციელა ზემდგომი სტრუქტურული 

ერთეულების მიერ დაკისრებული სხვა მოვალეობები. 

შემუშავდა ცვლილებები 

შევიდა 

სხვა აქტივობა 

ახალი კორონავირუსთან დაკავშირებით 

პრევენციულ ღონისძიებათა 

განხორციელების ინტრუქციის 

განახლებული ვერსიის დამტკიცება 

  

აფილირების შეთანხმების შეწყვეტის 

ბრძანების მომზადება 

  

აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 

ოპტიმიზაცია 

  

 უსაფრთოების 

უზრუნველყოფისა 

და პირველადი 

დახმარების 

აღმოჩენის წესის 

განახლებუი 

რედაქციით 

დამტკიცება 

 

 

  

  

 

 

 



 
  

   

 
 28 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის სამსახური 
 

          ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი 

საქმიანობა: 

• სასერვეროში სერვერების 90% გადავიდა Windows Server 2012 – 2016 -დან Windows Server 2019-

ზე; 

• Wifi რომელიც იყო ძველი სტანდარტის Unifi Long Range (8 ცალი) რომელიც საკმარის 

მომხმარებლებს ვეღარ უძლებდა შეიცვალა და დაყენდა Unifi nanohd (8 ცალი) რომელიც 

მომავალი რამოდენიმე წლის განმავლობაში ნებისმიერ ტელეფონს შესაბამისი სტანდარტით 

მოემსახურება. დაემატა წერტილები რადგან ზოგ ადგილას უჭირდა Wifi-ს მუშაობა და 

ვიყიდეთ ასევე შედარებით ძლიერი Unifi SHD რომელიც დადგა ჰოლში შემოსასვლელში და 405 

აუდიტორიაში სადაც ყველაზე მეტი ხალხი იყრის ხოლმე თავს. 

• გაუმჯობესდა 5 თანამშრომლის კომპიუტერის მყარი დისკი და დაყენდა 10-ჯერ უფრო სწრაფი, 

შესაბამისად აღარ შეფერხდებიან მუშაობისას. 

• ქსელში დალაგდა არეული წერტილების 30%. 

• აუდიტორიებში დამონტაჟდა ლეპტოპები. ნაცვლად ლეპტოპების ტარებისა პირველი 

სართულიდან რამაც ხელი შეუწყო პრობლემების შემცირებას აუდიტორიებში ლექციის 

მსვლელობისას. შეერთდა სათითაოდ ლეპტოპზე პროექტორის და ინტერნეტის კაბელი და 

კავშირი ახლა უკვე უწყვეტია. სანამ ეს ყველაფერი გაკეთდებოდა კავშირის წყვეტა ხდებოდა 

პროექტორსა და ლეპტოპს შორის, ასევე ლეპტოპსა და ინტერნეტს შორის. ამავდროულად ეს 

ლეპტოპები რაც დადგა აღიჭურვა უკეთესი მყარი დისკით რომელიც უზრუნველჰყოფს მათ 

გამართულ მუშაობას. 

ასევე წლის განმავლობაში ვახდენდით უნივერსიტეტის მომარაგებას მატერიალური რესურსებით 

(კომპიუტერი, პერიფერია, კარტრიჯები). პერიოდულად სერვერების ასლის აღებას მონაცემების 

დაკარგვისგან თავის დაცვის მიზნით. ახალი პროგრამული განახლებების გამოსვლისას მათ 

შეფასებას თუ რამდენად საიმედო იყო და მათ დანერგვას. 
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საქმისწარმოების სამსახური 
2020 წლის  ივლისი-დეკემბრის ჩათვლით  განხორციელდა  უნივერსიტეტის საქმისწარმოების  

პროცესის  ორგანიზება და კოორდინირება. 

მოხდა  საქმისწარმოების ჟურნალების და სხვა დოკუმენტების წარმოება. 

მოხდა მატერიალური სახით და ელექტრონული ფორმით შემოსული, გაგზავნილი და შიდა  

დოკუმენტების გაფორმება,  საჭიროებისამებრ გადამისამართება,  შესრულების ვადების კონტროლი 

და ადრესატისთვის  დროულად მიწოდება. 

ბრძანებების, ცნობების, წერილების და სხვა დოკუმენტების სისწორის შემოწმება,  უნივერსიტეტის  

ბლანკებზე გადატანა, გაფორმება, ტექნიკური უზრულველყოფა და  ვადების დაცვით ადრესატისა 

და დაინტერესებული პირებისთვის გაგზავნა. 

სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის კითხვებზე (როგორც ონლაინ, ისე  ადგილზე) პასუხის  

გაცემა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში და  საჭიროებისამებრ გადასამიმართება 

საფოსტო გზავნილების მომზადება და  გაგზავნა.  შემოსული წერილების მიღება და  

ადრესატისთვის გადაცემა. 

სილქნეტის  კორპორაციულ ქსელთან დაკავშირებული  საკითხების  ორგანიზება. 

აკადემიური,  მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მონაცემების QMS 

რეესტრში შეტანა და საჭიროების შემთხვევაში მისი  განახლება. 

აკადემიური  კონკურსის  გამოცხადების  შემდეგ, განცხადების  დასაქმების რომელიმე ცნობად 

გვერდზე და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე  განთავსების უზრუნველყოფა. კონკურსის ჩატარების 

ორგანიზება, მისი ჩატარების უზრუნველყოფა, ოქმის  შედგენა და გამარჯვებული კანდიდატების 

ინფორმირება. 

უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული წიგნების და ჟურნალების  კორექტურა 
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საბაუნის მოსწავლეთა აკადემია 
 

საანგარიშო პერიოდისათვის დაგეგმილი იყო და განხორციელდა აქტივობები, რომლებშიც 

ჩარულები იყვნენ სკოლის მოსწავლეები მთელი საქართველოდან. 

აქტივობები სრულად განხორციელდა ონლაინ. ტრენინგებსა და მასტერკლასებს ესწრებოდნენ 9-12 

კლასის მოსწავლეები. 

ღონისძიებების ძირითადი მიზანი იყო საბაუნიში არსებული ფაკულტეტებისა და ლექტორების 

საზოგადოებისათვის გაცნობა. ამისათვის ჩატარდა ორ დღიანი კურსები ყველა ფაკულტეტის, 

რომელსაც უძღვებოდნენ ამავე ფაკულტეტის ლექტორები და პროგრამის ხელმძღვანელები. 

აქტივობები არ განხორციელებულად იანვრის თვეში და როგორც დაგეგმილი იყო, წყდება მაისის 

თვეში (დარჩენილი და დაგეგმილი რამოდენიმე აქტივობის გარდა). 

განხორციელებული აქტივობები: 

 

დასახელება რაოდენობა თარიღები 

ონლაინ მასტერკლასების სერია 

სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე 

ჯამში გაკვეთილს ნოემბერ-დეკემბერში  

დაესწრო 478 სკოლის მოსწავლე 

11.2020 – 12.2020 

მომავალ დიპლომატთა სკოლა რეგისტრაცია გაიარა - 89 მოსწავლემ. 

დაესწრო 44. 

16-17 თებ 

 

მომავალ ფსიქოლოგთა სკოლა 

 

რეგისტრაცია გაიარა - 86. დაესწრო - 40. 4-5 თებ 

 

ინგლისური ენის გაკვეთილები 

 

რეგისტრაცია გაიარა - 128, დაესწრო 30. 24-25 თებ 

 

ესსეების კონკურსი 

 

40 სკოლის მოსწავლის ესსე მივიღეთ, 

გამოვავლინეთ 5 გამარჯვებული. 

4 თებ 

 

ესსეების კონკურსი 

 

53 სკოლის მოსწავლის ესსე მივიღეთ, 

გამოვავლინეთ 5 გამარჯვებული. 

21 მარტი 

 

მომავალ სოციოლოგთა სკოლა 

 

დარეგისტრირდა  89, დაესწრო 44. 23-24 მარტი 

 

არასრულწლოვანთა უფლებები 

 

გაკვეთილს დაესწრო 24 მოსწავლე 18 მარტი 
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ჩემი პერსონალური მონაცემები 

 

დარეგისტრირდა 53, დაესწრო 24 

მოსწავლე. 

9 მარტი 

 

საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 

 

დარეგისტრირდა 58, დაესწრო 32. 25 მარტი 

 

ესსეების კონკურსი პედაგოგებისათვის 

 

შემოვიდა 10 ესსე 21 აპრილი 

უჩა ბახტაძის საჯარო ლექცია შემოვიდა 51 აოლიკაცია, დაესწრო 22.  2 აპრილი 

 

3 შეხვედრა 3 კლასთან -  

არასწრულწლოვანთა უფლებები 

 

ჯამში დაესწრო 54  

მომავალ პოლიტიკოსთა სკოლა 

 

დარეგისტრირდა 72 მოსწავლე, 

დაესწრო 30 მოსწავლე. 

8-9 აპრილი 

 

სწავლისა და დამახსოვრების ტექნიკები 

 

დარეგისტრირდა 130, დაესწრო 35. 29 აპრილი 

 

ტურიზმის სკოლა დარეგისტრირდა 120, დაესწრო 45. 5-7 მაისი 

მომავლის პროფესიები დარეგისტრირდა 330, დაესწრო 100 

მოსწავლე. 

8 მაისი 

ინგლისური ენის გაკვეთილი დარეგისტრირდა 145, დაეწრო 60. 12 მაისი. 

მომავალ თეოლოგთა სკოლა დარეგისტრირდა 58, დაესწრო 15. 20-21 მაისი. 
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აკადემიური კვლევის დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური 
 

განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები 

2021 წლის 18 მაისს სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და ორგანიზაცია “ასოციაცია 

მეცნიერებისთვის” გაფორმდა ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულების შედეგად, 

უნივერსიტეტის გამოცემებს აქვს E-ISSN და აღნიშნულ გამოცემებში დაბეჭდილ 

სამეცნიერო სტატიებს მინიჭებული ექნებათ უნიკალური კოდი - ციფრული ობიექტის 

იდენტიფიკატორი DOI, რაც ხელს შეუწყობს საბაუნის მიერ გამოცემული სამეცნიერო 

ნაშრომებისა და სტატიების ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე იდენტიფიცირებას, 

საშუალებას მისცემს უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს, აიმაღლოს ცნობადობა 

საერთაშორისო სამეცნიერო წრეებში, გახადოს საკუთარი სამეცნიერო ნაშრომები უფრო 

ხელმისაწვდომი და ციტირებადი და ამგვარად, უკეთ შეძლოს საერთაშორისო აკადემიურ 

წრეებში ინტეგრაცია. ეს პროსეცი განგრძობადია და გრძელდება ხელშეკრულების 

ფარგლებში შექმილ გამოცემების ვებ-გვერდზე სტატიების გაციფრულება და დოის 

მინიჭება. 

2020 წლის ოქტომბრიდან დავიწყეთ აფილირებული პერსონალის რეგისტრაცია 

ინდექსირებულ ბაზებზე და მათი გამოქვეყნების ატვირთვა, რაც დღემდე გრძელდება. 

აღნიშნული პროექტი საშუალებას გვაძლევს გავზარდოთ როგორც ჩვენი პერსონალის 

ინდექსირების მაჩვენებელი, ასევე მოვახდინოთ უნივერსიტეტის პოპულარიზაცია.  

2020 წლის ნოემბერს დავიწყეთ მოლაპარაკება საერთაშორისო ბაზებთან ჩვენი გამოცემების 

განსათავსებლათ (სკოპუსი, ელსევიარი, ჰეინონლაინი და ა.შ). ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 

მათი სტანდარტების შესაბამისად გამოცემების დებულებების კორექტირება და 

ხელშეკრულებების გაფორმება, სავარაუდოდ პროექტი დასრულდება 2022 წლის 

ივნისისთვის.  

გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანია გრადასტან, რათა მოხდეს უნივერსიტეტის ჩართვა 

Eduroam-ში და უნივერსიტეტის პროფესორებმა და სტუდენტებმა ისარგებლონ უფასო 

ინტერნეტითა და საერთაშორისო ბაზებით.  

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
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სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში 2018 წლიდან ამოქმედდა სულხან-
საბა ორბელიანის უნივერისტეტის გამომცემლობა, რომლის მიზანია, ხელი შეუწყოს 
უნივერსიტეტი აკადემიური პერსონალის კვლევით საქმიანობას, საუნივერსიტეტო 
გამოცემების მომზადებასა და დაბეჭდვას. 
 
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის გამომცემლობა უზრუნველყოფს წიგნების, 
სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიებისა და სამეცნიერო პერიოდიკის რედაქტირებას, 
კორექტირებას, დიზაინს, დაკაბადონებასა და დასაბეჭდად სტამბაში გადაცემას. 
 
პერიოდული გამოცემები 
 
ჟურნალი „ორბელიანი“ 
 
2019 წლიდან სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გამოსცემს აკადემიურ ჟურნალს - 
„ორბელიანი“. ჟურნალი ინტერდისციპლინური ხასიათისაა და მასში ქვეყნდება 
აკადემიური სტატიები სამართლის, თეოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების, 
ბიზნესის, ტურიზმისა და ეკონომიკის მიმართულებით. იგი ფარავს უნივერსიტეტის ყველა 
ფაკულტეტსა და აკადემიურ პროგრამას.  
 
უნივერსიტეტის უზრუნველყოფს ჟურნალის განთავსებას ინტერნეტში 
ინდექსირებისთვის.  
 
2020-2021 სასწავლის წლის განმავლობაში გამოიცა ჟურნალ „ორბელიანის“ სამი ნომერი 
(ჟურნალი „ორბელიანი“, N1, N2, N3). 
 
2.1.2. ჟურნალი „დიალოგი“ 
 
ჟურნალი „დიალოგი“ თეოლოგიისა და რელიგიის კვლევების აკადემიური ჟურნალია, 
რომელსაც სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გამოსცემს 2004 წლიდან. 2004-2008 
წლებში გამოიცა ჟურნალის 9 ნომერი. 2018 წელს ჟურნალის გამოცემა განახლდა.  
 
ჟურნალი წელიწადში მინიმუმ ერთჯერ გამოიცემა. საჭიროებისამებრ, იგეგმება გამოცემის 
წლიური რაოდენობის ზრდა. 
 
2020-2021 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოიცა ჟურნალ „დიალოგის“ სამი ნომერი 
(ჟურნალი „დიალოგი“, N1(11)-2020, N1(12)-2021, N2(13)-2021) 
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2.1.3. ჟურნალი „სამართლის მეთოდები“ 
 
„სამართლის მეთოდები“ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტისა და ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი 
პერიოდული გამოცემაა, რომელიც ორიენტირებულია სამართლის თეორიის, 
ფილოსოფიისა და სამართლებრივი მეთოდების მიმართულებით სამეცნიერო და 
საგანმანათლებლო სტატიებისა და თარგმანების გამოცემაზე. 
 
ჟურნალი გამოიცემა 2017 წლიდან წელიწადში ერთხელ (შემოდგომით). გამოცემაზე 
პასუხისმგებელია სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ამერიკული სამართლისა და 
სამართლის ფილოსოფიის ცენტრი. 
 
2020-2021 სასწავლო წელს გამოიცა ჟურნალ „სამართლის მეთოდების“ ერთი ნომერი (ჟურნ. 
„სამართლის მეთოდები“, N4-2020) 
 
3. წიგნები 
2020 სასწავლო წელს სულხან-საბა ორბელიანი უნივერსიტეტში მრავალი წიგნი გამოიცა, 
რომელთა ნაწილი ელექტრონულადაც არის ხელმისაწვდომი. კერძოდ, 

1. ვარდიძე ვაჟა, ფუნდამენტური თეოლოგია, აწილი III, თბილისი, 2020; 
2. ჯავახიშვილი ირაკლი, დიპლომატიური მოლაპარაკებები. ისტორია, პროცესი, 

ევოლუცია, თბილისი, 2020; 
3. მეიენდორფი იოანე, წმინდა გრიგოლ პალამა და მართლმადიდებლური სულიერება. 

მთარგმნ.: თეიმურაზ ბუაძე. რედ.: მიქაელ გალდავა., თბილისი, 2020; 
4. მსოფლიოს სიცოცხლისათვის. მართლმადიდებელი ეკლესიის სოციალური ეთოსის 

შესახებ. რედ.: გოჩა ბარნოვი, თბილისი, 2020; 
5. ბავშვის უფლებების ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო. მთარგლნელი: ლაშა 

ლურსმანაშვილი. რედ.: მარიამ ბობოხიძე, თბილისი, 2020; 
6. კაუფმანი, ჯოის პ. - შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში. თეორია და 

პრაქტიკა. მეორე გამოცემა. ინგლისურიდან თარგმნა: ირაკლი ჯავახიშვილმა, 
თბილისი, 2020; 

7. მეტრეველი, სოფიკო - ორგანიზაციის შემაკავშირებელ რგოლებს შორის შრომითი 
უკმაყოფილებით გამოწვეული კონფლიქტის გადაწყვეტის მექანიზმები (საბანკო 
სექტორის მაგალითი), თბილისი, 2020; 

8. დემეტრაშვილი, სოფიო - სასამართლო გადაწყვეტილებათა საქვეყნოობის 
პრინციპისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ურთიერთმიმართება. სამეცნიერო 
რედაქტორი: დიმიტრი გეგენავა, თბილისი, 2020; 

9. კონსტიტუციონალიზმი. ზოგადი შესავალი. წიგნი II. რედ.: დიმიტრი გეგენავა, 
გიორგი გორაძე, მარიამ ჯიქისა, თბილისი, 2020; 
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10. მარიუ მაშკიევიჩი - პოლონელი ქუთაისიდან. პოლონეთის რესპუბლიკის 
პრეზიდენტის ვლადისლავ რაჩკიევიჩის (1885-1947) პოლიტიკური ბიოგრაფია. 
თბილისი-ქუთაისი 2020 

11. ცანავა, ლანა - მთავრობის პასუხისმგებლობის პრინციპები და 
კონსტიტუციონალიზმის პრაქტიკა, თბილისი, 2020; 

12. ევროპის კავშირის ქარტია ძირითადი უფლებების შესახებ. მთარგმნელები: თამარ 
ლაკერბაია, გვანცა გუგეშაშვილი, ნონა გელაშვილი, თბილისი, 2020; 

13. ქავთარაძე ბაქარ, კაუზალობის პრონციპი, თბილისი, 2021; 
14. შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში. მეორე გამოცემა, თბილისი, 

2021; 
15. მანჩხაშვილი მაია, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ორი თურქული 

მოდელი. თბილისი, 2021; 
16. ბახტაძე უშანგი, კრიმინალიზაციის პროცესის კრიმინოლოგიური ანალიზი, 

თბილისი, 2021; 
17. ჩიკვილაძე გიორგი, სამართალი. ამბები, ისტორიები და თქმულებები, თბილისი,  

2021; 
18. კაზუსები ანტიდისკრიმინაციულ სამართალში, თბილისი, 2021; 
19. ანტიდისკრიმინაციული სამართალი. მასწავლებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, 

თბილისი, 2021; 
20. დემეტრაშვილი ავთანდილ, დემეტრაშვილი სოფიო, კონსტიტუციური სამართალი. 

სახელმძღვანელო, თბილისი, 2021; 
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