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ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 2021-2022 წლის პერიოდში ეფექტურად ახორციელებდა 6 საგანმანათლებლო 

პროგრამას. კერძოდ, ხუთი საბაკალავრო საფეხურის პროგრამა (თეოლოგია, საერთაშორისო 

ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია) და ერთი სამაგისტრო 

საფეხურის პროგრამა (თეოლოგია). ამასთანავე, თეოლოგიის სადოქტორო პროგრამამ აკრედიტაცია 

მიიღო. გარდა ამისა, აკრედიტაციის მიღების მიზნით აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ბავშვთა და 

მოზარდთა ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მუშაობის პროცესი. 

საანგარიშო პერიოდში, 2021-22 სასწავლო წელი, Covid-19-ით გამოწვეული პანდემიიდან 

გამომდინარე, სასწავლო პროცესი ჰიბრიდულ რეჟიმში, განხორციელდა. ორივე სემესტრის 

დასაწყისში ჩატარდა სტუდენტთა გამოკითხვა სწავლის ფორმატთან დაკავშირებით, რომელი 

გამოკითხვის საფუძველზე, საშემოდგომო სემესტრში 4 სასწავლო კურსი გააქტიურდა, როგორც 

აუდიტორიულ, ასევე დისტანციურ რეჟიმში, ხოლო საგაზაფხულო სემესტრში სასწავლო პროცესი, 

აგრეთვე, სტუდენტთა გამოკითხვის საფუძველზე, განხორციელდა დისტანციურ ფორმატში. 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების 

ჩართულობით მოახერხა დისტანციურ რეჟიმში განხორციელებულ სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული ხარვეზებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად აღმოიფხვრა, პროცესები დაიხვეწა 

და განვითარდა. 

2 

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია დეკანის, დეკანის თანაშემწისა და პროგრამების ხელმძღვანელების 

სახით, სტუდენტებისა და აკადემიური ან/და მოწვეული პერსონალისთვის ონლაინ 

კონსულტაციებს სისტემატიურად მართავდა სასწავლო პროცესთან, მიმდინარე საკითხებთან და 

სხვ. დაკავშირებით. 

ტრადიციისამებრ, ფაკულტეტის საბჭოს სხდომები აქტიურ რეჟიმში იმართებოდა, როგორც 

პროგრამებში ცვლილებების განხორციელების, სასწავლო პროცესის დისტანციურ რეჟიმში 

ეფექტური იმპლემენტაციის, აგრეთვე ფაკულტეტის საბჭოს სხვა პასუხისმგებლობის ფარგლებში. 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, აკადემიური 

პერსონალი და სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

განვითარებისა და სამუშაო გეგმების სამუშაო პროცესებში. შესაბამისად, შემუშავდა ფაკულტეტის 

3 წლიანი სამოქმედო გეგმა და ფართე მიზნების ლოგიკური ჩარჩოს დოკუმენტები. 
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საანგარიშო პერიოდში, ფაკულტეტის 6 სტუდენტი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამისა და FUCE 

სასწავლო სტიპენდიის ფარგლებში, ერთი სემესტრი ოლომოუცის პალაცკის სახელობის 

უნივერსიტეტსა (ჩეხეთი) და ვარშავის კარდინალ სტეფან ვიშინსკის უნივერსიტეტში (პოლონეთი) 

სწავლობდა. ამავე დროს, ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ურთიერთობების 

მენეჯერთან ერთად უმასპინძლა პოლონეთისა და სლოვაკეთის უნივერსიტეტებიდან 

პროფესორებს აკადემიური ან/და მოწვეული პერსონალის სასწავლო მობილობის ფარგლებში. 

3 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ, აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტების აქტიური ჩართულობით, მიზნად დაისახა სხვადასხვა 

სახისა და შინაარსის კურიკულუმსგარე 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. 

სამეცნიერო კონფერენციები: 

1. VI საერთაშორისო თეოლოგიური კონფერენცია-26 იანვარი, 2022 წელი; 

2. საერთაშორისო თეოლოგიური კონფერენცია „წმინდა გრიგოლ პალამა და ისიხაზმი: "წარსული 

და თანამედროვე გამოწვევები და პერსპექტივები", რომელიც ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თანაორგანიზებით კუნძულ კვიპროსზე - 1-3 ივლისი, 2022 წელი; 

3. IV ეროვნული კონფერენცია „რელიგია და ადამიანის უფლებები“- ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალის მონაწილეობით - 28 დეკემბერი, 2022 წელი; 

4. IV საუნივერსიტეტო სტუდენტური კონფერენცია, სადაც ფაკულტეტის მიმართულებების 

მიხედვით განხორციელდა ორი პანელი: თეოლოგია, რელიგიის ისტორია და რელიგიის კვლევები; 

საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკის მეცნიერება- 7 ივლისი, 2022 წელი; 

საანგარიშო პერიოდში, 2021-2022 სასწავლო წლის ინტერვალში, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეგიდით შემდეგი გამოცემები გამოიცა: 

1. ჟურნალი “დიალოგი” 3 (12), 2022; 

2. ჟურნალი “დიალოგი” 4 (13), 2022; 

3. ბაქარ ქავთარაძე, „კაუზალობის პრინციპი“, სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა; 

4. ბექა ჭიჭინაძე, „ევროპული წყაროები პრესვიტერ იოანეს (დავით აღმაშენებლის) და სხვა 

ქართველი მონარქების შესახებ (ახალი მასალების მიხედვით)“, სულხან საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა; 
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5. ბაქარ ქავთარაძე, „შესავალი ნატურალურ თეოლოგიაში“, სულხან საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა; 

ამავე საანგარიშო პერიოდში, 2021-2022 სასწავლო წლის ინტერვალში, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეგიდით განხორციელდა სხვადასხვა შინაარსის პანელური 

შეხვედრები: 

6. პანელური დისკუსია “ომი უკრაინაში და მისი პოლიტიკურ-რელიგიური ასპექტები”, 12.03.2022; 

7. პანელური დისკუსია “პუტინის ომი საქართველოსა და უკრაინაში: 2008-2022”, 29.03.2022; 

8. პანელური დისკუსია “ომი უკრაინაში და მისი გავლენები საქართველოზე”, 02.06.2022; 

ასევე გაიმართა სხვადასხვა შინაარსის საჯარო ლექციები: 

9. გურამ ლურსმანაშვილი, „მართლმადიდებლობა თანამედროვე ბალკანეთში და მისი 

პოლიტიკური ასპექტები“; 

10. მიხეილ ანთაძე, „წმინდა ანდრეა აველინო და XVI საუკუნის ეპოქალური გარდაქმნები ევროპულ 

ცივილიზაციაში“; 

11. მამა გიორგი წეროძე, ინტერრელიგიური დიალოგის მნიშვნელობა დასავლური ტიპის 

ინტეგრაციისთვის“; 

12. მერაბ ღაღანიძე, „ევქარისტია ენთონი ბერჯესის კაკატოპიურ სამყაროში“; 

13. მამა აკაკი ჭელიძე, „აღდგომა - რწმენასა და ცრურწმენებს შორის“; 

14. მამა მიქაელ გალდავა, „ცხონება - წარწყმედის გაგებისათვის ვეფხისტყაოსნის ერთ სტროფში“; 

15. ირაკლი ორჟონია, „ქრისტიანული ანგელოლოგია“; 

16. საბა ჩიხლაძე, „როგორ ადამიანებს ეძებენ განვითარებული კომპანიები“; 

17. ირაკლი ჯავახიშვილი, „ბისმარკის სისტემა 1871-1890“. 

ტრენინგები: 

18. „აკადემიური წერის კონკურსი სკოლის მოსწავლეებისათვის:, 28.02.2022; 

19. „სამოტივაციო წერილისა და ეფექტური CV-ის შედგენა“, 23.05.2022. 

 

სემინარები - დისკუსიები: 

20. დისკუსია „ევროპული ფასეულობების, ცხოვრების წესისა და მნიშვნელობის 

პოპულარიზაციის“ შესახებ, 29.06.2022; 

21. სემინარი „სოციალური საკითხი XXI საუკუნეში: კათოლიკური და მართლმადიდებლური 

პერსპექტივები“, 29.06.2022. 

ფაკულტეტზე ყოველწლიურად იმართება ღია კარის დღეები, რომელთა საშუალებით 

აბიტურიენტები ეცნობიან საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სწავლის პირობებს. განხორციელდა: 
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22. სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ღია კარის დღე 09.02.2022; 

23. პოლიტიკის მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ღია კარის დღე 09.02.2022; 

24. თეოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღე 10.02.2022; 

25. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ღია კარის დღე 11.02.2022; 

26. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ღია კარის დღე 14.02.2022. 

27. ღია კარის დღე 09.07.2022 

აღსანიშნავია, რომ ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობები 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმებიდან გამომდინარეობს და მათთან სრულ 

შესაბამისობაშია. 
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სამართლის  ფაკულტეტი 
 

2021-2022 სასწავლო წლის ფარგლებში საბაუნის სამართლის ფაკულტეტმა მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებები განახორციელა. 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული სასწავლო წელი კვლავ პანდემიის 

პირობებში მიმდინარეობდა, რის გამოც ფაკულტეტის საქმიანობა მიმართული იყო 

დისტანციური სწავლის პროცესში სწავლების ხარისხის შენარჩუნებაზე. ამ მიზნიდან 

გამომდინარე, წინა წელს სამართლის ფაკულტეტის მიერ მოპოვებული გრანტის შედეგად 

შეძენილი ნოუთბუქები კვლავ დაურიგდათ სტუდენტებს, რათა მათ ონლაინ სწავლის 

პროცესში სრულფასოვნად ჩართვა შესძლებოდათ. 

საანგარიშო წელს მიმდინარეობდა საბაუნის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, რაშიც 

ფაკულტეტი, მისი სტუდენტები და აფილირებული ლექტორები აქტიურად იყვნენ 

ჩართულნი.  

შევიდა ცვლილებები სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში, რითაც 

პროგრამებს კიდევ უფრო პრაქტიკული და აქტუალური საგნები დაემატა. შესაბამისად, 

განახლდა სილაბუსები. 

საანგარიშო წლის განმავლობაში გამოიცა 3 მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო, 3 სტატიათა 

კრებული, 1 მეთოდური სახელმძღვანელო, 2 წიგნი, 3 თარგმანი, რომელთაგან 1 იყო წიგნი 

და 2 ბროშურა. ასევე გამოიცა ჟურნალ სამართლის მეთოდებისა და ჟურნალ მაგისტერ 

ლეგუმის მორიგი ნომრები. 

შეიქმნა ანტიდისკრიმინაციული სამართლის ცენტრი, რომელმაც თავის მხრივ, წლის 

განმავლობაში რამდენიმე საჯარო ლექცია, დისკუსია და ტრენინგი ჩაატარა, აგრეთვე, 

მოაწყო პირველი სტუდენტური კონფერენცია ანტიდისკრიმინაციულ სამართალში. 

ჩატარდა ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „სამართალი და გლობალური 

უსაფრთხოება“, რომელზეც ესწრებოდნენ როგორც საბაუნის, ისე საზღვარგარეთ ჩვენი 

პარტნიორი უნივერსიტეტების პროფესორები. 

ამას გარდა, ჩატარდა 2 კონფერენცია „რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში“ და 

IV ეროვნულ კონფერენცია „რელიგია და ადამიანის უფლებები“. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ჩატარდა 5 სტუდენტური კონფერენცია: 
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• ყოველწლიური საფაკულტეტო კონფერენცია „ადამიანის ძირითად უფლებები“ 
• ყოველწლიური საუნივერსიტეტო კონფერენცია 
• „თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა“ 
• კონფერენცია სისხლის სამართალში 
• კონფერენცია სამართლის ფილოსოფიასა და მეთოდებში 

სამართლის ფაკულტეტმა რამდენიმე ღონისძიება მიუძღვნა რუსეთ-უკრაინის ომს. მათ 

შორის, მნიშვნელოვანი იყო სამართლის ფაკულტეტის დეკანის საჯარო ლექცია სარაგოსას 

უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის; საბაუნისა და ლუბლინის 

კათოლიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი ონლაინდისკუსია თემაზე „რუსეთ-უკრაინის 

ომი: გამოწვევები საქართველოსა და პოლონეთისათვის“; მრგვალი მაგიდა თემაზე „რუსეთ-

უკრაინის ომი და საქართველოს გამოწვევები“.  

ამავე საკითხებს ეხმიანებოდა საქართველოში სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს წარმომადგენლის კაუპო კანდის საჯარო დისკუსია თემაზე „საერთაშორისო 

სასამართლოში საქართველოს მიმდინარე საქმე და ბოლოდროინდელი მოვლენები“, 

რომელიც ძირითადად ეხებოდა რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ჩადენილი 

დანაშაულების გამოძიებას და უკრაინაში მიმდინარე რუსულ აგრესიას.  

საანგარიშო პერიოდში ფაკულტეტმა დიდი ყურადღება დაუთმო საერთაშორისო 

კავშირების განვითარებას. 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ევროპის სამართლის ფაკულტეტების 

ასოციაციის (ELFA) კონგრესი, რომელიც 2022 წლის აპრილში ვარშავაში (პოლონეთი) 

გაიმართა, სადაც საბაუნის ინიციატივით რუსეთის უნივერსიტეტებს ამ ორგანიზაციის 

წევრობა შეუჩერდათ. 

იმავე წლის ზაფხულში სამართლის ფაკულტეტის დეკანი სამეცნიერო კვლევით 

იმყოფებოდა ნოტრ დამის უნივერსიტეტში (აშშ), სადაც მიაღწია შეთანხმებას, რომ 2024 

წლის ივნისში კათოლიკური სამართლის სკოლების კონფერენცია, რომლის ინიციატორიც 

ნოტრ დამის უნივერსიტეტია, საბაუნიში ჩატარდება. 
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ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 
 

2021-2022 სასწავლო წელს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების  ფაკულტეტზე მოქმედებდა ბიზნესის ადმინისტრირების 

ქართულენოვანი საბაკალავრო, ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო, ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამები და ბიზნეს ადმინისტრირების 

სამაგისტრო პროგრამა. 

2021 წლის 15 ოქტომბერს ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის საბჭო 

ჩატარდა.ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტზე, რომელსაც წლების განმავლობაში ეკავა 

უნივერსიტეტში ყველაზე დიდი ფაკულტეტის სახელი, კონიუნქტურული 

ცვლილებებიდან გამომდინარე გაჩნდა საჭიროება გაზრდისა და განვითარების. 

შესაბამისად საბჭოზე  ფაკულტეტის დეკანის მიერ ინიცირდა შემდეგი პროგრამების 

დამატება :  

IT ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა; 

IT ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა; 

საერთაშორისო ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა. 

ფაკულტეტის განვითარებისა და პროგრამების გამრავალფეროვნების შესაბამისად 

„ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი“ აღარ გამოხატავდა ფაკულტეტის არსს, 

შესაბამისად ამავე ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით ფაკულტეტს სახელი შეეცვალა 

და ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ნაცვლად დაერქვა ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი.  

 

COVID 19 პანდემიიდან გამომდინარე სასწავლო პროცესი კვლავ დისტანციურ რეჟიმში 

გაგრძელდა, თუმცა გამოცდილებიდან გამომდინარე პროცესები კიდევ უფრო დაიხვეწა და 

როგორც სასწავლო პროცესი, ისე აქტივობები შეფერხების გარეშე, წარმატებით 

განხორციელდა.  ფაკულტეტზე დაიგეგმა და განხორციელდა არაერთი კურიკულუმს გარე 

აქტივობა: კონკურსები, სამეცნიერო კონფერენციები, საჯარო ლექციები და ტრენინგები. 

ზოგიერთი მათგანი გარემოებიდან გამომდინარე ჩატარდა დისტანციურად, ზოგიერთი 
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მათგანი კი გაიმართა ადგილზე ( დეტალური ინფორმაცია აქტივობების შესახებ იხილეთ 

ქვემოთ). 

აქტიურად მიმდინარეობდა სტუდენტების  ონლაინ კონსულტაცია ელექტრონულ 

რეგისტრაციებთან დაკავშირებით. სასწავლო პროცესის დაწყების წინ და შემდგომ 

ტარდებოდა დეკანის პერიოდული შეხვედრები სტუდენტებთან, უნივერსიტეტისა და 

პროგრამების გაცნობის მიზნით. შეხვედრები კითხვა - პასუხისა და დისკუსიის რეჟიმში 

იმართებოდა. 

2021-2022 სასწავლო წელს აქტიურად მიმდინარეობდა შეხვედრები ფაკულტეტის 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან სასწავლო პროცესის განვითარებისა და დახვეწის 

მიზნით. გაიმართა შეხვედრა, სადაც ლექტორებს წარედგინათ პერსონალისა და სასწავლო 

პროცესის შეფასების ანგარიშები, რომლის საფუძველზეც გამოვლინდა ხარვეზები და 

შემუშავდა მათი გადაჭრის გზები. 

 

პროგრამების წარმატებით განხორციელებისა და სწავლის პროცესში სტუდენტთა 

მაქსიმალურად ჩართვის მიზნით ჩატარდა 10 ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, სადაც 

განხილული იყო პროგრამების მოდიფიცირებისა და მიმდინარე აქტუალური საკითხები, 

კერძოდ: 

ცვლილებები შეეხო სასწავლო კურსის ხანგრძლივობასა და შეფასების კომპონენტებს. 20 

კვირიანი სასწავლო სემესტრი შემცირდა და გახდა 18 კვირიანი, შესაბამისად შეიცვალა და 

მოდიფიცირდა სილაბუსები და შეფასების კრიტერიუმები; 

მოდიფიცირდა „საბაკალავრო პროექტისა“ და „პრაქტიკის“  წინაპირობები და შესაბამისად 

განახლდა სილაბუსები; 

 

  ცვლილებები შევიდა ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო 

პროგრამაში, რომლის შემუშავებას წინ უძღოდა ინტენსიური კონსულტაციები პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, დარგის სპეციალისტებთან, 

მათგან მიღებული უკუკავშირის შედეგად პროგრამა მოდიფიცირდა შემდეგნაირად: 

მოდიფიცირდა პროგრამაში სავალდებულო და არჩევითი საგნების მოცულობა; 

დაკორექტირდა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტები; 
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გაუქმდა შემდეგი სასწავლო კურსები: ღონისძიებების მართვა; კარიერის მართვა; საწარმოო 

რესურსების დაგეგმვა; ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი; საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები მენეჯმენტ/მარკეტინგში 2. 

 

2021 წლის 25 ოქტომბერს გაიმართა შეხვედრა ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

საბაკალავრო პროგრამის დამსაქმებლებთან, სადაც რამდენიმე წამყვანი კომპანიის 

წარმომადგენელი იყო მოწვეული. მათ პროგრამის ხელმძღვანელსა და ფაკულტეტის 

დეკანს გაუზიარეს გამოცდილება, მოლოდინები, მოსაზრებები და რეკომენდაციები. 

შეხვედრის შედეგად მომზადდა  ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო 

პროგრამებთან დაკავშირებული დამსაქმებელთა რეკომენდაციების დოკუმენტი.  

2022 წლის 14 აპრილის ფაკულტეტის საბჭოზე დამტკიცდა ადამიანური რესურსების 

მართვის სამაგისტრო პროგრამა.პროგრამის შემუშავებას და კონკრეტული სასწავლო 

კურსების შერჩევას საფუძვლად დაედო დამსაქმებელთა მოთხოვნებისა და დასაქმების 

პორტალებზე განთავსებული ვაკანსიების ანალიზი. პროგრამის სტრუქტურა საშუალებას 

იძლევა სტუდენტი დაეუფლოს იმ აუცილებელ თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ 

უნარებს, რომლებიც ადამიანის რესურსების მართვის სამომავლო პროფესიული 

საქმიანობისთვის არის აუცილებელი.  

გაკეთდა განაცხადი განათლების სამინისტროს აკრედიტაციის საბჭოზე ადამიანური 

რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელების მიზნით. 

გაზაფხულის სემესტრში ბაკალავრიატის საფეხურის დამამთავრებელი კურსის 

სტუდენტებს სავალდებულო კომპონენტის - პრაქტიკის დაცვის მიზნით,  სტუდენტებს 

მიეცათ ფართო არჩევანის შესაძლებლობა, სურვილის მიხედვით გაევლოთ პრაქტიკა 

სასურველ ობიექტზე. მათ სემესტრის ბოლოს წარმოადგინეს ანგარიშები და პრაქტიკის 

საჯარო დაცვა განხორციელდა კომისიის წინაშე. 

გაზაფხულის სემესტრის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის სავალდებულო 

კომპონენტის - საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის მიზნით, სემესტრის დასაწყისშივე მოხდა 

სტუდენტების მხრიდან სასურველი მიმართულების, ხელმძღვანელისა და პროექტის 

არჩევა. სემესტრის დასრულებისას სტუდენტებმა საბაკალავრო პროექტები წარმოადგინეს 

საჯარო დაცვაზე. 
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ფაკულტეტზე გამოვლინდა 8 სტიპენდიატი, წინა სემესტრის სემესტრული მაჩვენებლების 

მიხედვით (ფაკულტეტზე მოქმედებს საბას სტიპენდია, ბაზისბანკის სტიპენდია და 

ფაკულტეტის სტიპენდია). 

აღსანიშნავია, რომ 2021-2022 სასწავლო წელს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 

პროგრამას ჰყავს 7, ტურიზმის პროგრამას 8, ხოლო ბიზნესის ადმინისტრირების 

სამაგისტრო პროგრამას 5 კურსდამთავრებული. 

 

კურიკულუმს გარე აქტივობები 

 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი აქტიურია კურიკულუმს გარე აქტივობებით, 

რომლებშიც სტუდენტები დიდი ინტერესით ერთვებიან და ცდილობენ პრაქტიკული 

უნარების განვითარებას. ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა არაერთი ადგილობრივი და 

საერთაშორისო აქტივობა: 

მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ ტრანსფორმაცია 

განვითარებისთვის, განვითარება კეთილდღეობისთვის“. ღონისძიება ჩატარდა ბიზნესისა 

და ტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და ფაკულტეტზე მოქმედი განვითარების კვლევების 

ინსტიტუტის (IDS) მიერ. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მომხსენებლები მსოფლიოს 

სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. კონფერენციაზე მთავარი მოხსენება წარადგინა 

პროფესორმა განდოლფო დომინიჩიმ, რომელიც გახლავთ ბიზნეს სისტემების 

ლაბორატორიის სამეცნიერო დირექტორი, პალერმოს უნივერსიტეტის (იტალია); 

მე-8 სტუდენტური კონფერენცია- ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტმა 

ტრადიციულად ჩაატარა სტუდენტური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას 

საქართველოს 8 სხვადასხვა უნივერსიტეტის 16 სტუდენტი იღებდა. კონფერენციაზე 

გამოვლინდნენ საუკეთესო მოხსენების ავტორები, რომელთა ნაშრომები დაიბეჭდება 

კრებულში. 

მე-9 სტუდენტური კონფერენცია- ფაკულტეტის კონფერენცია გაიმართა დისტანციურ 

რეჟიმში და მასში მონაწილეობა სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მიიღეს. 

კონფერენციაზე გამოვლინდნენ საუკეთესო მოხსენების ავტორები, რომელთა ნაშრომები 

დაიბეჭდება კრებულში. 
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ბიზნეს ქეისების კონკურსი-კონკურსი საბაუნის ბიზნეს მარათონის ფარგლებში გაიმართა, 

რომელში მონაწილეობაც 10-მდე უნივერსიტეტის სტუდენტთა გუნდმა მიიღო.  კონკურსის 

ფარგლებში გუნდებმა მიიღეს ქეისები ( პრაქტიკული, სიტუაციური მოდელები ბიზნეს 

სიტუაციების შესახებ). საუკეთესო გუნდები დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა ფულადი 

პრიზებით. დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოში; 

სასკოლო სამეწარმეო იდეების კონკურსი-გაიმართა ბიზნეს მარათონის ფარგლებში. 

განხორციელდა ფაკულტეტის ორგანიზებითა და საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 

მასშტაბით 30-ამდე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების ჯგუფმა (მე-10, მე-11 და მე-12 

კლასი). კონკურსის მიზანი იყო საინტერესო, ინოვაციური ბიზნეს იდეების მქონე 

მოსწავლეების აღმოჩენა, წახალისება და ხელშეწყობა. პროექტში  ჩართულები იყვნენ 

„საბაუნის“ პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების წარმომადგენლები: იტალიიდან 

(Università di Roma LUMSA), პოლონეთიდან (Polonia University), საფრანგეთიდან (Université 

Catholique de Lille); 

სტუდენტური სამეწარმეო იდეების კონკურსი-გაიმართა ბიზნეს მარათონის ფარგლებში. 

განხორციელდა ფაკულტეტის ორგანიზებითა და საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 

მასშტაბით სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტთა ჯგუფმა. კონკურსის მიზანი იყო 

საინტერესო, ინოვაციური ბიზნეს იდეების მქონე სტუდენტების აღმოჩენა, წახალისება და 

ხელშეწყობა. პროექტში  ჩართულები იყვნენ „საბაუნის“ პარტნიორი ევროპული 

უნივერსიტეტების წარმომადგენლები: იტალიიდან (Università di Roma LUMSA), 

პოლონეთიდან (Polonia University), საფრანგეთიდან (Université Catholique de Lille); 

საჯარო ლექცია თემაზე „რელიგიური რწმენა, ეკონომიკური ზრდა და გარემოსდაცვითი 

ხარისხი; 

საუნივერსიტეტო მიმოხილვითი ტური შიდა კახეთში- ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის ტურიზმის პროგრამის სტუდენტებმა ტურის ფარგლებში მოინახულეს შიდა 

კახეთის მხარე: უჯარმის ციხე, მეფე ერეკლე II-ის სასახლე, იყალთო, ალავერდი, გრემი, 

ილიას ტბა, თელავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. ლალისყურში, საკუთარ მარანში 
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თუშმა მეცნიერმა გიორგი იჩუაიძემ უმასპინძლა სტუდენტებს. ტური განხორციელდა 

სასწავლო კურსების ,,ექსკურსიამცოდნეობა და გიდის ხელოვნება“ და ,,აგროტურიზმი” 

ფარგლებში; 

საუნივერსიტეტო მიმოხილვით ტურში სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე- ტურიზმის 

პროგრამის სტუდენტებმა ტურის ფარგლებში მოინახულეს: წალკა, ფარავანი, საღამოს ტბა, 

ნინოწმინდა, გორელოვკა (დუხობორების სოფელი და „ობლის სახლი"), ახალქალაქი,  

ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ოფისი, კუმურდო, ხერთვისის ციხე, წუნდა, 

თავკვეთულა, ვარძია, ვანის ქვაბები, ჭობარეთი (ალუდა ჯვარიძის მზიანეთი და ტენილი 

ყველის საწარმო), რაბათის ციხე, სლესის ციხე. ტურში მონაწილეობდა უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მიმართულების პირველი და მეორე კურსის 13 სტუდენტი. ტური 

განხორციელდა სასწავლო კურსის ,,ექსკურსიამცოდნეობა და გიდის 

ხელოვნება“ ფარგლებში. ტურს უძღვებოდნენ უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორები 

თინათინ მოსიაშვილი და გიორგი ჩერქეზიშვილი.  

 

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და კვლევითი პროექტები 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტსა და ჩესტოხოვას პოლონიის უნივერსიტეტს 

(პოლონეთი) შორის არსებული თანამშრომლების ფარგლებში ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ ესწავლათ 

პოლონეთში სრული დაფინანსებითა და სტიპენდიით, ერთი წლის განმავლობაში და 

მიეღოთ ორმაგი დიპლომი.   აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პოლონეთში 1 წლის 

განმავლობაში იმყოფებოდნენ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები მარიამ ხვედელიძე და დავით 

აკოფიანი. 

 მაასტრიხტის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ 

საერთაშორისო სიმპოზიუმსა და კონფერენციას მაასტრიხტის უნივერსიტეტმა 

(ნიდერლანდები), Studio Europa და EIPA (European Institute of Public Administration) 

უმასპინძლა. ღონისძიებაში ევროპის მრავალი ქვეყნის უმაღლესი რანგის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობდნენ დარგობრივი ექსპერტები 

და წამყვანი უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი, მათ შორის კი, ბიზნესისა და 
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ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი თამთა მიქაბერიძე და პროფესორები- ნინო 

პაპაჩაშვილი და მარინე თავართქილაძე. მათ კონფერენციაზე წარადგინეს კვლევის 

ძირითადი მიგნებები თემაზე: Non-tariff Measures in Georgia-EU trade: Institutional 

Harmonization and Challenges. პროფესორი ნინო პაპაჩაშვილი ევროპული განვითარების 

გამოწვევების პანელის ხელმძღვანელად მიიწვიეს. ევროპელ პარტნიორებთან სესიების 

ფარგლებში დაისახა მომავალი პარტნიორული თანამშრომლობის პერსპექტივა. 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის პროფ. თამთა მიქაბერიძის, 

პროფესორების ნინო პაპაჩაშვილისა და მარინე თავართქილაძის და პროფესორი ვასია 

რობლეკის ( სლოვენია) ერთობლივი კვლევა „ უმაღლესი განათლების პროგრამების 

გამოწვევები ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში“ გამოქვეყნდა ამერიკულ 

საერთაშორისო სამეცნიერო გამომცემლობა Nova Science Publisher-ის წიგნში Progress in 

Education. 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტისა და განვითარების კვლევების ინსტიტუტის 

(IDS) მიერ გამოიცა საერთაშორისო ინგლისურენოვანი ინტერდისციპლინური სამეცნიერო 

ჟურნალი "Journal of Development Studies" (Vol.1-1). ჟურნალის სამეცნიერო რედაქტორი: 

პროფესორი ნინო პაპაჩაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კოლეგია დაკომპლექტებულია: 

აშშ-ს, გერმანიის, ბრიტანეთის, ნორვეგიის, სლოვაკეთის, მოლდოვასა და ბულგარეთის 

წამყვანი უნივერსიტეტების წარმომადგენლებით. 

საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტსა და მარიბორის (სლოვენია) ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი. 

მემორანდუმები ითვალისწინებს ერთობლივი კვლევითი და აკადემიური პროექტების 

განხორციელებას, ასევე გაცვლით პროგრამებს აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტებისთვის. 

 

განსაკუთრებით აქტუალურია უნივერსიტეტსა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტზე Erasmus + გაცვლითი პროგრამები, როგორც აკადემიური პერსონალის, ასევე 

სტუდენტებისთვის: 
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ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის  სტუდენტებმა თამთა გოგოლაძემ და 

ნია დოლიაშვილმა Erasmus + ფარგლებში გაცვლით პროგრამით გაზაფხულის სემესტრში 

სწავლა გააგრძელეს ლუმსას უნივერსიტეტში (იტალია); 

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის  სტუდენტმა ნინო გოშაძემ Erasmus + 

ფარგლებში გაცვლით პროგრამით შემოდგომის  სემესტრში სწავლა გააგრძელა ლუმსას 

უნივერსიტეტში (იტალია); 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა ეკატერინე დანელიამ 2021-2022 

სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში Erasmus+ ფარგლებში გაცვლითი პროგრამით 

ისწავლა პოლონეთში, აკადემია იგნატიანუმში; 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი პროფ. თამთა მიქაბერიძე Erasmus + 

აკადემიური მობილობის ფარგლებში იმყოფებოდა ვალიადოლის უნივერსიტეტში 

(ესპანეთი); 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი პროფ. თამთა მიქაბერიძე და 

პროფესორები-მარინე თავართქილაძე და ნინო პაპაჩაშვილი Erasmus + აკადემიური 

მობილობის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ლილის კათოლიკურ 

უნივერსიტეტში (საფრანგეთი). სამუშაო შეხვედრებზე განიხილეს - ინოვაციის როლი 

სწავლა-სწავლების პროცესში და მდგრადი განვითარების საკითხები.    ამასთანავე, 

ვიზიტის ფარგლებში, ფაკულტეტის დეკანმა - თამთა მიქაბერიძემ, საბაუნის 

პროფესორებმა - მარიამ თავართქილაძემ და ნინო პაპაჩაშვილმა ზემოთ ხსენებულ 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად, ურთიერთთანამშრომლობის 

გაფართოებაზე ისაუბრეს; 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი პროფ. თამთა მიქაბერიძე Erasmus + 

აკადემიური მობილობის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში იმყოფებოდა ლუბლინის 

მეწარმეობისა და ადმინისტრირების უნივერსიტეტში (პოლონეთი). 
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საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური 
 

სტუდენტებისა და პერსონალის საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა, გაცვლითი 

პროგრამები 

სტუდენტების ჩართულობა საერთაშორისო პროექტებში - 29 

• 21 სტუდენტის მობილობა ევროპის უნივერსიტეტებში (იტალია, ესპანეთი, ჩეხეთი, 
პოლონეთი სლოვაკეთი) 

o 3 FUCE 
o 17 Erasmus+ ICM   
o 2 ორმაგი დიპლომი 

• 2 სტუდენტმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში 
• 4 სტუდენტმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო საზაფხულო სკოლებში 
• 1 PhD სტუდენტი კვლევითი (KAAD) სტიპენდიით იმყოფებოდა გერმანიაში 

საბაუნის ვირტუალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო ფილიპინების 

უნივერსიტეტის სამმა (3) სტუდენტმა 

აკადემიური პერსონალის სასწავლო მობილობა უცხოეთის უნივერსიტეტებში -  5  

ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა უცხოეთის უნივერსიტეტებში -  9 

 

ჩამომსვლელი აკადემიური და ადმინისტრაციული მობილობა: 

მიმდინარე სემესტრში საბაუნიმ უმასპინძლა 6 (ექვსი) აკადემიური და 1 (ერთი) 

ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობას. მობილობები განხორციელდა როგორც 

Erasmus+ პროექტის, ასევე ორმხრივი შეთანხმების ფარგლებში. უნივერსიტეტს ეწვივნენ 

პროფესორები, სლოვაკეთისა და პოლონეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან.  

2022 წლის მარტში საბაუნის სტუმრობდა ფრაიბურგის კათოლიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისა და პროფესორებისაგან შემდგარი ოცკაციანი ჯგუფი. სტუმრები შეხვდნენ 

საბაუნის ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის პროგრამების სტუდენტებს. ვიზიტი 

განხორციელდა DAAD მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში და მიზნად ისახავდა 

გერმანელი და ქართველი სტუდენტების გაცნობას, ასევე, გერმანელმა სტუდენტებმა 

წარადგინეს თავიანთი კვლევის ანგარიში „მიგრაციის თემაზე“ და ისაუბრეს 

საქართველოში მიგრაციის საკითხსა და მისგან გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე.  
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საბაუნის დელეგაცია (რექტორი, სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანი და პროგრამის 

ხელმძღვანელი) სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ პოლონეთში, სადაც ერთი კვირის 

მანძილზე შეხვედრები გამართეს ჟეშოვის უნივერსიტეტსა და ლუბლინის კათოლიკური 

უნივერსიტეტების სამედიცინო სკოლებთან. ვიზიტის ფარგლებში საბაუნის 

წარმომადგენლები გაეცნენ პოლონური უნივერსიტეტების სამედიცინო სკოლების 

გამოცდილებას.  

2021 წელის ოქტომბერში საბაუნის რექტორი და პრორექტორი დაესწრნენ ევროპის 

კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაციის გენერალურ ასამბლეას ბარსელონაში.   

2022 წლის აგვისტოში სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანი და პროგრამის ხელმძღვანელი 

დაესწრნენ ევროპის სამედიცინო სკოლების ასოციაციის ასამბლეას ლიონში. 

 

საერთაშორისო ქსელებში გაწევრიანება, პარტნიორობის გაფართოება განსაკუთრებით 

საერთო ინტერესების მქონე უნივერსიტეტებთან  

მიმდინარე სემესტრის განმავლობაში გავაფორმეთ 6 (ექვსი) საერთაშორისო 

თანამშრომლობის  მემორანდუმი 

1. პარიზის კათოლიკური ინსტიტუტი (საფრანგეთი) 
2. სალამანკას პონტიფიკური უნივერსიტეტი (ესპანეთი) 
3. მალტას უნივერსიტეტი (მალტა) 
4. ხორვატიის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ხორვატია) 
5. რუჟომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტი (სლოვაკეთი) 
6. ჟეშოვის უნივერსიტეტი (პოლონეთი) 

მიმდინარეობს მოლაპარაკება კიდევ სამ უნივერსიტეტთან.  

საერთაშორისო კონფერენციები და ღონისძიებები: - 6 

1. კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში (V საერთაშორისო კონფერენცია) 
2. სამართალი და გლობალური უსაფრთხოება (IV საერთაშორისო კონფერენცია) 
3. ტრანსფორმაცია განვითარებისთვის, განვითარება კეთილდღეობისთვის“ (IV 

საერთაშორისო კონფერენცია) 
4. მე-6 საერთაშორისო თეოლოგიური კონფერენცია  
5. გამძლეობა და აღდგენა: გამოწვევები უნივერსიტეტებისათვის (კონფერენცია, 

თანაორგანიზატორი Notre Dame University (USA) 
6. რუსეთ-უკრაინის ომი: გამოწვევები სქართველოსა და პოლონეთისათვის (ონლაინ 

დისკუსია საბაუნისა და KUL ის პროფესორების მონაწილეობით). 
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აკადემიური პერსონალის კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა 

1. სამართლის ფაკულტეტის დეკანი და აფილირებული პროფესორი, გიორგი გორაძე 
ორთვიანი კვლევითი გრანტით იმყოფებოდა ამერიკაში, ნოტრ დამის 
უნივერსიტეტთან არსებული ნანოვიკის ინსტიტუტში.  

2. სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, მარიამ ხოფერია ერთთვიანი კვლევითი 
პროექტით იმყოფებოდა ლუბლინის კათოლიკურ უნივერსიტეტში. 

3. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა აფილირებული პროფესორი, ირმა 
ტალახაძე სლოვაკეთის სახელმწიფოს კვლევითი გრანტით (სამი თვე) იმყოფება  
რუჟომბეროკის კათოლიკურ უნივერსიტეტში 

4.  სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტი და სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი, 
თენგიზ თევზაძე KAAD კვლევითი გრანტით იმყოფებოდა სამი თვე გერმანიაში. 

საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე აკადემიური პერსონალის რაოდენობა: 42  

აქედან 4 კონფერენცია გაიმართა უცხოეთში. 

საბაუნის ფსიქოლოგიის ორმა პროფესორმა ვალენსიის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან 

ერთად მონაწილეობა მიიღო ონლაინ ტრენინგში „როგორ შევიმუშაოთ COIL”, რომლის 

შედეგად ესპანელ პროფესორთან ერთად მოახდინეს მათი სასწავლო კურსების მცირე 

მოდიფიცირება და COIL-ის ელემენტების დამატება, რაც გულისხმობს კურსის 

მიმდინარეობისას ერთი თვის მანძილზე სასწავლო პროცესის ონლაინ ფორმატში 

ჩატარებას, რომელსაც წარუძღვებიან ესპანელი და ქართველი პროფესორები და რომელსაც 

დაესწრებიან საბაუნის და ვალენსიის კათოლიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები.  

 

 

•  



 
  

   

 
 20 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 
 

2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრით, საშემოდგომო სემესტრში სწავლა 

დაიწყო 27 სექტემბერს, ნახევრად დისტანციური რეჟიმით Google Meet-ის გამოყენებით. 

ლექტორებსა და სტუდენტებს გაეგზვნათ შესაბამისი ინსტრუქციები. 2021-2022 სასწავლო 

წლის საშემოდგომო სემესტრიდან უნივერსიტეტმა დაიწყო სასწავლო პროცესის მართვის 

ახალი ელექტრონული ბაზის სრულად გამოყენება. ახალ ბაზაზე მოხდა პროგრამებისა და 

სილაბუსების განახლება. ასევე, სილაბუსების შესაბამისად აეწყო სემესტრში გახსნილი 

სასწავლო კურსების შეფასების სისტემები. 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის 

სემესტრში დამატებული ლექტორებისთვის, ახალ ბაზაზე სასწავლო პროცესის მართვის 

ელექტრონული სისტემის მომხმარებლები შეიქმნა. ლექტორებსა და სტუდენტებს ახალი 

ბაზის ინსტრუქციები გაეგზავნათ. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე პირველკურსელთა 

სარეგისტრაციო დოკუმენტები გამზადდა და წარიმართა პირველადი რეგისტრაციის 

პროცესი. სტუდენტებმა გაიარეს ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, რის 

შემდეგაც, მათი მონაცემები სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში აისახა. 

მათთან დადებული განათლების ხელშეკრულებები კი გატარდა ელექტრონულ ჟურნალში.  

2021 წლის საშემოდგომო სემესტრში, ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩაირიცხა 134 სტუდენტი: 

1. სამართალი - 46 
2. ბიზნესის ადმინისტრირება - 6 
3. ტურიზმი - 5 
4. თეოლოგია - 6 
5. საერთაშორისო ურთიერთოებები - 9 
6. ფსიქოლოგია - 53  
7. სოციოლოგია - 6 
8. პოლიტიკა - 3 

 

მაგისტრატურის საფეხურზე 185 სტუდენტი: 

1. სამართალი - 153 
2. საჯარო მმართველობა - 14  
3. ბიზნესის ადმინისტრირება -15 
4. თეოლოგია - 3 

 

დოქტორანტურის საფეხურზე:  
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სამართალი - 20 

 

2021-2022 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრში ჩარიცხული მაგისტრანტების შესახებ 

ინფორმაცია, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მიერ შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ სისტემაში აისახა.  

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა განახორციელა 2021-2022 სასწავლო წლის 

საშემოდგომო სემესტრის მობილობის პროცესის ორგანიზება და მობილობით გამოსული 

სტუდენტების მონაცემებისა და მობილობით აღიარებული კრედიტების სასწავლო 

პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ასახვა. 

2021-2022 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მიმდინარეობისას, სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურმა, საფინანსო სამსახურს დამატებით კრედიტებზე 

რეგისტრირებული სტუდენტების სია და მათ მიერ გადასახდელი კრედიტები მიაწოდა.  

2021-2022 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრში შუალედური გამოცდები ჩატარდა 15 

ნოემბრიდან 27 ნოემბრის ჩათვლით. შუალედური გამოცდების აღდგენები ჩატარდა 13-18 

დეკემბერს. 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასცა 

ცნობები, როგორც სტასტუსის შესახებ, ასევე ფორმა 26. 

დაიბეჭდა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის უწყისები. მოხდა 

დაკავშირება 2020-2021 სასწავლო წლის აქტიურ ლექტორებთან და დაორგანიზდა მათ მიერ 

უწყისებზე ხელის მოწერის პროცესი. 

დამუშავდა პოტენციური კუსდამთავრებულების მონაცემები და აღნიშნული ინფორმაცია 

მიეწოდა ხარისხის მართვის სამსახურს. 

2021-2022 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდა 24 

იანვრიდან  5 თებერვლის ჩათვლით. დამატებითი გამოცდები ჩატარდა 7 თებერვლიდან 12 

თებერვლის ჩათვლით. 

მას შემდეგ, რაც 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დამატებითი 

გამოცდების შეფასებები სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში სრულად 

აისახა, დაიხურა და დაარქივდა შემოდგომის სესია და უწყისები.  
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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 2021-2022 სასწავლო წლის 

გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილი.  

2022 წლის 21 თებერვალს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში, როგორც 

ბაკალავრიატის, ისე  მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის აკადემიური რეგისტრაცია 

გაიხსნა. 2021-2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი, 2022 წლის 7 მარტს ნახევრად 

დისტანციური რეჟიმით Google Meet-ის გამოყენებით დაიწყო.  

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურმა, საგაზაფხულო სემესტრშიც განახორციელა 

მობილობის პროცესის ორგანიზება და მობილობით გამოსული სტუდენტების 

მონაცემებისა და მობილობით აღიარებული კრედიტების სასწავლო პროცესის მართვის 

ელექტრონულ სისტემაში ასახვა. 

 

2022 წლის საგაზაფხულო სემესტრის შუალედური გამოცდები ჩატარდა 26 აპრილიდან 7 

მაისის ჩათვლით. შუალედური გამოცდების აღდგენები კი 16 მაისიდან 21 მაისის ჩათვლით 

ჩატარდა. საგაზაფხულო სემესტრის მიმდინარეობისას სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურის მიერ ახალ ბაზაზე გადატანილი ინფორმაცია, მათ შორის თითოეულ აქტიურ 

სტუდენტზე არსებული ბრძანების მონაცემები გასწორდა. ასევე მოწესრიგდა არქივში 

არსებული დოკუმენტაცია.  

2021-2022 სასწავლო  წლის საგაზაფხულო სემესტრის ფინალური გამოცდები ჩატარდა 20 

ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით. დამატებითი გამოცდები ჩატარდა 4 ივლისიდან 9 

ივლისის ჩათვლით. 

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დამატებითი გამოცდების შეფასებების 

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში სრულად ასახვის შემდეგ, დაიხურა 

და დაარქივდა საგაზაფხულო სესია და უწყისები. დამუშავდა ასევე კურსდამთავრებულთა 

მონაცემები და გადაეგზავნა ფაკულტეტებს.  
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გარდა ამისა, დამუშავდა დიპლომებისთვის საჭირო ინფორმაცია და გადაეგზავნა შესაბამის 

ორგანიზაციას დასამზადებლად. გაიცა დამზადებული დიპლომები. 
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ბიბლიოთეკა 
 

2021-2022 სასწავლო წლის განმავლობაში სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა აქტიურად იყო  ჩართული  აკრედიტაციის პროცესში.  

ბიბლიოთეკის მიერ შემოწმებულ იქნა შემდეგი სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამების სილაბუსები: 

• სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 
• თეოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 
• საჯარო მმართველობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა. 

 

ბიბლიოთეკის მიერ გადამოწმდა, შემდეგი  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

სულაბუსები: 

• ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.  

შემოწმებულ იქნა სილაბუსში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა, რის 

შედეგადაც სრულად შეივსო საბიბლიოთეკო ფონდი, როგორც მატერიალური ასევე 

ელექტრონული რესურსებით.  

ბიბლიოთეკა საბიბლიოთეკო სტანდარტის  7.2  თანახმად ასრულებს და ჩართულია 

ავტორიზაციის პროცესში.  განახლდა ზოგადი აღწერილობის და შეფასების ძირითადი 

ტექსტი, ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარების სტრატეგია და 

განახლების მექანიზმები. 

   ბიბლიოთეკა ჩართული იყო სტრატეგიული გეგმის სამუშაო შეხვედრებზე, 

ბიბლიოთეკარებმა გაიარეს ტრეინინგი - „Soft skills - კომუნიკაცია, პრეზენტაცია, სამუშაო 

ეთიკა, გუნდში მუშაობა“. 

დისტანციური სწავლების პერიოდში ბიბლიოთეკამ უზრუნველყო საორიენტაციო 

შეხვედრების ჩატარება, სტუდენტებისთვის და აკადემიური პერსონალისთვის.  

საკონსულტაციო შეხვედრის ძირითადი თემები იყო: ელ. კატალოგის გამოყენება, ძიების  

განხორციელება და სამეცნიერო ბაზების გამოყენება.  

საორიენტაციო შეხვედრების გარდა, ბიბლიოთეკამ უზრუნველყო სავალდებულო 

ლიტერატურის გაციფრულება.  
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ბიბლიოთეკის ფონდს დაემატა: 

• წიგნი - 958 
• პერიოდიკა - 250 
• ელ. ვერსია - 1005 

2022 სასწავლო წლის დასაწყისში, ბიბლიოთეკაში განხორციელდა მკითხველთა 

რეგისტრაცია, გაწევრიანდა 255 სტუდენტი.  

სამეცნიერო ბაზებს დაემატა მედიცინის მიმართულებით BMJ - სამედიცინო ჟურნალი. 

ბიბლიოთეკამ უზრუნველყო ერთ წლიანი გამოწერა შემდეგი ჟურნალების: National 

Geographic, Entrepreneur, Forbes, არილი, აფრა. 

   ბიბლიოთეკამ უკვე რამდენიმე წელია უნივერსიტეტში საფუძველი ჩაუყარა 

მაკულიტერატურის კამპანიას, რის მიხედვითაც ბიბლიოთეკის ფონდს ემატება 

მხატვრული ლიტერატურა. ამ მიმართულებით 2021-2022 სასწავლო წლებში მხატვრულ 

ფონდს დაემატა 20-მდე ლიტერატურა.  

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალზე, ბიბლიოთეკამ აღწერა ფეტივალზე 

გასატანი წიგნები და საფესტივალო დღეების განავლობაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა.  

ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა არაერთ წიგნის პრეზენტაციას: 

• უჩა ბახტაძის პრაქტიკული სახელმძღვანელო - “თაღლითობის გავრცელებული 
ტიპები და პრევენციის გზები”; 

• სმიტის კომისიის ანგარიში; 
• ავთანდილ დემეტრაშვილი 80 საიუბილეო კრებული. 

 



 
  

   

 
 26 

ხარისხის მართვის სამსახური 
       2021-22 წლის სასწავლო წლის განმავლობაში სულხან-საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის საქმიანობა შეიძლება დაიყოს რამდენიმე 

ძირითადი მიმართულებების მიხედვით. ესენია: უნივერსიტეტის ავტორიზაციის 

მონიტორინგი, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი და ზოგადად, 

სწავლა, სწავლება, კვლევის ხარისხის კონტროლის მიზნით განხორციელებული მთელი 

რიგი ღონისძიებების ერთობლიობა.  

• აკრედიტაციის პროცესი: 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ხარისხის მართვის სამსახურის უშუალო 

მონაწილეობით და ორგანიზებით უნივერსიტეტმა დაიმატა 3 ახალი სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამა: 

 სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 
 თეოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 
 საჯარო მმართველობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა. 

1 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა: 

 ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.  

2022 წლის ივლისის თვეში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 

გაიგზავნა უნივერსიტეტში მოქმედ 6  საგანმანათლებლო პროგრამაზე უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პირობების შემოწმების მიზნით  3-წლიანი 

თვითშეფასების ანგარიშის ფორმები. ეს პროგრამებია: 

 სამართლის საბაკალავრო; 
 სამართლის სამაგისტრო; 
 ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო; 
 ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო; 
 თეოლოგიის საბაკალავრო; 
 თეოლოგიის სამაგისტრო.  

ამავე პერიოდში ხარისხის მართვის სამსახურმა უზრუნველყო თეოლოგიის 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის მიზნით მოსამზადებელი 

სამუშაოების ჩატარება და საბოლოოდ, ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 

წარადგინა თვითშეფასების ანგარიში, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად. 
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ამავე პერიოდში, ხარისხის მართვის სამსახური აქტიურად მუშაობდა ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხზე და ამ მიზნით ჰქონდა აქტიური 

კოორდინაცია პროგრამის ხელმძღვანელებთან, ფაკულტეტებთან და უნივერსიტეტის 

სხვადასხვა  სტრუქტურულ ერთეულებთან. შესაბამისად, მზადების პროცესშია 5 ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამა:  

 მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა; 
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების (ქართულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა; 
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამა; 
 ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა;  
 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.  
 

• ავტორიზაციის პროცესი: 

მითითებულ პერიოდში ხარისხის მართვის სამსახურმა დაიწყო აქტიური სამუშაოები 

უნივერსიტეტის ავტორიზაციის მონიტორინგის პროცესის ორგანიზებისთვის. სხვადასხვა 

სტრუქტურულ ერთეულებს მიეცათ კონკრეტული დავალებები ავტორიზაციის 

სტანდარტების შესაბამისად, გაცემული რეკომენდაციის შესრულებისა და შესაბამისი 

დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე. ხარისხის მართვის სამსახური აგრძელებს 

პროცესების სისტემატიზაციას და აქტიურად თანამშრომლობს ყველა სტრუქტურულ 

ერთეულთან პროცესის წარმატებით დასრულების მიზნით.  

• სწავლა, სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფა 
 

 უნივერსიტეტში სადოქტორო საფეხურის დამატებასთან ერთად აუცილებელი გახდა 
ხარისხის განვითარების მექანიზმებში ცვლილებების შეტანა. შესაბამისად, ხარისხის 
მართვის სამსახურმა ცვლილებები განახორციელა მოქმედ ხარისხის შეფასების 
დოკუმენტში და ასევე დაამატა კონკრეტული გამოკითხვისა და შეფასების ფორმები 
სადოქტორო საფეხურის სპეციფიკის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში 
ახალი სასწავლო ბაზის დანერგვასთან ერთად მოხდა შეფასების ფორმების ინტეგრაცია 
აღნიშნულ ბაზაში, რამაც გაამარტივა ადმინისტრირების პროცესი. 

 

 საანგარიშო პერიოდში ხარისხის მართვის სამსახურმა 2-ჯერ, საშემოდგომო და 
საგაზაფხულო სემესტრების დასრულებისთანავე გააგზავნა გამოკითხვის ფორმები 
სტუდენტებთან, აკადემიურ  და მოწვეულ პერსონალთან, ხოლო წლის ბოლო ასევე 
კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან. ხარისხის მართვის სამსახურმა 
მიღებული შედეგების საფუძველზე შეიმუშავა შესაბამისი დასკვნები მოქმედი წესის 
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შესაბამისად და აკადემიურ საბჭოსთან ერთად დაამტკიცა კონკრეტული სამოქმედო 
გეგმები. 

 

 აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
შეფასების მიზნით, 2021-2022 სასწავლო წლის დასასრულს გამოიკითხა აფილირებული 
აკადემიური პერსონალი. განახლდა გასაგზავნი კითხვარი და მოდიფიცირდა თითოეული 
კომპონენტისთვის მინიჭებული ქულა. მიღებული ინფორმაცია გაანალიზდა, გამოიკვეთა 
დადებითი და უარყოფითი მხარეები. საბოლოო ანგარიში დაეგზავნა ფაკულტეტების 
დეკანებსა და პრორექტორს სათანადო რეაგირებისათვის. 

 

 საანგარიშო პერიოდში ხარისხის მართვის სამსახურმა ორგანიზება გაუწია 6 
აკადემიური საბჭოს, სადაც წარადგინა განსახილველი საკითხები, შეადგინა ოქმები და 
მოაწესრიგა  ოქმებზე თანდართულ დოკუმენტაცია.  

 

 სამსახურის ინიციატივით და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან აქტიური 
კომუნიკაციით შემუშავდა 2021-2022 წლის საბაკალავრო და საბაკალავრო პროგრამების 
ანკეტა-კითხვარი, განისაზღვრა შესაბამის პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის 
ადგილების რაოდენობა და საბოლოოდ არსებული მონაცემები აისახა სპეციალურ 
ელექტრონულ პროგრამაში. 

 

 ხარისხის მართვის სამსახურმა, როგორც უნივერსიტეტში მოქმედი სტრატეგიული 
გეგმისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგზე პასუხისმგებელმა უწყებამ, 
საანგარიშო პერიოდში 2-ჯერ ჩაატარა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი. 
პასუხისმგებელი უწყებებისგან მიღებული ანგარიშების ანალიზის შემდგომ ხარისხის 
მართვის სამსახურმა შეიმუშავა დასკვნები და წარადგინა აკადემიურ საბჭოზე სამოქმედო 
გეგმის შემუშავების მიზნით.  

 

 თითოეული აკადემიური სემესტრის დაწყებამდე ხარისხის მართვის სამსახურმა 
ჩაატარა მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით შესატანი ცვლილებების 
რევიზია პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით, რაც ასევე მოიცავდა სასწავლო კვირების 
რაოდენობის ცვლილებას. სამსახურის უშუალო მონაწილეობით აღნიშნული ცვლილებები 
აისახა ყველა მოქმედ (15)  საგანმანათლებლო პროგრამაზე). 

 

 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 
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მიმოწერის წარმოებას, შესაბამისი სამართლებრივი კორესპონდენციების გაგზავნას და 
მიღებულ წერილებზე სამართლებრივი რეაგირების განხორციელებას. 
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ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 
 

     2021-2022 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის 

საქმიანობა მოიცავდა, ერთის მხრივ უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის 

პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას, მეორე მხრივ კი პერსონალის განვითარებაზე და 

კმაყოფილებაზე ზუნვას, 

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 

2021 პერსონალის მართვის პოლიტიკის არსებობა 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების 

და სპეციფიკაციების განახლება 

 

პერიოდულად  განახლებული თანამდებობრივი 

ინსტრუქციები და სპეციფიკაციები 

თანამშრომელთა კმაყოფილების 

კვლევა 

ივლისი 2022 თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევის 

შედეგები 

სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებების შექმნა/განახლება 

 

პერიოდულად განახლებული სტრუქტურული 

ერთეულების დებულებები 

აკადემიური პერსონალის 

შერჩევის დებულების განახლება 

2022 წ განახლებული დებულება 

უნივერსიტეტის შრომის 

შინაგანაწესის განახლება 

პერიოდულად შინაგანაწესის  პროექტის არსებობა 

ადამიანური რესურსების მართვის 

ელექტორნული სისტემის 

შექმნა/დანერგვა 

პროგრესში ადამიანური რესურსების მართვის 

ელექტრონული სისტემის არსებობა, 

თანამშრომლებისთვის შესაბამისი 
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მომხმარებლების გახსნა და ტრენინგების 

ჩატარება. 

პერსონალის სამოტივაციო 

სისტემის შემუშავება  

პროცესში შემუშავდა ადამინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალის სამოტივაციო KPI 

სისტემა 

თანამშრომელთა ეთიკისა და 

ქცევის კოდექსის შემუშავება 

დასრულებული თანამშრომელთა ეთიკისა და ქცევის 

კოდექსის პროექტის არსებობა, იურიდიულ 

სამსახურთან ერთად 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრის ფარგლებში ტრენინგების 

ჩატარება პერსონალისთვის 

პერიოდულად 2021-2022 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 2022 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 70-მდე თანამშრომელს. 

ძირითადი ტრენინგები: 

• მართვის თანამედროვე მეთოდები 
• კომუნიკაცია 
• გუნდში მუშაობა 
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• ონლაინ სწავლების მეთოდები; 
• სწავლების მეთოდები მედიცინის პერსონალისათვის; 

პერსონალის 2021 წლის სტატისტიკური მონაცემები: 
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მნიშვნელოვანი პროექტები/მიღწევები 

 2022 წელს უნივერსიტეტმა კვლავ ჩაატარა კმაყოფილების კვლევა, თუმცა გამოყენებულ იქნა 

განსხვავებული დათვლის მეთოდი, რომელიც ჩაითვლება ათვლის წერტილად, შემდეგი კვლევების 

ჩატარებისას. აღნიშნული მეთოდია: 

ENPS (employee Net Promoter Score) არის თანამშრომელთა წმინდა ლოიალობის ინდექსი, რომელიც 

ზომავს მათ კმაყოფილებას კომპანიის მიმართ. ENPS გვიჩვენებს, კმაყოფილი არიან თუ არა 

თანამშრომლები კომპანიაში მუშაობით და მზად არიან თუ არა ერთობლივი განვითარებისთვის, ან 

არიან თუ არა იმედგაცრუებულნი თანამშრომლობით და მზად არიან გადავიდნენ სხვა 

დამსაქმებელთან, როგორც კი უკეთესი შეთავაზება ექნებათ. ENPS = 25%, რაც საკმაოდ კარგი 

მაჩვენებელია, თუმცა რათქმაუნდა გასაუმჯობესებელი საკითხებიც არის, რასთან დაკავშირებითაც 

შედგა სამოქმედო გეგმა. 

 

 

 უნივერსიტეტის პერსონალს 2020-2021 განმავლობაში ჩაუტარდა ტრენინგები, რომლებიც 

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

ასევე უნივერსიტეტის შიდა პროცედურების გაცნობაზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ადამიანური რესურსების მართვის სამსხური აქტიურად იყო  ჩართული პროგრამების 

აკრედიტაციის და რეაკრედიტაციის პროცესში, ასევე ავტორიზაციის მონიტორინგისათვის 

მოსამზადებელ პროცესში. 
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იურიდიული სამსახური 
 

იურისტის მიერ საანგარიშო წლის პერიოდში მომზადდა 400-მდე ბრძანება. სადოქტორო 

პროგრამების დამატების შემდგომ უნივერსიტეტმა შეიცვალა სახელი, რის გამოც იურისტის მიერ 

უნივერსიტეტის ყველა მარეგულირებელი წესი გადაიხედა და მომზადდა ცვლილებების 

პროექტები. საქართველოს კანონმდებობის შესაბამისად იურსიტმა უზრუნველყო სახელთან 

დაკავშირებული ცვლილებების განხორციელება საჯარო რეესტრში. იურისტის მიერ მომზადდა 

ათეულობით მემორანდუმი, ჩართული იყო აკრედიტაციის პროცესებში, რაც გულისხმობდა 

დოკუმენტების მომზადებას, თვითშეფასების პროცესსა და სააკრედიტაციო ვიზიტში 

მონაწილეობის მიღებას. წლის განმავლობაში როგორც ზეპირსიტყვიერად ასევე წერილობით გასცა 

სამართლებრივი კონსულტაციები პერსონალისა და სტუდენტებისთვის. ჩართული იყო 

დისციპლინური კომისიის მუშაობაში. 
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საქმისწარმოების სამსახური 
 

2021  წლის  1 სექტემბერი- 2022 წლის 31 აგვისტოს 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 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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აკადემიური კვლევის დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური 
I. გამოცემები 

1. პერიოდული გამოცემები 

1.1. 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. 

2021-2022 სასწავლის წლის განმავლობაში გამოიცა ჟურნალ „ორბელიანის“ 1 ნომერი (ჟურნალი 

„ორბელიანი“, N4). 

1.2. ჟურნალი „დიალოგი“ 

ჟურნალი „დიალოგი“ თეოლოგიისა და რელიგიის კვლევების აკადემიური ჟურნალია, რომელსაც 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გამოსცემს 2004 წლიდან. წელიწადში მინიმუმ ერთი 

ჟურნალი გამოიცემა. 

2021-2022 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოიცა ჟურნალ „დიალოგის“ ორი ნომერი (ჟურნალი 

„დიალოგი“, N3(12) 2021, N4(13)2021) 

1.3. ჟურნალი „სამართლის მეთოდები“ 

2017 წლიდან წელიწადში ერთხელ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის დავით 

ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი „სამართლის მეთოდები“, 

რომელიც ორიენტირებულია სამართლის თეორიის, ფილოსოფიისა და სამართლებრივი 

მეთოდების მიმართულებით სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სტატიებისა და თარგმანების 

გამოცემაზე. 

2021-2022 სასწავლო წელს გამოიცა ჟურნალ „სამართლის მეთოდების“ 1 ნომერი (ჟურნ. „სამართლის 

მეთოდები“, N5-2022) 

1.4. Journal of Development Studies 

„განვითარების კვლევების ჟურნალი“ საბაუნის საერთაშორისო ინგლისურენოვანი გამოცემაა, 

რომელიც 2021 წლიდან გამოიცემა. იგი ინტერდისციპლინურია და განვითარების კვლევების 

სხვადასხვა მიმართულებას აერთიანებს. 

2021-2022 სასწავლო წელს გამოიცა “Journal of Development Studies” პირველი ნომერი. 

1.5. ჟურნალი “Magister Legum” 
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ჟურნალი “Magister Legum” ქართულენოვანი გამოცემაა ახალგაზრდა მკვლევარებისა და 

სტუდენტებისთვის. მასში ძირითადად სამართლისა და საჯარო მმართველობის მიმართულების 

ნაშრომები ქვეყნდება. 

2021-2022 სასწავლო წელს გამოიცა “Magister Legum”-ის 2 ნომერი. (ჟურნალი “Magister Legum”, N2, 

N3) 

2. წიგნები 

• ავთანდილ დემეტრაშვილი, დავით კლდიაშვილი, მალხაზ მაცაბერიძე, საქართველოს 

კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მეორე, მე-2 გამოცემა, თბილისი, 2021 

ავთანდილ დემეტრაშვილი 80, სოფიო დემეტრაშვილის რედაქტორობით, თბილისი, 2021 

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2021 

Irakli Javakhishvili, Development of International Relations of Georgia with the European Union and Turkey 

in 1991-2003, Tbilisi, 2022 

ნუგზარ ხვედელიძე, მათემატიკა ეკონომიკის და ბიზნესისთვის, თბილისი, 2022 

ნაზიბროლა ჩინჩალაძე, გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი, თბილისი, 2022 

კლიმატის ცვლილება, ჩარჩო კონვენცია და რიოს დეკლარაცია, ნაზიბროლა ჩინჩალაძის თარგმანი, 

თბილისი, 2022 

პაატა ჯავახიშვილი, საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე საკონსტიტუციო კონტროლი 

ქართულ სამართლებრივ პერსპექტივაში, თბილისი, 2022 

ბაქარ ქავთარაძე, შესავალი ნატურალურ თეოლოგიაში, თბილისი, 2022 

უშანგი ბახტაძე თაღლითობის გავრცელებული ტიპები და პრევენციის გზები, თბილისი, 2022 

რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში, ტომი II, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

ბექა ჭიჭინაძე, ევროპული წყაროები პრესვიტერ იოანეს (დავით აღმაშენებლისა) და სხვა ქართველი 

მონარქების შესახებ ( ახალი მასალების მიხედვით), თბილისი, 2022 

თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი. წიგნი II, გიორგი კვერენჩხილაძისა და დიმიტრი 

გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

სმიტის კომისიის ანგარიში შოტლანდიის პარლამენტისთვის უფლებამოსილებათა გადაცემის 

შესახებ, გიორგი გორაძის თარგმანი, თბილისი, 2022 

ვლასიოს ფიდასი, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი უტყუარ 

წყაროებზე დაყრდნობით, დავით ნებიერიძის, ივანე შოშიაშვილისა და ნიკოლოზ ღონღაძის 

თარგმანი, თბილისი, 2022 

გურამ კუტალაძე, ქვემო ჯავახეთი, თბილისი, 2022 
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ირმა გელანტია-ახვლედიანი, შიდა აუდიტის პოლიტიკა, ეფექტიანი საჯარო მმართველობისთვის 

საქართველოში, თბილისი, 2022 

საქართველო და წმინდა საყდარი, ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

II. მუდმივმოქმედი სამეცნიერო კონფერენციები 

რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში - V ეროვნული კონფერენცია 

რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში - VI ეროვნული კონფერენცია 

სამართალი გლობალური უსაფრთხოება - IV საერთაშორისო კონფერენცია 

განვითარების კვლევები - II ეროვნული კონფერენცია 

კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში - V საერთაშორისო კონფერენცია 

ყოველწლიური კონფერენცია თეოლოგიაში 

III. ფაკულტეტების აფილირებული აკადემიური პერსონალისა და მკვლევართა სამეცნიერო 

საქმიანობა 

შალვა ყიფშიძე, უფლების წინასწარი დაცვის დროებითი საპროცესო ღონისძიების მნიშვნელობა 

ადმინისტრაციულ საპროცესო კანონმდებლობაში, წიგნში: ავთანდილ დემეტრაშვილი 80, სოფიო 

დემეტრაშვილის რედაქტორობით, თბილისი, 2021 

გიორგი გორაძე, აჭარის ავტონომიის ისტორიულ-სამართლებრივი ასპექტები; 

დიმიტრი გეგენავა - სეკულარიზმის სამართლებრივი კონცეფცია და თანამედროვე მსოფლიო, 

წიგნში: ავთანდილ დემეტრაშვილი 80, სოფიო დემეტრაშვილის რედაქტორობით, თბილისი, 2021 

რიჩარდ ა. პოზნერი, სამოსამართლო თვითშეზღუდვის აღმასვლა და დაცემა, ივიკო ხავთასის 

თარგმანი, ჟურნ. „სამართლის მეთოდები“, N5, 2021 

გიორგი ალადაშვილი, საერთაშორისო საჯარო სამართლის ჰარტისეული კონცეფცია, ჟურნ. 

„სამართლის მეთოდები“, N5, 2021 

სიმონ ტაკაშვილი, დამსაქმებლის ნდობის დაკარგვა, როგორც დასაქმებულის სამსახურიდან 

გათავისუფლების საფუძველი (რამდენიმე სასამართლო გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით), ჟურნ. 

„სამართლის მეთოდები“, N5, 2021 

რუსუდან დარცმელიძე, ლანა ჩუბინიძე, მარბერი მედისონის წინააღმდეგ: ჯონ მარშალის 

ხელოვნება, ჟურნ. „სამართლის მეთოდები“, N5, 2021 

ლიკა კობალაძე, ხანდაზმულობის ვადა, CONTRAL LEGEM ინტერპრეტაცია და ერთი საინტერესო 

გადაწყვეტილება ქართული სამოქალაქო სამართალწარმოების პრაქტიკიდან, ჟურნ. „სამართლის 

მეთოდები“, N5, 2021 
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ნინო ტურავა - ლოკოკინაჭამია ანჰინგის საქმე, წიგნში: რთული შემთხვევები სასამართლო 

პრაქტიკაში, ტომი II, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

მარიამ გაგოშიძე, ნინო მუხადგვერდელი, ბრაუნი ტოპეკას საგანმანათლებლო საბჭოს წინააღმდეგ, 

წიგნში: რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში, ტომი II, დიმიტრი გეგენავას 

რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

გიორგი გრიგალაშვილი, სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტა და საჯარო ინფორმაცია, წიგნში: 

რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში, ტომი II, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

აკაკი ობოლაძე, უფლება წარმოშობის შესახებ ინფორმაციაზე, წიგნში: რთული შემთხვევები 

სასამართლო პრაქტიკაში, ტომი II, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

რატი ვარდიაშვილი, შორენა ქადიძე, მამობის უფლების საქმე, წიგნში: რთული შემთხვევები 

სასამართლო პრაქტიკაში, ტომი II, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

გურამ ლურსმანაშვილი, ევსები პამფილიელის (კესარიელი) პოლიტიკური თეოლოგიის ასპექტები, 

ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

მირანდა ცერცვაძე, ნეტარი ავგუსტინე,როგორც მაგალითი ცხოვრებისეული კრიზისების 

გადალახვისთვის, ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

ბექა ჭიჭინაძე, რამდენიმე უცნობი წყარო იბერიის (ქართლის) ეკლესიის შესახებ, ჟურნ. „დიალოგი“, 

N4(13), 2021 

გოჩა ბარნოვი - საეკლესიო კანონების მოქმედების თავისებურებანი, ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

ზურაბ ჯაში, შინაგანი ტაძარი: ადრექრისტიანული ეკლესიოსოციოლოგიის ერთი დავიწყებული 

თემა, ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

მირიან გამრეკელაშვილი, მეორე რჯულთას წიგნისმიერი ისტორიცისტული თხრობები ბიბლიაში, 

ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

მღვდელ-მონაზონი ლეონიდე ბ.ებრალიძე, სერგი ბულგაკოვი: ცხოვრება ევქარისტიიდან, ჟურნ. 

„დიალოგი“, N4(13), 2021 

ირაკლი ჯავახიშვილი, პაპობის ხედვა ომისშემდგომ მსოფლიო მოწყობაზე 1942 წლის საშობაო 

უწყება, ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

თეიმურაზ ბუაძე, პირველი ქრისიტიანების სოციალური სტატუსი, ჟურნ. „დიალოგი“, N4(13), 2021 

მ. გაბრიელე ბრაგანტინი, გამოეცხადა თუ არა აღდგომილი იესო ქრისტე თავის დედას? ჟურნ. 

„დიალოგი“, N4(13), 2021 

გოჩა ბარნოვი გოჩა, ძალადობა კანონიკური სამართლის მიხედვით, ჟურნ. „მართლმადიდებლობა 

და თანამედროვეობა“, N1, 2021 
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უშანგი ბახტაძე უშანგი, დეზინფორმაცია და დანაშაული: შეგვიძლია თუ არა მისი 

კრიმინალიზაცია?, International Journal of Social Sciences Caucasus International University Volume 1, 

Issue 1, 2021 

Tsisia Okropiridze, Trends in Public perception towards euthanasia and Physician-Assisted suicide in the 

Maltese Islands, Journal of the Malta Collage of Family Doctors, Vol.10, No.1/2021 

სიმონ ტაკაშვილი, მტკიცების პროცესი გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტიდან წარმოშობილ დავაში, ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, 2021 

ნინო ქათამაძე, პირადი ჩანაწერი, როგორც პირადი ცხოვრების უფლების შემადგენელი კომპონენტი 

პიროვნული უფლებების სამართლებრივი დაცვის ჭრილში, ჟურნ. „სამართლის მაცნე“, N4, 2021 

Marine Tavartkiladze, Vasja Roblek, Tamta Mikaberidze, Nino Papachashvili, Industry 4.0 and the Challenges 

of Higher Education Programs in the Field of Business Administration, Progress in Education, co-authors, 

Nova science publishers, 2021 

Nenad Petrović, Vasja Roblek, Maša Radenković, Valentina Nejković, Nino Papachashvili, Smart technologies 

for the post-covid-19 tourism industry, 15th International Online Conference on Applied Electromagnetics-

ПЕС, 2021 

Nenad Petrović, Vasja Roblek, Nino Papachashvili, Decision support based on data mining for post COVID-

19 tourism industry, Proceedings of the XV International SAUM Conference, Niš, Serbia, 9th-10th 

September, 2021 

ავთანდილ დემეტრაშვილი, საქართველოს კონსტიტუციური ისტორია:ტენდენციები, 

კანონზომიერებანი და პრიორიტეტები, წიგნში: 

თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი, წიგნი II, გიორგი კვერენჩხილაძისა და დიმიტრიგ 

გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

გიორგი გორაძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკონსტიტუციო რეფორმა, წიგნში: 

თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი, წიგნი II, გიორგი კვერენჩხილაძისა და დიმიტრიგ 

გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

დიმიტრი გეგენავა, ქართული კონსტიტუციონალიზმი: სამართალზე, პოლიტიკასა და სხვა 

დემონებზე, წიგნში: თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი, წიგნი II, გიორგი კვერენჩხილაძისა 

და დიმიტრიგ გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

აარონ ბარაქი, არაკონსტიტუციური საკონსტიტუციო ცვლილებები, ინგლისურიდან თარგმნა თამარ 

პაპაშვილმა, წიგნში: თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი, წიგნი II, გიორგი 

კვერენჩხილაძისა და დიმიტრიგ გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 
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თამთა ყენია, საპროცენტო განაკვეთის ზედა ზღვარი სესხისთვის (კრიტიკული ანალიზი), წიგნში: 

ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

ოლიკო კობახიძე, საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოების გამოყენება პაროდიის შექმნის 

მიზნით, წიგნში: ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

გიორგი ბერიძე, დაზარალებულის უფლებების დაცვის პროგრამა ცხოველის მიერ მიყენებული 

ზიანისას, წიგნში: ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

გიორგი ქათამაძე, რეგულარული შეთანხმების მიზანი საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოში, 

წიგნში: ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

სალომე წიკლაური, მოსარჩელის მიერ სარჩელის გამოხმობა და მისი პრაქტიკული გამოყენების 

თავისებურება, წიგნში: ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

ცისია ოქროპირიძე, რელიგია, როგორც დისკრიმინაციის ნიშანი, წიგნში: ბატონიშვილის 

სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

ლევან წაქაძე, საზოგადოებაზე ორიენტირების საჭიროება საპოლიციო საქმიანობაში: 

ინსტიტუციური ანალიზი, წიგნში: ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას 

რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

ჯაბა კოჭლამაზაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განვითარება საქართველოში, წიგნში: 

ბატონიშვილის სამართალი, წიგნი I, დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

გიგა ხვიჩია, პერსონალური პასუხისმგებლობა გუსტავ რადბრუხის სამართლის ფილოსოფიაში, 

ჟურნ. “Magister Legum”, N3, 2022 

გიორგი ნოზაძე, პერსონალური მონაცემების ძირითადი პრინციპების გამოწვევები 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას, ჟურნ. “Magister Legum”, 

N3, 2022 

მარიამ ნატროშვილი, მთავრობის საკანონმდებლო უფლებამოსილების დელეგირების ფარგლები 

პანდემიისას, ჟურნ. “Magister Legum”, N3, 2022 

თამარ მამარდაშვილი, მორალური ზიანის ანაზღაურების თავისებურებანი სამედიცინო 

დელიქტების შემთხვევაში, ჟურნ. “Magister Legum”, N3, 2022 

მარიამ ბუგიანიშვილი, გასაჩივრების ხანდაზმულობის ვადა დასაქმებულის მიერ ვალდებულების 

დარღვევის საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საქმეებზე, ჟურნ. “Magister Legum”, 

N3, 2022 
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ანა ნოზაძე, პირგასამტეხლო, სოლიდარული პასუხისმგებლობა და დაუყოვნებლივ აღსრულება: 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინების ანალიზი, ჟურნ. “Magister Legum”, N3, 2022 

გუსტავ რადბრუხი, ადამიანი სამართალში, ნინო ქათამაძის თარგმანი, ჟურნ. „სამართლის 

მეთოდები“, N6, 2022 

ლანა ჩუბინიძე, ანა გოგორელიანი, შრომითი და დავალების ხელშეკრულებების სამართლებრივი 

კვალიფიკაცია დაუსწრებელი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმებისას, ჟურნ. „სამართლის 

მეთოდები“, N6, 2022 

გიორგი ბერიძე, თავდების პასუხისმგებლობის ფარგლები ძირითადი მოვალის ლიკვიდაციისას, 

ჟურნ. „სამართლის მეთოდები“, N6, 2022 

თამთა ყენია, საქმის ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოში დაბრუნების ფარგლები საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს ერთი განჩინების მაგალითზე, ჟურნ. „სამართლის მეთოდები“, N6, 2022 

ლევან წაქაძე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 - ე მუხლის კომენტარი, ჟურნ. 

„სამართლის მეთოდები“, N6, 2022 

დიმიტრი გეგენავა, გუსტავ რადბრუხი და „სამართლის ფილოსოფიის“ ქართული თარგმანი, ჟურნ. 

„სამართლის მეთოდები“, N6, 2022 

ბენედიქტე XVI, გამგები გული რეფლექსია სამართლის საფუძვლებზე, გერმანულიდან თარგმნა 

მარიამ გაგოშიძემ, წიგნში: წმინდა საყდარი და საქართველო, ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას 

რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

ვაჟა ვარდიძე, პაპის პრიმატი ერთიანობისა და მრავალფეროვნების სამსახურში, წიგნში: წმინდა 

საყდარი და საქართველო, ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

ირმა ტალახაძე, კარტუზელთა ორდენის ისტორიიდან, წიგნში: წმინდა საყდარი და საქართველო, 

ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

თეიმურაზ ბუაძე, როგორ დაარქვეს პიუს მეთორმეტეს „ჰიტლერის პაპი“, წიგნში: წმინდა საყდარი 

და საქართველო, ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

გურამ ლურსმანაშვილი, სტალინი, წმინდა საყდარი და ურთიერთობა კათოლიკეებთან, წიგნში: 

წმინდა საყდარი და საქართველო, ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, 

თბილისი, 2022 

სედრიკ რინგაერტი, წმინდა საყდრის სამართლებრივი სტატუსი, ინგლისურიდან თარგმნეს ნინო 

მუხადგვერდელმა და მარიამ ნატროშვილმა, წიგნში: წმინდა საყდარი და საქართველო, ვაჟა 

ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 
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დიმიტრი გეგენავა, კონკორდატის სამართლებრივი თავგადასავალი: წმინდა საყდრის ისტორიული 

შეთანხმებებიდან თანამედროვე ხელშეკრულებებამდე, წიგნში: წმინდა საყდარი და საქართველო, 

ვაჟა ვარდიძისა და დიმიტრი გეგენავას რედაქტორობით, თბილისი, 2022 

გოჩა ბარნოვი გოჩა, მოძღვრისა და მრევლის ურთიერთობა წმინდა კანონების მიხედვით, ჟურნ. 

„მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა“, N2, 2022 

თეიმურაზ ბუაძე, ადამიანი და სახელმწიფო, ჟურნ. „მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა“, 

N2, 2022 

თეიმურაზ ბუაძე, ქრისტიანული მისტიკის არსი, მისი გადაგვარების მიზეზები, სიმპტომები და 

შედეგები, ჟურნ. „მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა“, N3, 2022 

ირმა ტალახაძე, „ვაჰანის ქვაბთა განგება“ და დიდი ჩართრეას სამონასტრო ტიპიკონი, კათოლიკური 

მემკვიდრეობა საქართველოში 3-4/2022 (სტატია). 

Irakli Javakhishvili, Development of International Relations of Georgia with the European Union and Turkey 

in 1991-2003, Sulkhan-Saba Orbeliani University Publishing, 2022, Tbilisi 

Lika Kobaladze, CHILD WELL-BEING AS AN ELEMENT TO THE RIGHT TO HAPPINESS, in: Proceedings 

of The Third International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society”, 2022. Lviv: 

SPOLOM, 2022 

სიმონ ტაკაშვილი, უცხოური საწარმოს ფილიალის სამართალსუბიექტობა ქართულ სასამართლო 

პრაქტიკაში (თანაავტორი), სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი, კავკასიის უნივერსიტეტი, 2022 

ნინო ქათამაძე, პირადი ჩანაწერი, როგორც პირადი ცხოვრების უფლების შემადგენელი კომპონენტი 

პიროვნული უფლებების სამართლებრივი დაცვის ჭრილში, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

სამართლის მაცნე #4, 2021 

მაკა ფარცვანია, რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე მოკლევადიან 

პერსპექტივაში, თანაავტორი, WEG, თბილისი 2022 

შალვა ყიფშიძე, დავა განსჯადობაზე ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით, 

წიგნში: რევაზ გოგშელიძე 65, თბილისი, 2022 

მათე ხვედელიძე, უცხოელ ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის წარმოშობილი დავის განხილვა და 

გადაწყვეტა ვაშინგტონის 1965 წლის კონვენციის (ICSID) შესაბამისად შექმნილი საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალების მიერ, „დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა - წელიწდეული“ 2022/2022 

ხოხაშვილი იზოლდა, მეღვინეობისა და მევენახეობის ნარჩენების ბიოკონვერსია მიკრობული 

პროტეინით და ბიოაქტიური ნაერთებით მდიდარ ბიომასად, თანაანტორი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2022, თბილისი (საკონფერენციო მასალა) 
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საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური 
 

 2021-2022 სასწავლო  წელს სამსახურის ძირითადი აქტივობები მიმდინარეობდა რამდენიმე 

მიმართულებით, 

კერძოდ: სხვადასხვა საიმიჯო აქტივობები ცნობიერების ასამაღლებლად, სოციალური მედიის 

გამართვა და მისი მუდმივი რეპორტინგი, სასკოლო პროექტები, სტუდენტური ცხოვრების 

აღბეჭდვა და საზოგადოებისთვის გაცნობა, ღონისძიებების  ორგანიზება. სოციალური მედია, ვებ 

ადმინისტრირება, ივენთმენეჯმენტი, დიზაინი, სარეკლამო პრომო პროდუქტების დამზადება, 

კომუნიკაცია მედია საშუალებებთან სასკოლო პროექტი: იმიტირებული პროცესი 

მოსწავლეებისთვის,  პირველკურსელების წვეულება და გამოსაშვები საღამო, სოციალურ მედიაში 

დაწვრილებით აქტივობების შესახებ წლების მიხედვით:  

დაიწყე აქ - საბაუნის ექსკლუზიური 
სოციალური კამპანია 

აბიტურიენტებისთვის 
2021 19.02.2021 

თანამშრომლობის მემორანდუმი 
კავკასიის ახალგაზრდა მედიატორთა 
ჰაბთან 

2021  18.01 

სამართლებრივი განათლების 
ონლაინ პლატფორმა ამოქმედდა 

2021 16.11 

FUCE 2021 - სტიპენდიანტების 
ვინაობა ცნობილია 

2021 11.06 

#ErasmusDays საბაუნიში 2021 15.10 

პირველკურსელი სტუდენტების 
დაჯილდოება 2021 29.10 

საბაუნის რექტორის ვიზიტი ევროპის 
კათოლიკური უნივერსიტეტების 
ფედერაციის (FUCE) გენერალურ 
ასამბლეაზე  

2021 11-13.10 

პირველკურსელი სტუდენტებისთვის 
კომპიუტერების დარიგება 
გრძელდება 

2021 12.11 

საბაუნის პროფესორების კვლევა Nova 
Science Publisher-ის წიგნში Progress in 
Education გამოქვეყნდა 

2021 16.11 
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ეკლესიის სოციალური სწავლება 2021 25.11 

საბაუნიში ანტიდისკრიმინაციული 
სამართლის ცენტრი გაიხსნა 

2021 03.12 

 

 

სამსახურმა 2022 წლის მარტი-აგვისტოს  პერიოდში,  ინფლუენსერ მარკეტინგის 

ფარგლებში, საზოგადოებისთვის ცნობილი ლიტერატურათმცოდნეების, ფსიქოლოგების, 

ტელეწამყვანების ჩართულობით, ვიდეოების ციკლი გადაიღო/ სოციალურ მედიაში 

გამოაქვეყნა. კამპანიის სახელწოდება - „რასაც არ უნდა გადააწყდე, გაბედე და გადალახე“.  

სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკებიდან სამოტივაციო ფრაზების გარშემო, 

მომხსენებლები თავიანთ სათქმელს ავითარებდნენ.  სამიზნე აუდიტორიად 

აბიტურიენტები განისაზღვრა.    

ამასთანავე, საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მიზნით (SEO), განხორციელდა ON PAGE 

SEO(გამიზნული და ეფექტური SEO ოპტიმიზაციის სტრატეგია ბრენდის 

პოპულარობასა და მოსულ სტუმართა რაოდენობას ზრდის. On 

Page Seo-ს გამართვისთვის ძირითადი აქტივობები: 

• საიტის არქიტექტურის/URL-ების/შიდა ბმულების გამართვა; 

• კონტენტის აწყობა საკვანძო სიტყვების გამოყენებით 

(Keyword Research) 

• გვერდის დასახელებებისა და მეტა აღწერილობების 

გამართვა, alt tags -ების გამართვა ფოტოებზე, heading-ების 

განსაზღვრა გვერდებზე...  2022 წლის ნოემბრიდან კი OFF PAGE SEO-ს ოპტიმიზაციის 

პროცესი დაიწყო (ონლაინ მედიაში გამოქვეყნებულ მასალებში, ბრენდისთვის 

მნიშვნელოვან საკვანძო სიტყვებზე ე.წ Backlink-ები).  

2022 წლის მარტი-სექტემბრის პერიოდში განხორციელდა Display Banners - ის გამოყენება 

გუგლის პარტნიორ  საიტებზე.რეკლამის გადევნება არა მხოლოდ ფეისბუქზე, არამედ 

გუგლის პარტნიორ სხვადასხვა საიტზე (მათ შორის youtube.com), ფაქტობრივად, მთელ 

ინტერნეტ სივრცეში.  
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2022 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა ციფრული კომუნიკაციის სტრატეგია, ჩამოყალიბდა 

ინსტაგრამის ფიდის კონცეფცია,  ვიზუალური კონტენტი იმგვარად ნაწილდება, რომ 

გვერდზე აღიქმებოდეს ერთი მუდმივი სტილის მატარებელი ხაზი.  

განისაზღვრა კონტენტის ფორმატები:  

• რეალური ფოტო და ვიდეო კადრები 
• გრაფიკული პოსტერები 
• გრაფიკული ვიდეობი & გიფები 
• ინტერაქციული გამოკითხვები 

2022 წელს განხორციელებული სხვადასხვა აქტივობების ჩამონათვალი იხილეთ სრულად:  

ფინანსური შეღავათები 
აბიტურიენტებისთვის 

2022 18.02 

საქართველო 
უკრაინისთვის!  
 

2022 30.03 

პუტინის ომი 
საქართველოსა და 
უკრაინაში  

2022 5.04 

2021-2022 წლის 
სტიპენდიანტები 

2022 11.04 

რუსეთ-უკრაინის ომი: 
გამოწვევები საქართველოსა 
და პოლონეთისათვის 

2022 11.04 

საერთაშორისო 
კონფერენცია „გამძლეობა 
და აღდგენა: გამოწვევები 
უნივერსიტეტებისათვის“ 

2022 20.05 

„საბაუნის“ სამეწარმეო 
იდეების კონკურსის 
გამარჯვებული 
მოსწავლეები 
გამოვლინდნენ 

2022 09.06 

"წვეთი - სიცოცხლისთვის"  2022 14.06 

Give Peace A Chance l 
"საბაუნის" სტუდენტთა 
გამოფენა 

2022 5/6.05 
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ბაზისბანკი სულხან-საბა 
ორბელიანის 
უნივერსიტეტის ბიზნესისა 
და  
 
 
ტექნოლოგიების 
ფაკულტეტის 
სტუდენტებისთვის 
სტიპენდიების გაცემას 
განაგრძობს. 

2022 14.07 

საქართველოში ქალთა 
უფლებების დაცვის 
სფეროში არსებული 
სასამართლო პრაქტიკა და 
გამოწვევები - შეხვედრა 
სტუდენტებთან და 
მოსწავლეებთმ 

2022 18.06 

შეხვედრა სტუდენტებთან- 
გენდერის ოფიციალურად 
აღიარება და გენდერული 
იდენტობის ნიშნით 
დისკრიმიანცია".  

2022 26.04 

კურსდამთავრებულთა 
გამოსაშვები საღამო 

2022 22.07 

საბაუნიში თბილისის 
სხვადასხვა უნივერსიტეტის 
სტუდენტებთან შეხვედრა 
გაიმართა 

2022 5.08 

ღია კარის დღე 2022 24.08 

წიგნის პრეზენტაცია: 
სმიტის კომისიის ანგარიში 

2022 30.08 

ვლასიოს ფიდასის წიგნის 
თარგმანზე: „უკრაინის 
მართლმადიდებელი 
ეკლესიის ავტოკეფალიის 
საკითხი უტყუარ 
წყაროებზე 
დაყრდნობით“ პრეზენტაცი
ა  გაიმართა 

2022 30.08 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVon6GliiGhlSC60zEm8C9diUQ2JDuFcOQvUt3D8xuxZipLxHzYqsaG5wsPCIklyp5lIRoQmd0f22EwKF6GER2SWyqzoHYNVHR93XZl_no9hQFbl-QejdmRjQFP4xxzKQXhkHV41ox21x14uJ9iat4Ky8004-f3yfBqVAFkxhPcOYDsitFmSOScdDf0HsxiLKviL7P5g9A2wC70IqrAEMNu&__tn__=*NK-R


 
  

   

 
 49 

საბაუნის საერთაშორისო 
მრჩეველთა საბჭოს 
შეხვედრა გაიმართა 

2022 5-6.09 

წიგნის პრეზენტაცია: 
თაღლითობის 
გავრცელებული ტიპები  

2022 16.09 

სტუდენტთა welcome party 2022 29.09 

Erasmus Days 2022 14.10 

რელიგიის როლი 
პოლიტიკურ დისკურში  2022 17.10 

მუსლიმური და 
ქრისტიანული დიალოგის 
პერსპექტივები 
საქართველოში 

2022 20.10 

მე-5 საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 
თემაზე: ,,მდგრადი 
განვითარება: 
ინიციატივები, 
გადაწყვეტილებები, 
ღონისძიებები 
კეთილდღეობის 
ზრდისთვის“. 

2022 20.10 

უზენაეს სასამართლოსა და 
პარლამენტში 
პირველკურსელთათვის 
საინფორმაციო ტური 
გაიმართა. 

2022 21.10 

სამახსოვრო საჩუქრები 
სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტის 
პირველკურსელებსა და 
ერთიან ეროვნულ 
გამოცდებზე მოპოვებულ 
გრანტის მქონე 
სტუდენტებს 

2022 22.10 

საჯარო ლექცია- ემოციური 
ინტელექტი და 
სამსახურეობრივი წინსვლა 

2022 1.11 



 
  

   

 
 50 

მისიო დეი- საღვთო მისია 2022 1.11 

ჰელოუინი 2022 28-31.11 

საჯარო ლექცია გაიმართა 
თემაზე: “ემოციური 
ინტელექტი და 
სამსახურეობრივი 
წინსვლა”. 

2022 1.11 

გეოპოლიტიკური 
პარალელი -დისკუსია 

2022 22.11 

V საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია: 
„სამართალი და 
გლობალური 
უსაფრთხოება“ ჩატარდა. 

2022 15.11 

სამოტივაციო წერილისა და 
ეფექტური CV-ს შედგენა- 
შეხვედრა სტუდენტებთან 

2022 21.11 

პრეზენტაცია: 
"კრიმინოლოგიისა და 
სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების 
საკითხები". 

2022 16.11 

სამეცნიერო ჟურნალის 
„სამართლის 
მეთოდების“ მე-6 ნომრის 
პრეზენტაცია. 

2022 16.11 

საბაუნის სამართლის 
კლინიკის პრეზენტაცია  2022 21.11 

კათოლიკური, 
მართლმადიდებლური და 
პროტესტანტული გაგება 
ტრადიციის შესახებ  

2022 24.11 

პიროვნების ცნება 
თეოლოგიასა და 
ფსიქოლოგიაში 

2022 1.12 

სადისკუსიო პანელი 
თემაზე: 

2022 1.12 
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"პოლიტიკური სისტემების 
გავლენა ქვეყნის 
დემოკრატიულობის 
ხარისხზე პოსტ-საბჭოთა 
სახელმწიფოებში".  
 
სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტმა ადამიანის 
უფლებების სამართლის 
საუნივერსიტეტო 
კვირეულში მიიღო 
მონაწილეობა 

2022 30.11 

"საგამოძიებო მოქმედებათა 
ჩატარების პრაქტიკული 
ასპექტები". 

2022 5.12 

საჯარო ლექცია თემაზე: 
„გეოპოლიტიკური 
პარალელი“. 

2022 5.12 

გიგი ყუფარაძის წიგნის — 
კულტურული ტურიზმის 
პრეზენტაცია. 

2022 6.12 

საბაუნი წიგნის საახალწლო 
ფესტივალზე 

2022 15.12 

დისკუსია თემაზე: 
"ტრანსგენდერი 
ადამიანების უფლებები 
საქართველოში". 

2022 16.12 

VII თეოლოგიური 
კონფერენცია. 

2022 23.12 

ახალი რექტორის 
ინაუგურაციის ცერემონია 
გაიმართა. 

2022 19.12 

წინასაახალწლო 
ღონისძიება  2022 26.12 

 

 

 

 

 



 
  

   

 
 52 

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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ორბელიანის აკადემია 
საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილ აქტივობებში ფოკუს ჯგუფს შეადგენდნენ 9-12 კლასის  

მოსწავლეები საქართველოს მასშტაბით. აქტივობები ძირითადად განხორციელდა: 

პროექტების, კონკურსების, ტრენინგებისა და მასტერკლასების სახით.  

ჩატარებული აქტივობების ძირითად მიზანს წარმოადგენდა: 

 უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება 

 საბაუნის ლექტორებისა და წარჩინებული სტუდენტების საზოგადოებისთვის 

გაცნობა  

 „ორბელიანის აკადემიის“ ბრენდის იდენტობის გამოკვეთა და გაძლიერება.  

 მოსწავლეების ჩართულობის განვითარება „ორბელიანის აკადემიაში“ 

 

 

დასახელება  რაოდენობა  თარიღი 
 ტრენინგი თემაზე: 
„პროფესიული არჩევანი და 
მომავლის პროფესიები“ 

27 სკოლის მოსწავლე 
იღებდა 
მონაწილეობას  04-12-2021 

 ესეების კონკურსი „ მე რომ 
განათლების მინისტრი 
ვიყო“  

 25 სკოლის 
მოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას, 
ყველას გადაეცა 
სერთიფიკატები და 
გამარჯვებულს 
პრიზი   08-12-2021 

 ესეების კონკურსი 
პედაგოგებისთვის: „ახალი 
რეალობა პედაგოგიკაში“  

 8 პედაგოგმა მიიღო 
მონაწილეობა  09-12-2021 

„კარლ 
პოპერის“ ღირებულებითი 
ფორმატის დებატები 

 36 მოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას, 
ყველას გადაეცა 
სერთიფიკატი და 
გამარჯვებულებს 
ფასიანი პრიზები  18-01-2022 

 ტრენინგი „გენდერთან 
დეაკავშირებული საკითხები’   18 მოსწავლე   31-01-2022 

 აკადემიური წერის 
ტრენინგი 

 84 მოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას, 
ყველა მათგანს 
გადაეცა  18-02-2022 
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სერთიფიკატი და 
გამარჯვებულებს 
ბრენდირებული 
საჩუქრები 

 სამეწარმეო იდეების 
კონკურსი 

 70 სკოლის 
მოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას, 
ყველას გადაეცა 
სერთიფიკატები და 
ფულადი პრიზები  29-04-2022 

 პროექტი „გაუხსნელი 
სისხლის სამართლის საქმე“  

 38  ნოსწავლე 
იღებდა 
მონაწილეობას  25-05-2022 

 ტრენინგი „იმიტირებული 
გამოძიება“  

38  ნოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას   05-06-2022 

 იმიტირებული გამოცდა 
ისტორიაში  

 27 სკოლის 
მოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას  24-06-2022 

 საგამოცდო სტრესის 
მართვის სტრატეგიები  

 40 სკოლის 
მოსწავლე იღებდა 
მონაწილეობას   25-06-2022 

 ღია კარის დღე 
 43 სკოლის 
მოსწავლე   09-07-2022 

 ტრენინგი „საზღვარგარეთ 
სწავლის 
შესაძლებლობებზე“ 

 117 სკოლის 
მოსწავლემ მიიღო 
მონაწილეობა 

 18-11-2022 დან 
16-12-2022 მდე 

 წიგნის საახალწლო 
ფესტივალი 

 25 სკოლის 
მოსწავლე 
ესწრებოდა   17-12-2022 

 ლექცია „დიპლომატიური 
მოლაპარაკებების 
ტექნიკები“  

 60 სკოლის 
მოსწავლე 
ესწრებოდა  14-12-2022 
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