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შესავალი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სტრატეგიულ

ხედვას

2019-2026

წლებისთვის.

პროცესში

ჩართულნი

იყვნენ

უნივერსიტეტის რექტორი, პრორექტორები, კანცლერი, ფაკულტეტების დეკანები და
სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლები.
სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში განხილულ იქნა უნივერსიტეტის მისია და
ხედვა. კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე მოხდა მათში შესაბამისი ცვლილებების
შეტანა.
უნივერსიტეტის გარემოს შესწავლის მიზნით, განხორციელდა საქართველოს
საგანმანათლებლო სივრცისა და შრომის ბაზრის შესწავლა.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების,
პოტენციალისა და საფრთხეების გამოსავლენად განხორციელდა SWOT ანალიზი.
სტრატეგიული მიზნებისა და ხედვების განსაზღვრის მიზნით, ანალიზი ჩატარდა
უნივერსიტეტის საქმიანობის თითოეული მიმართულებით: შეფასდა არსებული
მდგომარეობა, აღიწერა 2013 წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში
განხორციელებული

ცვლილებები

და

განისაზღვრა

კონკრეტული

მიმართულებებისთვის ხედვა 2019-2026 წლებისათვის.
შესაბამისად, წინამდებარე დოკუმენტს აქვს შემდეგი სახის სტრუქტურა:
 უნივერსიტეტის მისია და ხედვა


გარემოს შესწავლა



უნივერსიტეტის საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა



SWOT ანალიზი



უნივერსიტეტის საქმიანობის თითოეული მიმართულებისთვის: არსებული
მდგომარეობის მიმოხილვა, 2013 წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის
პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები და 2019-2026 წლების ხედვა



სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები.
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1. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ხედვა
აგრარული და საბუნებისმეტყველო განხრის მრავალპროფილური საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი არამომგებიანი იურიდიული პირის და საქველმოქმედო
ორგანიზაციის ცოდნის ფონდის
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა.

შვილობილი

არასახელმწიფო

უმაღლესი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი სტუდენტებსა და მათ წარმატებაზე,
კვლევებსა და ტრადიციების განახლებაზე ორიენტირებული, მაღალი რეპუტაციის
უმაღლესი

სასწავლო დაწესებულებაა

და უმაღლესი განათლების ერთ-ერთი

ლიდერია.
უმაღლესი განათლების სამივე დონეზე, ასევე პროფესიული განათლების
საფეხურზე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროგრამები ეყრდნობა
ლიბერალური და კლასიკური განათლების პრინციპებს, სტუდენტებს უვითარებს
როგორც შემოქმედებით და კრიტიკულ აზროვნებას, ასევე პრაქტიკულ უნარებს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი არ შემოიფარგლება აგრარული
დისციპლინებით და ავითარებს სწავლებას სხვა დიციპლინებშიც, ადამიანური და
მატერიალური რესურსების შესატყვისად, ხარისხიანი განათლების საჭიროების
გათვალისწინებით

და

მრავლაპროფილური

უნივერსიტეტის

უპირატესობების

უზურნველსაყოფად.
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2. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მისია
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს არ ჰყავს კერძო ან ინსტიტუციური
ბენეფიციარები. მისი ბენეფიციარები არიან ცოდნის მიმღებები - უშუალოდ
სტუდენტები და, ამავე დროს, ქვეყანაში განათლების დონის გაუმჯობესების გზით და
სამეცნიერო კვლევების შედეგად, მთელი საზოგადოება.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მისია, როგორც უმაღლესი განათლების
სამივე დონეზე, ასევე პროფესიული განათლების საფეხურზე არის შემდეგი:


უზრუნველყოს სწავლის, სწავლებისა და კვლევის საუკეთესო გარემო და ეს
შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი გახადოს გამორჩეული ახალგაზრდებისთვის,
რათა მათ შეძლონ სათანადო განათლების მიღება და შეძენილი უნარების
საფუძველზე

დააკმაყოფილონ

პროფესიული

მოთხოვნები;

განივითარონ

კრიტიკული აზროვნება, რათა ახალი იდეებითა და აღმოჩენებით შეძლონ
თვითრეალიზცია და მონაწილეობა მიიღონ შემეცნების საზოგადო პროცესში


სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს თავისუფალ და კრიტიკულ აზროვნებაზე
დაფუძნებული ღირებულებები, რათა მათ შეძლონ სხვადასხვა გარემოში
ორიენტირება და ადაპტირება, მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და
შემოქმედებითად მიუდგნენ იმ გამოწვევებს, რომელთაც მათ თანამედროვე,



სწრაფად ცვალებადი სამყარო სთავაზობთ
აკადემიურ და კვლევით პერსონალს შეუქმნას მოტივაცია და ინსტიტუციური
გარემო

მუდმივი

განვითარების

და

ახალი

ცოდნის

შექმნისათვის

სტუდენტებისათვის გადასაცემად და საზოგადოებისათვის გასაზიარებლად


გააჩნდეს კვლევების განხორციელების კარგად განვითარებული და ეფექტიანი
ინფრასტრუქტურა, ინსტიტუციური და მართვის სისტემა



უზრუნველყოს სწავლება, სწავლა და კვლევა ქართულ ენაზე, რათა ამ გზით ხელი
შეუწყოს ქართული ენის, როგორც სამეცნიერო და საკომუნიკაციო ენის,
განვითარებას



იყოს ორიენტირებული სტუდენტების ინტერესებსა და კვლევების წარმატებაზე

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


ესმოდეთ, რა არის ბუნება, საზოგადოება, ადამიანი და ხელოვნება



შეეძლოთ თვისებრივი და რაოდენობრივი აზროვნება
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შეეძლოთ
საკუთარი
აზრის
პროფესიულად
გამართულად ზეპირად და წერილობით გადაცემა



ახალი

ცოდნის

შესაძენად

და

შესაქმნელად

და

მიმართონ

აკადემიურად

კრიტიკულ

და

ანალიტიკურ აზროვნებას


მორალური ღირებულებების საფუძველზე მიიღონ ეთიკური გადაწყვეტილებები



აღიარებდნენ სამყაროს და საზოგადოების მრავალფეროვნებას და იყვნენ
ტოლერანტული.
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3. არსებული მდგომარეობის მოკლე მიმოხილვა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი საქართველოს საგანმანათლებლო
სივრცის ერთ-ერთი ლიდერია.
უნივერსიტეტი გამოირჩევა მაღალი ხარისხის სწავლებით, თანამედროვე
სასწავლო გარემოთი და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი დონით.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 2017 წლიდან მეორე ადგილზეა
უნივერსიტეტებში ჩაბარებულ აბიტურიენტთა მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
მიღებული

საშუალო

ქულის

მიხედვით

შედგენილ

რეიტინგში.

2018

წელს

უნივერსიტეტში მოხვედრილი აბიტურიენტების საშუალო ქულა 2022.44 იყო.
საქართველოს

აგრარული

დამადასტურებელია

უნივერსიტეტის

კურსდამთავრებულთა

მაღალი
დასაქმების

ხარისხის

სწავლების

დონე,

რომელიც

ყოველწლიურად იზრდება. 2018 წლის მონაცემების მიხედვით უმაღლესი განათლების
სამივე დონის კურსდამთავრებულთა 93% საქმდება, ხოლო პროფესიული განათლების
საფეხურის კურსდამთავრებულთა 85% დასაქმებულია .

სტუდენტთა საერთო რაოდენობა
2018
წლის
სექტემბრის
მდგომარეობით,
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის სტუდენტთა რაოდენობა სწავლების სხვადასხვა დონეზე შემდეგი
სახისაა:


ბაკალავრების საერთო რაოდენობამ 1917 სტუდენტი შეადგინა



მაგისტრანტების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 192 სტუდენტი



დოქტორანტების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 35 სტუდენტი



პროფესიული განათლების სტუდენტების რაოდენობამ 217 შეადგინა

სულ 2361 სტუდენტი

ფაკულტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ერთი სკოლა, ორი
ფაკულტეტი, სადოქტორო სკოლა და ერთი პროფესიული განათლების პროგრამა. სულ
ჯამში უნივერსიტეტში 19 აკრედიტირებული პროგრამა ხორციელდება.
აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლა

საბაკალავრო პროგრამები
•

აგრონომია
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•
•

მევენახეობა-მეღვინეობა
სატყეო საქმე

•

სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგიები

•

ვეტერინარია

•
•

ქიმია
ბიოლოგია

სამაგისტრო პროგრამები
•



სამაგისტრო პროგრამა აგრარული მეცნიერებებში 3 სპეციალობით:
-

აგრონომია

-

სასურსათო ტექნოლოგიები

-

სატყეო საქმე
ვეტერინარის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები
•

ელექტროინჟინერია და მართვის ავტომატიზებული სისტემები

•
•

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
მშენებლობა

სამაგისტრო პროგრამები
•

სამაგისტრო პროგრამა საინჟინრო ტექნოლოგიებში შემდეგი კონცენტრაციებით:
-

კომპიუტერული ინჟინერია

-

ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები

-

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა

-

მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები
•

•

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა შემდეგი კონცენტრაციებით:
-

აგრობიზნესი
წარმოების მენეჯმენტი

-

მასპინძლობისა და ტურიზმის მენეჯმენტი

თავისუფალი მეცნიერებები

სამაგისტრო პროგრამები
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•

სამაგისტრო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ერთობლივი
თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტთან

უნივერსიტეტში ასევე ფუნქციონირებს სადოქტორო სკოლა, რომლის მეშვეობით
ხორციელდება სამი სადოქტორო პროგრამა.

სადოქტორო პროგრამები
•

სადოქტორო პროგრამა აგრარული მეცნიერებებში

•

სადოქტორო პროგრამა ინჟინერიაში

•

სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ერთობლივი
თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტთან

პროფესიული (ავტორიზებული) პროგრამები:
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ახორციელებს შემდეგ ავტორიზებულ
პროგრამას:
•

მზარეულის მე-2 საფეხური პროფესიული პროგრამა

სასერტიფიკატო პროგრამები:
•

სასერტიფიკატო პროგრამა აგრობიზნესში

•

სასერტიფიკატო პროგრამა აგრობიზნესის მენეჯმენტში

•

სასერტიფიკატო პროგრამა ვეტერინარიაში

•

სასერტიფიკატო პროგრამა მევენახეობა-მეღვინობაში

•

სასერტიფიკატო პროგრამა მზარეული

•

სასერტიფიკატო პროგრამა მზარეული-შეფი

•

სასერტიფიკატო პროგრამა კონდიტერი-შეფი
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3.1 სასწავლო - კვლევითი ერთეულები
3.1.1 კვლევითი ინსტიტუტები, ლაბორატორიები და კოლექციები

საქართველოს
ინსტიტუტი,

აგრარული

უნივერსიტეტში

ფუნქციონირებს
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კვლევითი

რომლებშიც ჯამში 33 კვლევითი ლაბორატორია ფუნქციონირებს.

უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია საერთო საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი,
რომელიც 4 კვლევით ლაბორატორიას აერთიანებს. აღნიშნული ლაბორატორიების
გარდა, უნივერსიტეტში კიდევ 3 დამოუკიდებელი ლაბორატორია მოქმედებს.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სულ ჯამში 40 სხვადასხვა მიმართულების
ლაბორატორია ფუნქციონირებს.
უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია ორი საცდელი საველე ბაზა და ოთხი კოლექცია,
რომლებშიც ასობით სხვადასხვა ნიმუში ინახება.

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
ს.დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი დაარსებულია 1956
წელს. ინსტიტუტის საქმიანობა დაკავშირებულია ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის
სფეროში მნიშვნელოვანი თეორიული და პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრასთან.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია:


მცენარეთა ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია



ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია



პროკარიოტები და საფუვრების ლაბორატორია



ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბორატორია

მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი
მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის ინსტიტუტი დაარსებულია 1890 წელს.
ინსტიტუტის მიზანია დაიცვას და განავითაროს მევენახეობისა და მეღვინეობის
კუთხით ქართული ტრადიციები და ამავდროულად შემოიტანოს და გამოსცადოს
მსოფლიოში
არსებული
ინოვაციები
ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია:

ამ

მიმართულებით.



მეღვინეობა-მევენახეობის და სადეგუსტაციო ლაბორატორია




მევენახეობის ლაბორატორია
მეღვინეობის ლაბორატორია

ინსტიტუტში

მეხილეობის ინსტიტუტი
ინსტიტუტი დაფუძნდა 2013 წელს. ინსტიტუტის მისიას წარმოადგენს:
თეორიული და პრაქტიკული სახის თანამედროვე დონის მეცნიერული კვლევების
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განხორციელების საფუძველზე მაღალხარისხოვანი ხილის მოყვანის ინოვაციური
ტექნოლოგიების შემუშავება, ადაპტაცია და მიწოდება ქართველი მეხილეებისათვის.

იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი
მიწათმოქმედების
საქართველოს

ინსტიტუტი

უმთავრესი

გაუმჯობესებულ

აგრონომიული

ცენტრია.

ტექნოლოგიებს,

ის

და

ამუშავებს

რომელიც

სასელექციო
და

გამოიყენება

კვლევის

ავრცელებს

ახალ,

მემინდვრეობას

და

მებოსტნეობაში. ეს ტექნოლოგიები ხელს უწყობენ როგორც სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების

პროდუქტიულობისა

და

კონკურენტუნარიანობის

ამაღლებას,

ისე

ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებას. ინსტიტუტში
ფუნქციონირებს ორი ლაბორატორია:


მიწათმოქმედების ლაბორატორია



გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია

მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი
მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის, მელიორაციის ინსტიტუტში
წარმოებს სამეცნიერო კვლევები ნიადაგის და ნიადაგური საფარის დაცვის, მათი
რაციონალურად გამოყენების მექანიზმის შემუშავებისა და შენარჩუნების შესახებ.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


აგროქიმიისა და ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორია

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის

საქმიანობა

მიმართულია მავნე

ორგანიზმებისაგან

სასოფლო

სამეურნეო კულტურებისა და დეკორატიული მცენარეების დაცვის, ადამიანისა და
გარემოსათვის

უსაფრთხო

საშუალებების

ძიებასა

და

გამოყენებაზე.

სამიზნე

ობიექტებია - უმთავრესი მავნე მწერები და პარაზიტული მცენარე - მზესუმზირას
კელაპტარა. გამოკვლევების საფუძველზე იქმნება პოტენციალური პრაქტიკული
საშუალებები ბიოპრეპარატების წარმოებისათვის. ინსტიტუტში ფუნქციონირებს
ერთი ლაბორატორია:


ბიოკონტროლის ლაბორატორია

ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი
დაარსდა 1945 წელს ცნობილი ქართველი მეტყევე, მეცნიერის ვასილ
გულისაშვილის, თაოსნობით. ინსტიტუტი მუშაობს სატყეო სფეროში ფუნდამენტური
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თეორიული, ექსპერიმენტული და გამოყენებითი კვლევების განხორციელების
კუთხით. ინსტიტუტი აგრეთვე ახორციელებს საკონსულტაციო და საექსპერტო
საქმიანობას. შესწავლილია და დღესაც მიმდინარეობს კვლევები ტყეების გენეზისის,
ზრდის, ფორმირების ხასიათის და მათი სხვა ფაქტორებთან (ნიადაგი, წყალი, სითბო)
დამოკიდებულების, აგრეთვე ტყეების სოციალური და ეკოლოგიური თვისებების,
ტყის რესურსების ინვენტარიზაციის და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიურ საფუძველზე
მართვის დაგეგმვის, ტყის რესურსების კვლავ წარმოების (აღდგენის), დაცვისა და მათი
გამოყენების კუთხით. ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია:


ტყის ბიომრავალფეროვნების, დაგეგმარებისა და ექსპერტიზის ლაბორატორია



ტყის აღდგენისა და სატყეო მელიორაციის ლაბორატორია



ტყის დაცვის განყოფილების ლაბორატორია

მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი
დაფუძნდა 2013 წლის 24 აპრილს ს. დურმიშიძის სახ. ბიოქიმიისა და
ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მოლეკულური გენეტიკის ლაბორატორიის ბაზაზე.
ინსტიტუტის კვლევის მნიშვნელოვან სფეროს ცოცხალი ორგანიზმების გენომის
ორგანიზაცია, სატელიტური დნმ – ისა და ქლოროპლასტური დნმ – ის შესწავლა
წარმოადგენს.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


მცენარეებისა და ცხოველების გენომიქსის ლაბორატორია

ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი
ორგანული

და

მაღალმოლეკულური

ქიმია

და

მოლეკულური

ინჟინერია

ინსტიტუტის საქმიანობის მთავარი სფეროა. ინსტიტუტში შექმნილია პოლიმერების
სინთეზის ახალი პოლიკონდენსაციური მეთოდები ცნობილი „გააქტიურებული" და
„სილილური"

პოლიკონდენსაციების

სახელწოდებით.

აღნიშნული

მეთოდების

გამოყენებით მიღებულია პრაქტიკულად ყველა ძირითადი კლასის ჰეტეროჯაჭვური
პოლიმერი: პოლიამიდები, პოლიესტერები, პოლიურეთანები, პოლიშარდოვანები,
პოლიჰეტეროარილენები

და

სხვა.

ინსტიტუტში

ფუნქციონირებს

ერთი

ლაბორატორია:
 მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორია
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კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი
კოგნიტიურ

ნეირომეცნიერებათა

ინსტიტუტი

დაარსდა

2011

წელს.

ფიზიოლოგიური და ფსიქოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით ინსტიტუტში
შეისწავლება ნეიროფიზიოლოგიური პროცესების ორგანიზაცია სივრცესა და დროში.
ასევე,
კოგნიტიური
ფუნქციების
ასაკობრივი
და
ნეიროდეგენერაციული
ცვლილებების
სხვადასხვა

კანონზომიერებანი.
სამედიცინო

ინსტიტუტი

კლინიკასთან.

აქტიურად

კერძოდ,

თანამშრომლობს

ოფთალმოლოგებთან

თანამშრომლობით შეისწავლება ძირითადი ოფთალმოლოგიური დაავადებებისას
(კატარაქტა, გლაუკომა და მაკულარული დისტროფია) მხედველობის ფუნქციის
დარღვევათა სპეციფიკური თავისებურებანი. ფსიქიატრიული კლინიკის პაციენტებში
და მათ ნათესავებში შეისწავლება მენტალური ფუნქციების დარღვევები. ინსტიტუტში
ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


კოგნიტიური თვისებების შემსწავლელი ლაბორატორია

მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი
ინსტიტუტის

საქმიანობის

ძირითადი

მიმართულებებია

ცხოველთა

და

ფრინველთა ადგილობრივი გენოფონდის მოძიება, ფენოტიპური და გენეტიკური
შესწავლა და დაცვა; სასელექციო სამუშაოების წარმოება და პერსპექტიული ჯიშების
ინტროდუქცია; შენახვის
მსოფლიო

უახლესი

ტექნოლოგიების

ტექნოლოგიების

გამოცდა,

ადაპტირება

შემუშავება
და

და

დანერგვა;

მოწინავე
ახალი,

არატრადიციული, მაღალი ხარისხისა და საგემოვნებო თვისებების მქონე სასურსათო
პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიების შემუშავება და ბრენდირება; და სხვა.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ორი ლაბორატორია:


მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორია



საკვებწარმოების ლაბორატორია

სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი
ინსტიტუტი ფუნქციონირებს შავი ზღვის სანაპიროდან 20 კმ-ის დაშორებით,
სპეციალურად შექმნილ დასახლებაში, ანასეულში (ქ. ოზურგეთი). ინსტიტუტის
მრავალპროფილიანი კვლევები საფუძვლად დაედო სუბტროპიკებში ჩაის,
ციტრუსოვანთა და სუბტროპიკული ხეხილოვანი კულტურების მაღალი და
სტაბილური მოსავლის მიღებას და გადამამუშავებელი ინდუსტრიის განვითარებას.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია:



საინჟინრო-ტექნოლოგიური ლაბორატორია
მცენარეთა სელექციის ლაბორატორია
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მცენარეთა დაცვის ლაბორატორია
აგროქიმიისა და ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორია

კონსტანტინე ამირეჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი
კონსტანტინე
ტრადიციულ

ამირეჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის
აგროსაინჟინრო

მიმართულებების

კვლევეთი საქმიანობა

გარდა

მოიცავს

ისეთ

მიმართულებებს, როგორიცაა ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია და რობოტიკა,
მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა,
ბიოსამედიცინო ინჟინერია. ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია:


ალ. ქართველის სახელობის (რობოტიკის) ლაბორატორია



სამოქალაქო ინჟინერიის ლაბორატორია



ელექტრო ინჟინერიის ლაბორატორია



მექანიკური ინჟინერიის ლაბორატორია

ენტომოლოგიის ინსტიტუტი
ენტომოლოგიის ინსტიტუტი 2013 წელს სამი ინსტიტუტის გაერთიანების შედეგად
შეიქმნა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე. მასში გაერთიანდნენ
მეფუტკრეობის ინსტიტუტი, მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტი და ენტომოლოგიისა და
ბიოკონტროლის

კვლევითი

ცენტრი,

რომლებიც

ცალკე

ლაბორატორიებად

განაგრძობენ მუშაობას. ამჟამად ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია:


ფეხსახსრიანთა ლაბორატორია



მეფუტკრეობის ლაბორატორია



მეაბრეშუმეობის კოლექცია-ლაბორატორია

სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის მიზანია
ფრინველების, თევზების
დაავადებების

შინაური და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების,
და ფუტკრების ბიოლოგიური თავისებურებების,

პათოგენეზის

ფუნდამენტური

ასპექტების

შესწავლა,

დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პროფილაქტიკის ეფექტური
შემუშავება. ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ხუთი ლაბორატორია:


ცხოველთა დიაგნოსტიკის ლაბორატორია



ცხოველთა მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია




უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია
მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია

მათი

მიდგომების

16



ნემატოდების შემსწავლელი ლაბორატორია

საერთო - საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საერთო - საუნივერსიტეტო
ლაბორატორიული ცენტრი ახორციელებს სამეცნიერო და დიაგნოსტიკურ კვლევებს,
როგორც შიდასაუნივერსიტეტო კვლევითი პროექტებისათვის, ისევე სხვა სამეცნიერო
-კვლევითი ცენტრებისა თუ კერძო კომპანიებისათვის.
საერთო - საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი შედგება შემდეგი
სტრუქტურული რგოლებისაგან:


ფიზიკო - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია



ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ბუნების დაცვის ლაბორატორია



ქიმიის პრეპარატული ლაბორატორია



ელექტრონული მიკროსკოპიის ლაბორატორია
კოლექციები

გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკი დაარსდა 2004 წელს მშრალი
რეგიონების სასოფლო-სამეურნეო კვლევების საერთაშორისო ცენტრის (ICARDA)
ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით. ამჟამად, ის არის საქართველოში მინდვრის
კულტურების გენეტიკური რესურსების შესწავლის ერთადერთი ცენტრი, სადაც
მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურები ადგილობრივი გენეტიკური მასალების
დაცვის, შეგროვებისა და გამრავლების გარდა, მიმდინარეობს მათი ბოტანიკური
დესკრიპტორების მიხედვით დახასიათება და სამეურნეო ნიშნების მიხედვით
შეფასება. გენბანკის ახალ თანამედროვე მაცივარ-საცავში დაცულია თანამედროვე
ჯიშების, ხალხური სელექციის ჯიშებისა, სასელექციო მასალისა და ველური
მონათესავე კულტურების თესლის 3000-მდე ნიმუში.

მეაბრეშუმეობის კოლექცია - ლაბორატორია
საქართველოში

ოდითგანვე

იყო

გავრცელებული

აბრეშუმხვევიას

ძველი

კავკასიური ჯიშები, როდესაც ევროპაში გავრცელებული აბრეშუმის ჭიის დაავადება,
პებრინა, საქართველომდე მოვიდა, დარგის სავალალო მდგომარეობა მოითხოვდა
კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას. 1887 წელს თბილისში დაარსდა კავკასიის
მეაბრეშუმეობის სადგური. 1930 წ. მეაბრეშუმეობის სადგურს, ამიერკავკასიის
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მეაბრეშუმეობისა და აბრეშუმის წარმოების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ეწოდა, ხოლო 1954 წლიდან კი იგი შეუერთდა სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტს და
მეაბრეშუმეობის

სამეცნიერო

კვლევითი

ინსტიტუტი

დაერქვა.

დღეისათვის

მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიაში 70-მდე ჯიშს აბრეშუმის ჭიის გრენა ინახება.

მცენარეთა კოლექცია
მცენარეთა კოლექცია შექმნილია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
ბოტანიკისა და მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ბაზაზე. კოლექცია
აერთიანებს 200-მდე სახეობის ოთახის მცენარეს. მცენარეთა დიდი ნაწილი
გამოიყენება

სასწავლო

პროცესში.

კვლევების

ძირითადი

მიმართულებებია:

ბიომრავალფეროვნება, გარემოს დაბინძურება, გლობალური დათბობა, სამკურნალო
მცენარეები და მცენარეთა გამძლეობა აბიოტური და ბიოტური ფაქტორების მიმართ.

მიკოლოგიური ჰერბარიუმი
მიკოლოგიური ჰერბარიუმი წარმოადგენს სახეობამდე გარკვეული სოკოების
ნიმუშების კოლექციას. საქართველოში სოკოების მსოფლიო მნიშვნელობის ორი
კოლექციაა.
ერთი
ინახება
საქართველოს
აგრარულ
უნივერსიტეტში
(მიკრომიცეტების, ანუ მიკროსკოპული სოკოების კოლექცია), ხოლო მეორე თბილისის
ბოტანიკური ბაღში (მაკრომიცეტების, ანუ ქუდიანი სოკოების კოლექცია).

3.1.2 საცდელი საველე ბაზები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზები შეიქმნა 2012 წელს.
ჩამოყალიბდა საცდელი მეურნეობები, რომლებიც წარმოადგენს ღია ლაბორატორიას
როგორც უნივერსიტეტის მეცნიერებისთვის ისე სტუდენტებისთვის.
ამჟამად ფუნქციონირებს ორი ძირითადი ბაზა: ერთი აღმოსავლეთ საქართველოში
(მცხეთის რაიონი, სოფელი მუხრანი, 165 ჰა), მეორე კი დასავლეთ საქართველოში
(აბაშის რაიონი, სოფელი მარანი, 120 ჰა).
საცდელ ბაზებზე მიმდინარეობს სხადასხვა სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაოები.
აღსანიშნავია, რომ საცდელ ბაზაზე უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოიყვანეს 2 ახალი
ქართული ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი - „თოლია“ - თეთრი ჰიბრიდი, და „ყაზბეგი“ ყვითელი ჰიბრიდი.
ბაზები აქტიურად გამოიყენება სტუდენტთა სწავლების პროცესში და ისინი
ჩართულნი

არიან

სხვადასხვა

პრაქტიკულ

სამუშაოებში.

სტუდენტების
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მონაწილეობით ხდება მწვანე ოპერაციების, თუ სხვადასხვა საველე სამუშაოების
შესრულება.

3.1.3 სხვა ერთეულები
კულინარიის აკადემია
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კულინარიის აკადემია,
რომელშიც თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი 6 სამზარეულოა
განლაგებული.

თითოეული სტუდენტისათვის

მოწყობილია

ინდივიდუალური

სამუშაო ინფრასტრუქტურა, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს პრაქტიკული
მეცადინეობის დროს თავად მოამზადოს კერძი თუ დესერტი.
მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემია
აკადემია მოიცავს ორ ლაბორატორიას, სადეგუტსციო დარბაზს, ღვინის, როგორც
თანამედროვე ისე ტრადიციულ მარნებს. აკადემიასთან გაშენებულია ვენახი,
რომელიც გამოიყენება სასწავლო პროცესში. აქ სტუდენტებს უტარდებათ როგორც
თეორიული, ისე პრაქტიკული მეცადინეობები. მათ საშუალება აქვთ თავად დააყენონ
ღვინო და შემდგომ მოხდეს ამ პროდუქტის პროფესიონალების მიერ შეფასება.
ვეტერინარული კლინიკა
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

განთავსებულია

ვეტერინარული

კლინიკა, რომელიც უზრუნველყოფს შინაური ცხოველების სრულ ვეტერინარულ
მომსახურებას. კლინიკას გააჩნია საოპერაციო ოთახები და აღჭურვილია თანამედროვე
აპარატურით. ცხოველების ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ შესაბამისი პრაქტიკის მქონე
სპეციალისტები და მოქმედი მეცნიერ-მკვლევარები.
კლინიკა
სასწავლო
და
პრაქტიკული
მიზნებისთვის
უზრუნველყოფს
სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას ცხოველთა მკურნალობასთან დაკავშირებულ
პროცესში, რაც აუმჯობესებს სტუდენტების პრაქტიკულ უნარებს.
მექანიკური ქარხანა
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში განთავსებულია მექანიკური ქარხანა,
რომელშიც ლითონის მექანიკური დამუშავებისათვის განლაგებულია სხვადასხვა
ტიპის დაზგა და ელექტროშემდუღებელი აპარატი. მექანიკური ქარხანა ინჟინერიის
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სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ ჩარხების მუშაობას და საჭიროების
შემთხვევაში თავად დაამზადონ სხვადასხვა სახის ლითონის დეტალი.

3.2 ინსტიტუციური განვითარება
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი დაარსებულია 1929 წელს და იგი
წარმოადგენს აგრარული პროფილის მთავარ უნივერსიტეტს საქართველოში.
2012 წელს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გადავიდა ა(ა)იპ აგრარული
განათლებისა და მეცნიერების ფონდის მართვის ქვეშ და განხორციელდა რიგი
რეფორმები, სრულად განახლდა ინფრასტრუქტურა და აღიჭურვა მაღალი დონის
სწავლისათვის ყველა საჭირო ინვენტარით.
მოხდა

სასწავლო

უნივერსიტეტების

პროგრამების

სასწავლო

განახლება

პროგრამებთან

და

მსოფლიოს

დაახლოება.

სასწავლო

წამყვან
ხარისხის

ამაღლების მიზნით, მოწვეულ იქნენ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი პროფესორმასწავლებლები.
130 მილიონი ლარის ინვესტიციისა და გატარებული ცვლილებების შედეგად,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი თანამედროვე, მაღალი ხარისხის კვლევით
და სასწავლო ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა. მისი რეიტინგი 2013 წლიდან მოყოლებულ
ყოველწლიურად უმჯობესდებოდა. უნივერსიტეტებში ჩაბარებულ აბიტურიენტთა
მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული საშუალო ქულის რეიტნგში 2016 წელს
მან მეოთხე ადგილი დაიკავა, ხოლო 2017 და 2018 წლებში იგი აღნიშნულ რეიტინგში
მეორეა, მაშინ როცა 2011 წელს უნივერსიტეტი მხოლოდ 37-ე ადგილს იკავებდა.
ჟურნალისტიკის და სამართალმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამები
გაუქმდა,

რადგან

აღნიშნული

პროგრამები

დაბალი

ხარისხის

იყო

და

კურსდამთავრებულები ნაკლებ წარმატებას აღწევდნენ შრომის ბაზარზე.
2016

წელს

რეორგანიზაცია,

საქართველოს
რომელიც

აგრარულ

მიზნად

უნივერსიტეტში

ისახავდა

განხორციელდა

უნივერსიტეტის

მართვის

ოპტიმიზაციას. გარკვეული ცალკეული სტრუქტურული და საშტატო ერთეულები
გაერთიანდა და უფლებამოსილებათა შერწყმა განხორციელდა. ამ გზით ამაღლდა
მართვის ეფექტიანობა და შემცირდა დანახარჯები. მაგალითად, ადმინისტრაციის
უფროსის პოზიცია გაერთიანდა კანცლერის პოზიციასთან, რექტორმა შეითავსა
სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილის ფუნქციები და ა.შ. ძირითადად,
რეორგანიზაცია შეეხო უნივერსიტეტის ადმინსტრაციული და საგანმანათლებლოადმინისტრაციული მენეჯმენტის მაღალ და საშუალო სეგმენტს.
2005 წელს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს შეუერთდა ზოოტექნიკურსავეტერინარო უნივერსიტეტი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გახდა
მისი უფლებამონაცვლე.
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2010 წელს უნივერსიტეტს შეურთდა 14 კვლევითი ინსტიტუტი და
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გახდა ამ ინსტიტუტების უფლებამონაცვლე:


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და
ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი



საჯარო
სამართლის
იურიდიული
ბიოტექნოლოგიის ცენტრი



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი;



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – მებაღეობის, მევენახეობისა და

პირი

–

სოფლის

მეურნეობის

მეღვინეობის ინსტიტუტი


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ვასილ გულისაშვილის სატყეო
ინსტიტუტი



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აგრარული რადიოლოგიისა და
ეკოლოგიის ინსტიტუტი



საჯარო



ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების

სამართლის

იურიდიული

პირი

–

მიხეილ

საბაშვილის

ინსტიტუტი


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების



ინსტიტუტი
საჯარო სამართლის

იურიდიული

პირი

–

მიხეილ

რჩეულიშვილის

მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტი


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის
ინსტიტუტი



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – მეფუტკრეობის ინსტიტუტი



სსიპ - კონსტანტინე ამირაჯიბის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და
ელექტროფიკაციის ინსტიტუტი



სსიპ სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი
საქართველოს აგრარულმა უნივერსიტეტმა ბოლო ავტორიზაცია 2013 წელს

გაიარა. შესაბამისად, წინამდებარე დოკუმენტში მონაცამების ანალიზის დიდი ნაწილი
2013 წლიდან 2018 წლის პირველ ნახევრის ჩათვლითაა ფოკუსირებული.

3.3 ოპერატიული მართვის პროცესი და მისი სტრუქტურა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიზანია, რაც შეიძლება “მოკლე”
იერარქიული ჯაჭვი და “თხელი” (Lean) ორგანიზაციული სტრუქტურა ჰქონდეს, რათა,
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ერთი მხრივ, სტუდენტი და სწავლის პროცესი, მეორე მხრივ, გადაწყვეტილების
მიმღები რგოლი რაც შეიძლება ახლოს იყოს ერთმანეთთან.
ამ მიზნით უნივერსიტეტი მუდმივად ზრდის მართვის ეფექტიანობას. სახელფასო
ხარჯების განაწილება, როგორც ინდიკატორი, კარგად ასახავს იერარქიული შრეების
სიმცირეს; საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 2017 წლის ხარჯების მიხედვით,
ადმინისტრაციულმა სახელფასო ხარჯმა მთლიანი სახელფასო ფონდის მხოლოდ 27%
შეადგინა.
საქართველოს
ხორციელდება

აგრარულ

პროექტის

უნივერსიტეტში

მართვის

პრინციპების

გადაწყვეტილების
საფუძველზე

(Project

მიღება
Based

Management). თითოეულ საკითხზე ხდება ამოცანების დასახვა და თითოეული
ამოცანისათვის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება.
სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელია ამოცანების დადგენილ ვადაში შესრულებაზე.
დასახული ამოცანების მიღწევის შემდეგ ხდება აღნიშნული ჯგუფის გაუქმება. ყოველ
ახალ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი იქმნება თავიდან.
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4. სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი
სტრატეგიული გეგმის შემუშავების, განახლებისა და მონიტორინგის მიზნით,
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

ჩამოყალიბებულია

სტრატეგიული

დაგეგმარების ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედიან:

რექტორი


პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში



პრორექტორი სასწავლო პროცესის მართვის საკითხებში



კანცლერი



ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი



ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი



იურიდიული სამსახურის უფროსი



სტუდენტების დეკანი



საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი



ფინანსური ანალიტიკოსი
2019-2026 წლებისათვის უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების

დაგეგმარების მიზნით, 2018 წლის პირველ ნახევარში, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების სამუშაო ჯგუფი რეგულარულად
მართავდა შეხვედრებს.
თითოეულ თემასთან დაკავშირებით შეიქმნა თემატური სამუშაო ჯგუფები.
რეგულარულად ხორციელდებოდა გაფართოებული შეხვედრები

სტრატეგიული

დაგეგმარებისა და სამუშაო ჯგუფების მონაწილეობით, ხოლო კონკრეტული თემის
შესახებ შეხვედრები იმართებოდა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში.
2019-2026 წლებისთვის უნივერსიტეტის სტრატეგიული ხედვებისა და ამოცანების
დაგეგმარების მიზნით 25-მდე ერთობლივი შეხვედრა გაიმართა.
სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი შემდეგი იტერაციული პროცესებისგან
შედგებოდა:


უნივერსიტეტის მისიისა და ხედვის კრიტიკული ანალიზი და მოდიფიკაცია
საჭიროებისამებრ




უნივერსიტეტის არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა
არსებული საგანმანათლებლო სივრცის და შრომის ბაზრის შესწავლა



უნივერსიტეტის SWOT ანალიზი



უნივერსიტეტის მისიასთან შესაბამისი შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმის
ჩამოყალიბება



მონიტორინგის მექანიზმები
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5. გარემოს შესწავლა
5.1 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის მიმოხილვა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემების მიხედვით, 20172018 წლებში საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა წარმოდგენილი იყო 75
უმაღლესი დაწესებულებით, რომელთაგან 20 საგანმანათლებლო დაწესებულება
სახელმწიფო იყო, ხოლო 55 - არასახელმწიფო.
2018 წელს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა 68-მდე
შემცირდა. შემცირებულ იქნა კერძო სასწავლებლები რომელთა რაოდენობა 2018
წლისათვის 48-ს შეადგენს.
2017-2018 წლებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობამ 143 808 შეადგინა, აქედან 93
627 სტუდენტი (65%) სწავლობდა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, ხოლო 50
181 (35%) - არასახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში.
აღნიშნულ პერიოდში სტუდენტთა 76% (108 722) საბაკალავრო პროგრამებზე
სწავლობდა.
სახელმწიფო
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ბაკალავრების საერთო რაოდენობამ 2017-2018 წლებში 71 559 სტუდენტი შეადგინა,
ხოლო არასახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში - 37 163. აღნიშნული მონაცემების
მიხედვით, ბაკალავრი სტუდენტების 66% სახელმწიფო სასწავლებლებში სწავლობდა,
ხოლო 34% - არასახელმწიფო სასწავლებლებში.
მაგისტრატურის

(რომელშიც

ასევე

შედის

დიპლომირებული

მედიკოსის

(ვეტერინარის) პროგრამა, რეზიდენტურა) საფეხურზე მყოფმა სტუდენტებმა 30 282
შეადგინა, რაც სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 21%-ია. აქედან სახელმწიფო
სასწავლებლებში 18 481 სწავლობდა, ხოლო - 11 803 არასახელმწიფო სასწავლებლებში.
შესაბამისად, მაგისტრატურის სტუდენტების 61% სახელმწიფო სასწავლებლებში
სწავლობდა, ხოლო 39% - კერძო სასწავლებლებში.
2017-2018 წლებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 3% (4 802) პროფესიულ
პროგრამებზე

სწავლობდა.

სახელმწიფო

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში

პროფესიულ პროგრამებზე მყოფი სტუდენტების საერთო რაოდენობამ 3 587 ადამიანი
შეადგინა, ხოლო არასახელმწიფო სასწავლებლებში - 1 215. აღნიშნული მონაცემების
მიხედვით,
პროფესიული
პროგრამების სტუდენტების
75%
სახელმწიფო
სასწავლებლებში სწავლობს, ხოლო 25% - არასახელმწიფო სასწავლებლებში.
რაც შეეხება დოქტორანტებს, 2017 წელს მათმა საერთო რაოდენობამ 3 977 შეადგინა
(არ შედის სტუდენტთა საერთო რაოდენობაში, 143 808-ში). ყველაზე მეტი
დოქტორანტი, 1 804 (45%), დაფიქსირდა შემდეგ პროგრამებზე: სოციალური
მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი. მაღალია დოქტორანტების რიცხოვნობა
ჰუმანიტარული მეცნიერებების და ხელოვნების მიმართულებით - 702 (18%)
დოქტორანტი.
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2018
წლის
სექტემბრის
მდგომარეობით,
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის სხვადასხვა საფეხურზე მყოფი სტუდენტების წილი შესაბამის
საფეხურზე მყოფ სტუდენტთა საერთო რაოდენობაში (ქვეყნის მასშტაბით) შემდეგია:


ბაკალავრიატის



რაოდენობის 2%
მაგისტრატურის სტუდენტები - მაგისტრატურის სტუდენტების საერთო

სტუდენტები

-

ბაკალავრიატის

სტუდენტების

საერთო

რაოდენობის 1%


პროფესიული

პროგრამის

სტუდენტები

-

პროფესიული

პროგრამების

სტუდენტების საერთო რაოდენობის 6%


დოქტორანტები - დოქტორანტების საერთო რაოდენობის 1%
სულ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის წილი სტუდენტების საერთო

რაოდონაბაში დაახლოებით 2%-ს შეადგენს.

5.2 შრომის ბაზრის მიმოხილვა
შრომის ბაზრის მიმოხილვა გაკეთდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს 2017 წლის საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზისა და
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების საფუძველზე.1
მონაცემების ანალიზის მიხედვით, საქართველოში უმუშევრობის

დონე

შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. 2009 წელთან შედარებით, 2016 წელს
უმუშევრობის დონე 11.8%-მდე შემცირდა. 2017 წლის დასაწყისიდან, საგარეო
მოთხოვნის გაუმჯობესებისა და ნეგატიური ფაქტორების შერბილების შედეგად,
გაუმჯობესდა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები და გაიზარდა კერძო სექტორის
აქტივობა, რამაც დადებითი გავლენა მოახდინა დასაქმების დონეზე. 2007-2017 წლების
განმავლობაში უმუშევრობის დონე 17.4%-დან 13.9%-მდე ჩამოვიდა.

1

http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Handlers/GetFile.ashx?Type=Content&ID=7932b932-0eac-4a14-8ebd9ec6d2409352
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უმუშევრობის დონე
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უნივერსიტეტის

კურსდამთავრებულთა დასაქმება მაღალია - 93%, მაშინ როცა ბაკალავრიატის
საფეხურის განათლების მქონე მოსახლეობაში უმუშევრობის დონე 25%-ს აღწევს.
შრომის ანაზღაურება. ბოლო წლებში შეინიშნება დაქირავებით დასაქმებულთა
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის ზრდა, რომელიც 2017 წლის მონაცემების
მიხედვით 6%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და 1000 ლარი შეადგინა. 20072017 წლების განმავლობაში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი თითქმის
სამჯერ გაიზარდა.

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური
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მაღალი შრომის ანაზღაურებით გამოირჩევა შემდეგი სექტორები: საფინანსო
საქმიანობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა, ელექტროენერგიის,
აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება.
დაბალია შრომის ანაზღაურება შემდეგ სექტორებში: განათლება, სასტუმროები და
რესტორნები, სოფლის მეურნეობა2, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა.
დარგი/ სექტორი

წილი მთლიან დასაქმებაში

ბიზნეს-სექტორში
დასაქმების წილი

მრეწველობა

7%

19%

ვაჭრობა

9%

25%

მშენებლობა

4%

11%

>50%

2%

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

5%

10%

უძრავი ქონება

2%

10%

სასტუმროები და რესტორნები

1%

5%

საფინანსო სექტორი

2%

N/A

სოფლის მეურნეობა

2

სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა დიდი ნაწილი თვითდასაქმებულია და ამიტომ რთულია ამ სფეროში
რეალური შემოსავლის დონის დადგენა.
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6. უნივერსიტეტის SWOT ანალიზი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შეფასებისა და ანალიზისათვის,
გამოყენებულ იქნა სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდი - SWOT ანალიზი.
აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილ იქნა უნივერსიტეტის ძლიერი და
სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები.
6.1 ძლიერი მხარეები
მულტიპროფილური და თანამედროვე კვლევითი ერთეულები. საქართველოს
აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 15 კვლევითი ინსტიტუტი, რომლებშიც
ჯამში 33 კვლევით ლაბორატორია ფუნქციონირებს. ასევე, უნივერსიტეტს გააჩნია
საერთო საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი, რომელიც 4 კვლევით
ლაბორატორიას აერთიანებს და 3 დამოუკიდებელი ლაბორატორია. სულ ჯამში 40
სხვადასხვა მიმართულების ლაბორატორია. უნივერსიტეტის კვლევითი ერთეულები
მოიცავს ორ საცდელ ბაზას და ოთხ კოლექციას, რომლებშიც ასობით სხვადასხვა
ნიმუში ინახება. უნივერსიტეტში განლაგებულია 26 სასწავლო ლაბორატორია,
კულინარიის აკადემია, მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემია და ვეტერინარული
კლინიკა. ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა ჩატარებულ იქნეს მაღალი დონის
კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით, რომელშიც აკადემიურ პერსონალთან ერთად
სტუდენტები არიან აქტიურად ჩართულნი.
კარგი

და

ზრდადი

რეპუტაცია.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი

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


მაღალქულიანი აბიტურიენტები - 2017 წლიდან საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

ჩაბარებულ

აბიტურიენტთა

მიერ

ერთიან

ეროვნულ

გამოცდებში მიღებული საშუალო ქულის რეიტინგში მეორე ადგილზეა


თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებული სწავლება



კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი დონე - 93%

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


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



სწავლების პრაქტიკა - არჩევითი საგანი, რომელიც გულისხმობს ლექტორის
ასისტირებას. ამ დროს სტუდენტი ითვისებს სწავლების მეთოდოლოგიასა და
უნარ-ჩვევებს



მუშაობა ორგანიზაციაში - ზოგიერთი სპეციალობისთვის სავალდებულო
საგანი,

რომელიც

მიმართულია

სტუდენტებში

პროფესიული

უნარების

განვითარებისკენ. აღნიშნული საგნის ფარგლებში სტუდენტები გადიან სამ
თვიან

სტაჟირებას

ან

საქმდებიან

ნახევარი

განაკვეთით

შესაბამის

ორგანიზაციებში.
დამსაქმებლებთან
მჭიდრო
თანამშრომლობა.
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტი დასაქმების მაღალი დონით გამოირჩევა; კურსდამთავრებულების 93%
საქმდება,

რამაც

მჭიდრო

ურთიერთობა

ჩამოაყალიბა

უნივერსიტეტსა

და

დამსაქმებლებს შორის. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ყოველ სემესტრში
მართავს დასაქმების ფორუმებს, რომლის დროსაც
სტუდენტებს
ეძლევათ
საშუალება,
შეხვდნენ

დამამთავრებელი კურსის
სხვადასხვა
კომპანიის

წარმომადგენლებს, გაესაუბრონ მათ და გადასცენ საკუთარი მონაცემები შემდგომი
თანამშრომლობის მიზნით.
აკადემიური თავისუფლება.
საგანმანათლებლო

აკადემიური პერსონალი მონაწილეობას

პროგრამების

შედგენის

პროცესში

და

ადგენს

იღებს

სასწავლო

სილაბუსებს. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის
ანაზღაურება

მოიცავს

ფიქსირებულ

(არასაათობრივ)

კომპონენტს,

რომელიც

გამიზნულია კვლევისა და პროფესიული განვითარებისათვის, მისი გამოყენების
მიზნებზე აკადემიური პერსონალი თავად იღებს გადაწყვეტილებას.
კარგი

საუნივერსიტეტო

ინფრასტრუქტურა

და

სტუდენტური

ცხოვრება.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორია კარგ გარემოს ქმნის
ხარისხიანი სწავლებისათვის. კახა ბენდუქიძის კამპუსი მორგებულია სტუდენტებზე
და აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით. უნივერსიტეტს გააჩნია ბიბლიოთეკა,
მუზეუმი, ღია ამფითეატრი, კაფეტერია, სპორტული
სხვადასხვა ტიპის ტრენაჟორით, სტუდენტებისათვის

დარბაზი აღჭურვილი
მოწყობილია სამუშაო

სივრცეები და რეკრეაციული ზონები. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
რეგულარულად იმართება სხვადასხვა სახის ფესტივალი, კონკურსი, კონფერენცია,
სემინარი და ა.შ. რაც სტუდენტურ ცხოვრებას უფრო საინტერესოს ხდის და ზრდის
სწავლის მოტივაციას.
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მართვის მოქნილი სისტემა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიზანია,
რაც შეიძლება “მოკლე” იერარქიული ჯაჭვი და „თხელი” (Lean) ორგანიზაციული
სტრუქტურა ჰქონდეს, რათა, ერთი მხრივ, სტუდენტი და სწავლის პროცესი, მეორე
მხრივ, გადაწყვეტილების მიმღები რგოლი რაც შეიძლება ახლოს იყოს ერთმანეთთან.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მართვის სისტემა გამოირჩევა მაღალი
ეფექტიანობით. მაგალითად, 2017 წლის ხარჯების მიხედვით, ადმინისტრაციულმა
ხარჯმა მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 27% შეადგინა.

6.2 სუსტი მხარეები
შეზღუდული გავლენა საგანმანათლებლო პოლიტიკის ფორმირებაზე. იმის გამო,
რომ

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

როლი

საქართველოს

საგანმანათლებლო პოლიტიკის განსაზღვრაში მცირეა, უნივერსიტეტს ხშირად
უხდება “მოკლე შეტყობინების” რეჟიმში შეიტანოს სისტემის მიერ დაწესებული
ცვლილებები
საგანმანათლებლო
პროგრამებში,
სილაბუსებში
და
სხვა
მიმართულებებით. ყოველივე ეს იწვევს დაუგეგმავ ცვლილებებს და დამატებით
ადმინისტრაციულ და რეგულატორულ დანახარჯებს.
ზოგიერთი პროფესიის მიმართ ახალგაზრდებში შედარებით დაბალი ინტერესი.
ზოგიერთი პროფესია, რომელშიც საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საგანმანათლებლო

პროგრამებს

ახორციელებს

(მაგალითად

მეტყევეობა,

ვეტერინარია), საჭიროებს ახალგაზრდებში მეტ პოპულარიზაციას. შედარებით
დაბალი ინტერესი აღნიშნული სფეროს მიმართ გამოწვეულია საზოგადოებაში
დამკვიდრებული სტერეოტიპებით, რომელთა შეცვლას უნივერსიტეტი წლების
განმავლობაში წარმატებით ახორციელებს.
არაპროფილური საგანმანათლებლო პროგრამები. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს საგანმანათლებლო პროგრამებს ისეთ
სფეროებში,

რომლებიც

პირდაპირ ასოცირებული

დამკვიდრებულ

მიმართულებებთან.

არ

არის უნივერსიტეტის
ასეთებია

მაგალითად ბიზნესის ადმინისტრირება, თავისუფალი მეცნიერებები და სხვა. მსგავსი
პროგრამების უფრო წარმატებით განხორციელებისათვის საჭიროა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის, როგორც მრავალპროფილური უმაღლესი სასწავლებლის
აღქმის გაღრმავება საზოგადოებაში.
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6.3 შესაძლებლობები
არაპოპულარული პროფესიების მიმართ ახალგაზრდებში ინტერესის გაზრდა.
ისეთი

პროფესიების

მიმართ

ინტერესის

გაზრდა,

როგორიცაა

ვეტერინარია,

მეტყევეობა და სხვა, მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის შესაბამის მიმართულების პროგრამების რეიტინგსა და მათზე
მოთხოვნას.
ინტერნაციონალიზაციის

დონის

გაღრმავება.

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში პროფესორ-მასწავლებლების გარკვეულ ნაწილს მიღებული აქვს
განათლება ან/და პრაქტიკა საზღვარგარეთ მაღალი დონის უნივერსიტეტებში.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ასევე ასწავლიან უცხოელი პროფესორები და
ლექტორები.

უნივერსიტეტის

მიერ

სხვადასხვა

შესაძლებლობის

გამოყენება,

როგორიცაა ახალი პროგრამების დამატება და კონტიგენტის გაზრდა, წინაპირობას
ქმნის საერთაშორისო გამოცდილების მქონე უფრო მეტი პროფესორი და ლექტორი
ჩაერთოს სასწავლო პროცესში. შედეგად გაუმჯობესდება სწავლების ხარისხი და
კურსდამთავრებულებს გაეზრდებათ სხვა ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობები.
უნივერსიტეტის რეპუტაციის ამაღლება. 2012 წლიდან საქართველოს აგრარულმა
უნივერსიტეტმა

მნიშვნელოვანი

ცვლილებები

გაიარა,

რის

შედეგადაც

იგი

თანამედროვე სასწავლო და საკვლევ ინსტიტუტად გარდაიქმნა. უნივერსიტეტის
რეიტინგი ყოველწლიურად უმჯობესდება, რაზეც ჩაბარებულთა საშუალო ქულა და
დასაქმების

მაღალი

მოსალოდნელია

დონე

მეტყველებს.

უნივერსიტეტის

სახელის

პოტენციალიდან
კიდევ

უფრო

გამომდინარე,

დამკვიდრება

და

რეპუტაციის ამაღლება.
მრავალპროფილური

უნივერსიტეტის

იმიჯის

გამტკიცება.

საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტის, როგორც მრავალპროფილური უმაღლესი სასწავლებლის,
აღქმა

საზოგადოებაში

შესაბამისად,

დროთა

გაიზრდება

განმავლობაში

ისეთი

სულ

საგანმანათლებლო

უფრო

გაღრმავდება

პროგრამზე

და

მოთხოვნა,

როგორებიცაა ბიზნესის ადმინისტრირება, თავისუფალი მეცნიერებები და სხვა.

6.4 საფრთხეები
სტუდენტთა გადახდისუნარიანობის შემცირება. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის პროგრამების საფასური ზოგიერთ შემთხვევაში შედარებით მაღალია
სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების

შესაბამისი პროგრამების საშუალო

საფასურზე. შესაბამისად, მიზნობრივი სეგმენტის შემოსავლის დონის შემცირება
წარმოადგენს ერთ-ერთ საფრთხეს მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის სტუდენტებს სემესტრში საშუალოდ მხოლოდ 1000 ლარის გადახდა
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უწევთ თავად. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროგრამების წარმატებული
არსებობისთვის საჭიროა სტუდენტების გადახდისუნარიანობის არსებული
მდგომარეობის შენარჩუნება.
რეგულაციების

ცვლილება.

ერთ-ერთ

საფრთხედ

აღქმულია

სხვადასხვა

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

მაგალითად,

ვეტერინარიის

საგანმანათლებლო

პროგრამა

გახდა

რეგულირებადი და უნივერსიტეტთან კონსულტაციის სიმცირის გამო შეიქმნა
საოპერაციო პრობლემები.
არასამართლიანი
კონკურენცია

კონკურენცია.

წარმოადგენს,

ერთ-ერთ

რომელიც

საფრთხეს

განპირობებულია

არასამართლიანი

ქვეყანაში

არსებული

ზოგიერთი უმაღლესი სასწავლებლების პრივილიგირებული მდგომარეობით.
სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება ამ უმაღლესი სასწავლებლების პირდაპირი
ინსტიტუციური სუბსიდირება, რაც არათანაბარ პირობებში აყენებს დანარჩენ
უმაღლეს სასწავლებლებს. ბოლო პერიოდის ტენდენციის მიხედვით, მოსალოდნელია,
მომავალში აღნიშნული უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს.
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7. ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა
7.1 ორგანიზაციული სტრუქტურა
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტი
წარმოადგენს
არასამეწარმეო
არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომლის დამფუძნებელიც არის ა(ა)იპ აგრარული
განათლებისა და მეცნიერების ფონდი.
უნივერსიტეტი განლაგებულია 24 624 კვადრატული მეტრის ფართზე, რომელიც
მას იჯარით აქვს გადაცემული შპს აგრომეტისგან 10 წლის ვადით, 2028 წლამდე. შპს
აგრომეტი არის ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შვილობილი
კომპანია, რაც მასსა და საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს შორის შეუზღუდავი,
მჭიდრო და პროგნოზირებადი თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა.
შპს აგრომეტი საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს უზრუნველყოფს როგორც
უძრავი, ისე მოძრავი ქონებითა და რიგი სერვისებით.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტრუქტურა
რექტორი არის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირი.
უნივერსიტეტის რექტორის შემდგომ რგოლს წარმოადგენენ პრორექტორები და
კანცლერი.
უნივერსიტეტის რექტორს უშუალოდ ექვემდებარება შემდეგი ორგანიზაციული
ერთეულები: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ფინანსური ანალიტიკოსები,
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და
მარკეტინგის

მენეჯერი,

საერთაშორისო

ურთიერთობების

კოორდინატორი,

საგამოცდო ცენტრი, სამეცნიერო კოორდინატორი, ენტომოლოგიის ინსტიტუტი,
კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი, მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი,
ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი, ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და
ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი, მ.
საბაშვილის

ნიადაგმცოდნეობის,

მეცხოველეობის

და

აგროქიმიის

საკვებწარმოების

და

ინსტიტუტი,

მელიორაციის
სავეტერინარო

ინსტიტუტი,
მედიცინის

ინსტიტუტი, ი. ლომოური მიწათმოქმედების ინსტიტუტი, ვ. გულისაშვილის სატყეო
ინსტიტუტი, მეხილეობის ინსტიტუტი, ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის
ინსტიტუტი, კ. ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი, სუბტროპიკული კულტურების
და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი, საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული
ცენტრი, მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკი.
უნივერსიტეტს ჰყავს ორი პრორექტორი: პრორექტორი სასწავლო პროცესის
მართვის საკითხებში და პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში.
პრორექტორებს
უშუალოდ
ექვემდებარება
შემდეგი
ორგანიზაციული
ერთეულები: სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, აგრარული
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და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლა, საინჟინრო ტექნოლოგიური
ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების კოორდინატორი, აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
მენეჯერი.
უნივერსიტეტის კანცლერს უშუალოდ ექვემდებარება შემდეგი ორგანიზაციული
ერთეულები: იურიდიული სამსახური, მედია სტუდია, გამომცემლობისა და
ივენთების

მენეჯერი,

სტუდენტებსა

და

აბიტურიენტებთან

ურთიერთობის

სამსახური, საინფორმაციო ტექნოლოგიური სამსახური, ბიბლიოთეკა, მუზეუმი,
სპორტის ცენტრი, ხელოვნების ცენტრი, სამეურნეო სამსახური, დასუფთავების
სამსახური, შესყიდვების მენეჯერი, შიდა ინფრასტრუქტურის სამსახური, გარე
ინფრასტრუქტურის სამსახური, კანცელარია და არქივი, კულინარიის აკადემია,
მექანიკური ქარხანა, მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემია, სავეტერინარო მედიცინის
ინსტიტუტის სავეტერინარო კლინიკა.

7.2 უნივერსიტეტის მართვა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიზანია, რაც შეიძლება “მოკლე”
იერარქიული ჯაჭვი და “თხელი” (Lean) ორგანიზაციული სტრუქტურა ჰქონდეს, რათა,
ერთი მხრივ, სტუდენტი და სწავლის პროცესი, მეორე მხრივ, გადაწყვეტილების
მიმღები რგოლი რაც შეიძლება ახლოს იყოს ერთმანეთთან.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მართვის სისტემა გამოირჩევა მაღალი
ეფექტიანობით. მაგალითად, 2017 წლის ხარჯების მიხედვით, ადმინისტრაციულმა
ხარჯმა მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 27% შეადგინა.
უნივერსიტეტში არ ფუნქციონირებს საკათედრო სისტემა და, შესაბამისად,
აკადემიური პერსონალის მართვა ხორციელდება რადიალურად.

უნივერსიტეტის

თითოეული თანამშრომელი შრომით ხელშეკრულებას საქართველოს აგრარულ
უნივერსიტეტთან დებს და ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის წინაშე.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში დაფუძნებულია სამი ფაკულტეტი.
თითოეულ ფაკულტეტს ჰყავს დეკანი და კოორდინატორი, რომელთა დახმარებით
იმართება საგანმანათლებლო პროგრამები.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში გადაწყვეტილებები მიიღება პროექტის
მართვის პრინციპების საფუძველზე (Project Based Management). თითოეული საკითხზე
ხდება ამოცანების დასახვა და თითოეული ამოცანისათვის ყალიბდება შესაბამისი
სამუშაო

ჯგუფი.

ჯგუფი

პასუხისმგებელია

ამოცანების

დადგენილ

ვადაში

შესრულებაზე.
სამუშაო ჯგუფი პასუხისმგებელია ამოცანების დადგენილ ვადაში შესრულებაზე.
ყოველ ახალ საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი იქმნება თავიდან.
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საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

7.3 ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით მოქმედებს ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემა. ვინაიდან უნივერსიტეტის პოლიტიკა ხარისხის მიმართ
გულისხმობს

სწავლების,

სწავლისა

და კვლევის

პროცესების

მაქსიმალურად

უზრუნველყოფა/განვითარებას, შესაბამისად, ყველა სტრუქტურული ერთეული
მონაწილეობს ხარისხის კონტროლსა და განვითარებაში არა მხოლოდ ირიბად, არამედ
პირდაპირ, რაც სწორედ წარმოადგენს Total Quality Management-ს (TQM). ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური უნივერსიტეტის სტრუქტურის ნაწილია, საქმიანობას
ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულების და უნივერსიტეტში
მოქმედი სხვა წესების საფუძველზე და ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის
რექტორის წინაშე.
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა და სტრუქტურა ეფუძნება უნივერსიტეტის
სტრატეგიულ ხედვას, შეინარჩუნოს ,,თხელი სტრუქტურის” (Lean Structure) იდეა,
რათა სტუდენტებსა და პროფესორებს შეექმნათ ნაკლები ბიუროკრატიული ბარიერი
და დაცული იყოს მათი ღირებულებები და აკადემიური თავისუფლება.
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უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულები ჩართულები არიან ხარისხის
კონტროლსა და უზრუნველყოფაში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
საქმიანობა

მჭიდრო

თანაკვეთაშია

პრორექტორების,

დეკანების,

სკოლის

კოორდინატორების, სარეგისტრაციო ოფისის, ადამიანური რესურსების მენეჯერის,
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერის საქმიანობებთან და
გუნდური მუშაობის შედეგად ხდება, როგორც პრობლემების იდენტიფიცირება,
შეთანხმება

როგორც

განხორციელების

ხარისხის

გზებზე

და

უზრუნველყოფის

პროცესების

მექანიზმებზე

დაგეგმვაზე.

შესაბისად,

ისე,

მისი

ხარისხის

უზრუნველყფოის სამსახურის მუშაობა არის ინტეგრირებული ხასიათის და ეფუძნება
ხარისხის განვითარების, სრულყოფის, პერსონალთან და სტუდენტებთან ღია
თანამშროლობის პრინციპებს.
TQM-ის სქემა გამოიყურება შემდეგნაირად:
სტრუქტურული
ერთეულების
ჩართულობა
მომხმარებელთა
კმაყოფილება და
ხარისხის უწყვეტი
განვითარება

ეფექტური
კომუნიკაცია და
ინფორმაციის
დროულად
შეგროვება

სტუდენტი

ფაქტებზე
დაფუძნებული
გადაწყვეტილებები
ს მიღება

მექანიზმების ამოქმედება
ინტეგრირებული
მუშაობის პრინციპებით

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციებია:
ა) ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის გათვალისწინებით;
ბ)

საგანმანათლებლო

პროგრამების,

სასწავლო

და

სემესტრული

გეგმების,
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სილაბუსების შექმნისა
კონსულტაციების გაწევა;

და

განახლების

პროცესში

რეკომენდაციების

გ) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების

და

დანერგვის

ხელშეწყობა და შეფასება;
დ) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის პროცესების შესახებ დოკუმენტების შემუშავების
პროცესსა და განახლებაში მონაწილეობა;
ე) ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით, რაოდენობრივი და
თვისებრივი კვლევების დაგეგმვა, განხორციელება, ანალიზი და სათანადო რეაგირება;
ვ) უნივერსიტეტის ავტორიზაციის პროცესის დაგეგმვა, სათანადო დოკუმენტაციების
შემუშავება, რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა, საავტორიზაციო ვიზიტის
პროცესში და ავტორიზაციის საბჭოს სხდომებზე მონაწილეობის მიღება;
ზ) საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის დაგეგმვა, სათანადო
დოკუმენტაციების შემუშავება, რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა,
სააკრედიტაციო

ვიზიტის

პროცესსა

და

აკრედიტაციის

საბჭოს

სხდომებში

მონაწილეობის მიღება;
თ) ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა განათლების
სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით;
ი) ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით სემესტრული ანგარიშების
მომზადება და რექტორისთვის წარდგენა შემდგომი რეაგირების დაგეგმვის მიზნით.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საქმიანობას ახორციელებს ,,ხარისხის
უზრუნველყოფის ციკლის” (PDCA) მიხედვით, რომელიც ითვალისინებს ,,დაგეგმე,
განახორციელე, შეამოწმე, მოახდინე რეაგირების“ პრინციპს. აღნიშნული მოდელი
წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროცესის გაუმჯობესების სქემას და გამოიყენება
როგორც სრული პროცესის გასაუმჯობესებლად, ასევე ცალკეული პროცესების
ხარისხის უზრუნველსაყოფად და განსავითარებლად. ,,ხარისხის უზრუნველყოფის
ციკლი”

(PDCA)

დინამიური

მოდელია

და

მოქმედებს

ხარისხის

უწყვეტი

გაუმჯობესების კონტექსტში.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ,,ხარისხის უზრუნველყოფის ციკლიდან”
(PDCA) გამომდინარე:
ა) გეგმავს საკუთარ სამუშაოს, კერძოდ, გეგმავს, საქმიანობის რომელი ასპექტები უნდა
შეფასდეს, რომელი სკოლები თუ საგანმანათლებლო პროგრამები და როგორი
თანმიმდევრობით;
ბ) ახორციელებს დაგეგმილ სამუშაოს წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებისა და
გრაფიკის მიხედვით;
გ) აკეთებს მიღებული შედეგების ანალიზს;
დ) განსაზღვრავს აღმოჩენილი ხარვეზების მიზეზებს და შეიმუშავებს სათანადო
რეკომენდაციებს.
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სასწავლო პროცესის განმავლობაში შიდა შეფასება ხორციელდება შემდეგი სახით:
სემესტრის განმავლობაში, სისტემატურად, ტარდება სხვადასხვა სახის გამოკითხვა
SurveyMonkey-ს პლატფორმის გამოყენებით. სტუდენტები უფლებამოსილნი არიან
თავისუფლად და ანონიმურად შეაფასონ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი,
სასწავლო კურსები, სკოლის ადმინისტრაცია, ასევე სასწავლო პროცესთან
დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხი. კითხვარი იქმნება კონკრეტული კვლევის
სპეციფიკიდან გამომდინარე და არ არსებობს წინასწარ დადგენილი ფორმა.
რაოდენობრივი კვლევები ეხება სასწავლო პროცესის როგორც ტექნიკურ, ისე
შინაარსობრივ მხარეს. კითხვარების დამუშავების შემდეგ ხდება შედეგების ანალიზი,
რომელიც გამოიყენება სასწავლო პროცესის დაგეგმვის დროს და სილაბუსების
განახლებისთვის. ანალიზის საფუძველზე, აკადემიურ პერსონალს და მოწვეულ
პერსონალს საშუალება აქვს

გაანალიზოს საკუთარი სწავლების მეთოდები,

მიდგომები, სასწავლო კურსის შინაარსი თუ შეფასების სისტემა.
გარდა

რაოდენობრივი

კვლევებისა,

საჭიროების

შემთხვევაში,

ტარდება

თვისებრივი კვლევები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები ფოკუს ჯგუფებთან და
ინდივიდუალური შეხვედრები.
ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით, ყოველი სემესტრის
ბოლოს ხორციელდება სტუდენტთა მიერ მიღებული ქულების სტატისტიკური
ანალიზი.
პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში
პროგრამების

განვითარების

პრორექტორს

ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურიდან მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია ეხმარება
საბაკაპავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და პროფესიული განათლების პროგრამების
და კურიკულუმების განვითარებასა და შემდგომ დახვეწაში, რაც გამოიხატება
არსებული სასწავლო კურსების დახვეწასა და ახალი სასწავლო კურსების შექმნაში.
კერძოდ, თითოეული სასწავლო კურსზე შინაარსობრივი მუშაობისას და კრედიტების
კალკულაციისას სტუდენტებისგან და ლექტორებისგან მიღებული უკუკავშირების
გათვალისწინებაში.
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურიდან
მიღებული
მონაცემები პრორექტორს პროგრამების განვითარების საკითხებში ეხმარება
გამოწვევების იდენტიფიცირებაში.
ხარისხის უზრუნველყოფს სამსახურის ეფექტური და გახსნილი კომუნიკაცია
უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან უზრუნველყოფს
მოქნილი
მექანიზმების დანერგვასს, მის გამოყენებას, მიღებული მონაცემების ეფექტურ
გადამუშავებას, ამ მონაცემთა გამოყენებას სტრუქტურული ერთეულების მიერ
თავიანთ საქმიანობაში და შედეგად მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე უწყვეტ
ზრუნვას. ხარისხის უზრუნველყოფის ეს ციკლი ეხმარება ადმინსტრაციას
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ეფექტურად დაგეგმოს
განვითარება.

და

გაანხორციელოს

უნივერსიტეტის

სტრატეგიული

პრორექტორი სასწავლო პროცესების მართვის საკითხებში
სასწავლო

პროცესის

მართვის

ეფექტიანობის,

აკადემიური

პროცესების

შეუფერხებლად მიმდინარეობისთვის პრორექტორს სასწავლო პროცესის მართვის
საკითხებში ეხმარება ხარისხის სამსახურისგან მიღებული მონაცემების ანალიზი.
გარდა ამისა, პრორექტორი ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის პროფესიულ
განვითარებას აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერთან
ერთად და ხარისხის სამსახურისგან მიღებული მონაცემების საფუძველზე მუშაობს
ხარვეზების

აღმოფხვრაზე,

მათი

იდენტიფიცირების

შემთხვევაში.

რადგან

უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კოორდინაცია გამჭვირვალე, ღია
და მარტივად ხელმისაწვდომია, სარეგისტრაციო ოფისის სამსახურთან ერთად
პრორექტორი ზრუნავს აკადემიური პროგრამების შეუფერხებლად განხორციელებაზე,
მონაცემთა ანალიზი, გაცვლა და დამუშავება
ხდება ორმხრივად, როგორც
პრორექტორის, ისე ხარისხის სამსახურის მიერ.
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის, კვლევის შედეგების და
მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე, ხარვეზების იდენტიფიცირების შემთხვევაში
გეგმავს

ვორქშოფებს, სემინარებსა და ტრენინგებს აკადემიურ პერსონალთან

პედაგოგიური პროფესიული უნარების განვითარების და დახვეწის მიმართულებით,
რომელიც

კერძოდ

იმპლიმენტაციას,
გენერირებას,

ეხება

სწავლების

მეთოდების

თანამედროვე

ტექნიკების

სწავლების ელექტრონული სისტემაში გამართული უწყისების

სწავლების

შედგებისა

და

ცოდნის

შეფასების

სისტემის

რელევანტურობას. აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერის
მუშაობა გამოიხატება ორგვარ პროაქტიურ და რეაქტიულ მიდგომაში. პროაქტიური
გულისხმობს ყოველი სემესტრის დასაწყისში ახალ მოწვეულ პერსონალთან
ინტენსიურ

მუშაობას

ტრენინგისა

და

ვორქშოფის

მეშვეობით,

რომელიც

უზრუნველყოფს ახლმოწვეული პერსონალის სრულ ინტეგრაციას უნივერსიტეტში და
მაქსიმალურად ეფექტურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. რეაქტიული მიდგომა კი
გულისხმობს ხარვეზების იდენტიფიცირების შემთხვევაში აკადემიურ პერსონალთან
ინდივიდუალური გაღრმავებული ვორქშოფების დაგეგმვას, რომელიც ეხმარება
პროფესორ მასწვალებლებს
დახვეწონ საკუთარი მიდგომები თუ მეთოდები
სწავლების უზრუნველყოფის პროცესში, რის შედეგად ხდება პროცესის გაუმჯობესება
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და ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა. ადამიანური რესურსების მენეჯერთან ერთად
ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის სრულ ინტეგრირებას უნივერსიტეტის
ცხოვრებაში. იყენებს ხარისხის სამსახურის მიერ შემუშავებულ კვლევის შედეგებს, რის
საფუძველზეც ავლენს აკადემიური პერსონალის მიერ განხორციელებულ სწავლების
მეთოდებში სუსტ მხარეებს, შეიმუშავებს სამუშაო შეხვედრების გეგმას შესაბამისი
სუსტი მხარეების გასაუმჯობესებლად.
ადამიანური

რესურსების

განვითარების

მენეჯერთან

ერთად

შეიმუშავებს

საორიენტაციო შეხვედრების განრიგს, რომლითაც ხელს უწყობს ახლად არჩეული
აკადემიური პერსონალის ინტეგრირებას უნივერსიტეტის ცხოვრებაში.
სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
სარეგისტრაციო

და

სასწავლო

პროცესის

მართვის

სამსახური,

რომელიც

უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდებას, კოორდინირებას არჩევით საგნებთან, ტრანსკრიპტებთან, აკადმეიურ
ცხრილთან, სემესტრულ გეგმებთან დაკავშირებით, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურს აწვდის ინფორმაციას სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ხარვეზების
არსებობის შემთხვევაში. ხარვეზის იდენტიფიცირების შემთხვევაში პროცესის
გაუმჯობესებაში ჩართულია არა მხოლოდ ხარისხის სამსახური, რომელიც აგროვებს
და ანაალიზებს მონაცემებს, არამედ ყველა ის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც
პირდაპირ

თუ

ირიბად

დაკავშირებულია

სასწავლო

პროცესის

ხარისხიანად

წარმართვასთან.
ფაკულტეტის/სკოლის კოორდინატორები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობას მექანიზმების დანერგვისას
განსაკუთრებით ხელს უწყობენ ფაკულტეტის/სკოლის კოორდინატორები, რომლებიც
ან

თავად

ატარებენ

რაოდენობრივ

და

თვისებრივ

კვლევებს,

ან

ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურს ეხმარებიან აღნიშნული კვლევების ჩატარებაში, იძიებენ
და ამუშავებენ სათანადო ინფორმაციას.
სკოლის კოორდინატორებს მჭიდრო
ურთიერთობა აქვთ სტუდენტებთან. მათ მიერ შეგროვებული მონაცემები, რომელიც
მდგომარეობს

აკადემიური

პერსონალისა

და

სასწავლო

პროცესის

შესახებ

სტუდენტების მიერ გაკეთებულ უკუკავშირში, ხარისხის სამსახურს ეხმარება
ინფორმაციის ეფექტურად და სწრაფად შეგროვებაში.
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სტუდენტების დეკანი
სტუდენტების კანონიერი უფლებების მხარდაჭერა ინსტიტუციონალიზებულად
არის გარანტირებული სტუდენტების დეკანის არსებობით. სტუდენტებსა და
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახურს ხელმძღვანელობს სტუდენტების
დეკანი, რომელიც არის მთავარი საკონტაქტო პირი სტუდენტისთვის ნებისმიერი
პრობლემის თუ გაურკვევლობის შემთხვევაში. დეკანი ერთგვარი შუამავალი,
დამაკავშირებელი რგოლია სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის აკადემიურ თუ
ადმინისტრაციულ მენეჯმენტს შორის და აჟღერებს სტუდენტთა პრობლემებსა და
გამოწვევებს. შესაბამისად, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობას
მექანიზმების დანერგვისას ხელს უწყობს სტუდენტების დეკანი, რომელიც მას აწვდის
ინფორმაციას

სტუდენტების

მიერ

დასახელებულ

სასწავლო

პროცესთან

დაკავშირებულ სხვადასხვა პრობლემასა თუ გაურკვევლობაზე. სტუდენტების
დეკანის

მიერ

ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურისთვის

მიწოდებული

ინფორმაცია, შეიძლება იყოს საფუძველი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მიერ კვლევის ჩატარების.

7.4 ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპები
სწავლის დაწყების პირველ დღეს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა აწყობს
გაცნობით შეხვედრას პირველკურსელებთან, რომლის დროსაც ეთიკის, ქცევის
წესებისა

და

სხვა

მნიშვნელოვანი

საკითხების

შესახებ

აწვდის

ამომწურავ

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


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



სტუდენტის ეთიკის კოდექსი განთავსებულია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.agruni.edu.ge.
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7.5 პლაგიატთან ბრძოლა და პრევენცია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი შესაბამის ზომებს ატარებს პლაგიატისა
და აკადემიური თაღლითობის პრევენციის კუთხით. პლაგიატთან და აკადემიურ
თაღლითობასთან ბრძოლა არის ინსტიტუციონალიზირებული.
პლაგიატის

შესახებ

ინფორმაცია,

მისი

აღმოჩენის

შემთხვევაში

განსახორციელებელი პროცედურები და მექანიზმები გაწერილია უნივერსიტეტის
სტუდენტის ეთიკის კოდექსსა და ეთიკის საბჭოს რეგლამენტში.
სტუდენტის ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რა არის პლაგიატი და რა სახის
პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს სტუდენტს პლაგიატის შემთხვევაში. ეთიკის
საბჭოს რეგლამენტი კი განსაზღვრავს იმ პროცედურებს, რომლებიც პლაგიატის
აღმოჩენის შემთხვევაში განხორციელდება.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პოლიტიკაა გამოცდების უმეტესობა
წერითი სახის იყოს და წერითი გამოცდა ჩვეულებრივ საგამოცდო ცენტრში ჩატარდეს
შიდა out-sourcing-ის პრინციპით, სისტემური მონიტორინგის ქვეშ. აღნიშნულ
ცენტრში გამოცდას ხელმძღვანელობენ ცენტრის თანამშრომლები, რომლებსაც
შესაბამისი ტრენინგი აქვთ ჩატარებული პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის
პრევენციის ზომების შესახებ.
საგამოცდო ცენტრი 200

სტუდენტზეა

გათვლილი.

საგამოცდო

ცენტრში

სისტემურად შემცირებულია გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი,
შეზღუდულია ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული.
საგამოცდო ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს მინიმუმამდე
ამცირებს პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს.
პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს ასევე ამცირებს ის გარემოება,
რომ საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში საგამოცდო საკითხები წლიდან წლამდე
იცვლება და გამოცდებზე საკითხების რამდენიმე ვარიანტია წარმოდგენილი.
პლაგიატი შესაძლებელია აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან
პირმა, ვისაც აქტიური ურთიერთობა აქვს სტუდენტის ნამუშევრების შემოწმებასა და
შეფასებასთან. პლაგიატის აღმომჩენი პირი (საკითხის ინიციატორი) უნივერსიტეტის
რექტორის წინაშე წარადგენს სამსახურებრივ ბარათს, რომელშიც ასაბუთებს, რის გამო
მიიჩნევს სტუდენტის მიერ წარმოდგენილ ნამუშევარს პლაგიატად და რატომ თვლის
აუცილებლად სტუდენტის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყებას. რექტორის
ბრძანების საფუძველზე სტუდენტის მიმართ იწყება დისციპლინური წარმოება. ამის
შემდგომ საკითხის ინიციატორი ეთიკის საბჭოს ოფიციალურ იმეილზე იწერება საქმის
არსს, ფაქტობრივ გარემოებებს, აგზავნის მტკიცებულებებს და ითხოვს საბჭოს
მოწვევას. ეთიკის საბჭოზე ასევე მოწვეულია სტუდენტი, რომელსაც აქვს უფლება,
დაესწროს საბჭოს, წარმოადგინოს მტკიცებულებები ან წარმომადგენლის მეშვეობით
დაიცვას თავი.
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ეთიკის საბჭოს სხდომაზე ხდება მტკიცებულებების და გარემოებების
სრულფასოვნად გამოკვლევა, სტუდენტის მოსაზრების მოსმენა, მის მიერ
წარდგენილი მტკიცებულებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესწავლა და საქმის
არსის

სრულად

გამოკვლევის

შემდეგ

შესაბამისი

გადაწყვეტილების

მიღება.

გადაწყვეტილება
მიიღება
კენჭისყრის
შედეგად
ხმათა
უმრავლესობით.
გადაწყვეტილება, სტუდენტის ეთიკის კოდექსის შესაბამისად, შესაძლებელია იყოს
წერილობითი გაფრთხილება ან, დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით, სტუდენტის
სტატუსის შეწყვეტა. პლაგიატის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, სტუდენტს
შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში ეწერება შეფასება F.
სხდომაზე

მიღებული

გადაწყვეტილება

გამოიცემა

რექტორის

ბრძანებით,

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

საბჭოს

რეგლამენტის

შესაბამისად,

საქმის

გარემოებების

გათვალისწინებით, შესაძლებელია დისციპლინური წარმოება განხორციელდეს
ელექტრონულად, ეთიკის საბჭოს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის
საშუალებით.

7.6 ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის კუთხით 2013 წლიდან 2018 წლის
პირველი ნახევრის ჩათვლით განხორციელებული ცვლილებები
2016

წელს

რეორგანიზაცია,

საქართველოს
რომელიც

აგრარულ

მიზნად

უნივერსიტეტში

ისახავდა

განხორციელდა

უნივერსიტეტის

მართვის

ოპტიმიზაციას. გარკვეული ცალკეული სტრუქტურული და საშტატო ერთეულები
გაერთიანდა და უფლებამოსილებათა შერწყმა განხორციელდა. ამ გზით ამაღლდა
მართვის ეფექტიანობა და შემცირდა დანახარჯები. მაგალითად, ადმინისტრაციის
უფროსის პოზიცია გაერთიანდა კანცლერის პოზიციასთან, რექტორმა შეითავსა
სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილის ფუნქციები და ა.შ. რეორგანიზაცია
ძირითადად შეეხო უნივერსიტეტის ადმინსტრაციული და საგანმანათლებლოადმინისტრაციული მენეჯმენტის მაღალ და საშუალო სეგმენტს.
აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს აგრარულს უნივერსიტეტის სტრუქტურას
დაემატა პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში.
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ასევე, შეიქმნა აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერის
და სამეცნიერო სამსახურის კოორდინატორის თანამდებობები.
ამავე პერიოდში გადანაწილდა ფუნქციები უნივერსიტეტის რექტორსა და
კანცლერს შორის.
პლაგიატთან ბრძოლა მნიშვნელოვნად გაძლიერდა 2013 წლიდან, როდესაც
უნივერსიტეტს დაემატა საგამოცდო ცენტრი. აღნიშნული ცენტრი 200 სტუდენტზეა
გათვლილი და გამოცდას ცენტრის თანამშრომლები ატარებენ. საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის წერითი გამოცდების უმრავლესობა აღნიშნულ ცენტრში
ტარდება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის
რისკს.
ხარისხის უზრუნველყოფის ნაწილში, 2013 წლიდან დაინერგა სემესტრული
ანგარიშგების პრინციპი, რომელიც დაეყრდნო რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევებს.
2015 წლიდან უნივერსიტეტმა შეიძინა SurveyMonkey-ს პროგრამა და GoogleForms-ს
სისტემიდან გადავიდა ზემოაღნიშნულ პლატფორმაზე. SurveyMonkey-ს პროგრამამ
გაამარტივა სტუდენტთა მონაწილეობა გამოკითხვებში, გაზარდა სანდოობა
გამოკითხვების მიმართ და, შესაბამისად, გაიზარდა გამოკითხვაში მონაწილეთა
რაოდენობაც.

SurveyMonkey-ს

პროგრამაზე

გადასვლით

შესაძლებელი

გახდა

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე უფრო სწრაფი რეაგირება და
გამოკითხვებზე დაკვირვება რეალურ დროში.

7.7 ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის მიმართულებით უნივერსიტეტის
2019-2026 წლების ხედვა
განვლილი

პერიოდის

განმავლობაში

შედეგებისა

და

მაჩვენებლების

მონიტორინგმა და დაგროვილმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ინსტიტუციური
მოწყობის არსებული სტრუქტურა და მართვის არსებული მოდელი უზრუნველყოფს
ამოცანების ეფექტიანად შესრულებას.
შესაბამისად, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ხედვაა, მომავალში არ
მოხდეს ინსტიტუციური მოწყობისა და მართვის არსებული მოდელის არსებითი
ცვლილება და გაიზარდოს სტრუქტურული ერთეულების ინტეგრაციის ეფექტიანობა
საკომუნიკაციო არხებისა და სისტემების გამართვის გზით.
უნივერსიტეტი შეისწავლის პლაგიატთან ბრძოლისათვის განკუთვნილ
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების შესაძლებლობებს და კონკრეტული
პროგრამის ეფექტიანობის შემთხვევაში დანერგავს კიდეც მას.
ხარისხის ნაწილში იგეგმება კითხვარების შედგენა აკადემიური და მოწვეული
პერსონალისთვის და გამოკითხვის ჩატარება SurveyMonkey-ს რესურსით, რაც
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საშუალებას მისცემს პერსონალს, ანონიმურად დააფიქსიროს თავისი აზრი სასწავლო
და კვლევით პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
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8. სწავლების კონცეფცია და საგანმანათლებლო პროგრამები
8.1 სწავლების კონცეფცია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სწავლების კონცეფცია დაფუძნებულია
ლიბერალური განათლების პრინციპებზე. სწავლება მიმართულია სტუდენტებში
თავისუფალი

აზროვნების

ჩამოყალიბების,

კრიტიკული

და

ანალიტიკური

აზროვნების განვითარებისკენ. სწავლების უმნიშვნელოვანესი მიზანია, სტუდენტებმა
შეძლონ

თავისუფალი

აზროვნება

და

სრულად

მოახერხონ

საკუთარი

შესაძლებლობების რეალიზება.
საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლება. უნივერსიტეტის თითოეული სტუდენტი,
სპეციალობის საგნების პარალელურად, ზოგად საუნივერსიტეტო საგნებსაც გადის,
რაც ხელს უწყობს ზოგადი განათლების დონის ამაღლებას და ინტერესთა სფეროს
გაფართოებას.
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს
შეუძლიათ დამატებითი გადასახადის გარეშე დაეუფლონ მეორად სპეციალობას.
კრედიტები. საგანმანათლებლო პროგრამები ისეა შედგენილი, რომ კრედიტების
საშუალოდ 6% არჩევით საგნებს წარმოადგენს, რაც ქმნის თავისუფალი არჩევანის
საშუალებას, სტუდენტებმა საკუთარი ინტერესების მიხედვით შეარჩიონ საგნები.
ამასთან, სტუდენტებს შეუძლიათ, პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების
გარდა დამატებით 15 კრედიტის საგნები ისწავლონ დამატებითი გადასახადის გარეშე.
ინგლისური ენა. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში პირველივე კურსიდან
ისწავლება ინგლისური ენა და ყველა სტუდენტი ინგლისური ენის ცოდნის მინიმუმ
B2 დონეს აღწევს. შესაბამისად, სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ უცხოური
ლიტერატურა

და

მონაწილეობა

მიიღონ

სხვადასხვა

გაცვლით

პროგრამაში.

ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა ასევე ხელს უწყობს მათ შემდგომ კარიერულ
წინსვლას.
საველე

პრაქტიკა.

პირველკურსელი

საქართველოს

მონაწილეობას

იღებს

აგრარულ
საველე

უნივერსიტეტში
პრაქტიკაში,

ყველა
რომელიც

სავალდებულოა და რომლის გავლის შემდეგ სტუდენტებს ენიჭებათ კრედიტები.
საველე პრაქტიკის დროს სტუდენტები საქართველოს რომელიმე კუთხეში
(ძირითადად დაცულ ტერიტორიებზე) ბანაკდებიან და 10 დღეს საველე პირობებში
ატარებენ. ამ დროს სტუდენტები გამოიმუშავებენ ისეთ უნარებს, როგორიცაა
გუნდური მუშაობა და რთულ პირობებში სხვადასხვა დავალებისთვის თავის
გართმევა. სტუდენტები ასუფთავებენ მიმდებარე ტერიტორიას და ეხმარებიან
ადგილობრივ მოსახლეობას სხვადასხვა სამუშაოს შესრულებაში.
Learning-by-doing მიდგომა. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში დიდი
ყურადღება ექცევა ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას (learning-by-doing).
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სასწავლო ლაბორატორიები, კულინარიის აკადემია და მევენახეობა-მეღვინეობის
აკადემია ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას ითვალისწინებს, რაც ნიშნავს რომ
სტუდენტები

ეუფლებიან

პროფესიას

პრაქტიკული

მეცადინეობისას

ინდივიდუალურად მუშაობის გზით. ეს, თავის მხრივ, დადებითად აისახება
სტუდენტების სწავლის შედეგებზე. თითოეულ სტუდენტს ლაბორატორიული თუ
პრაქტიკული მუშაობისას თავისი სამუშაო სივრცე და ყველა საჭირო ხელსაწყო აქვს.
თავისუფალი დასწრება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს აგრარულ
უნივერსიტეტში ლექციებსა და სემინარებზე უმეტესად დასწრება თავისუფალია, რაც
სტუდენტებში სწავლის მოტივაციას ამაღლებს, შესაბამისად, ისინი უკეთ სწავლობენ.
ამის დასტურია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტთა აკადემიური
მოსწრების შედეგები.
აკადემიური მოსწრება. 2018 წლის მონაცემებით, მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის
ბაკალავრიატის სტუდენტთა 59%-ის საშუალო GPA 2.8-ს უტოლდება.
ამასთან,

სხვადასხვა

მიზეზით,

მათ

შორის

სწავლის

სირთულის

გამო,

ბაკალავრიატის საფეხურს 4 წელიწადში (სათანადო დროს) სტუდენტთა მხოლოდ 45%
ამთავრებს, ხოლო 6 წელიწადში - 80%.
რაც შეეხება მაგისტრატურის სტუდენტებს, 2 წელიწადში სწავლას მათი მხოლოდ
38% ამთავრებს, ხოლო 4 წელიწადში - 60%.
დოქტორანტურის შეთხვევაში სტუდენტების 49% ამთავრებს 3 წელიწადში, ხოლო
77% 5 წელიწადში და მეტი.
მიუხედავად რთული სწავლისა, სტუდენტების უმეტესი ნაწილი არ გადადის სხვა
უმაღლეს სასწავლებელში. ამის დასტურია შენარჩუნების მაღალი მაჩვენებელი,
რომელიც ბაკალავრიატის დონეზე 82%-ია, მაგისტრატურის დონეზე - 80%,
დოქტორანტურის - 86%. სტუდენტები თვლიან, რომ საქართველოს აგრარულ
უნივერსიტეტში მიღებულ განათლებას მაღალი აკადემიური ხარისხი და რეპუტაცია
აქვს. შესაბამისად, მომავალში მათ დასაქმების მეტი პერსპექტივა ექმნებათ.

8.2 საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა
საგანმანათლებლო

პროგრამა

მუშავდება

და

ვითარდება

უნივერსიტეტის

შესაბამისი სკოლის ფარგლებში. დგება სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს
პროგრამის ხელმძღვანელი/სკოლის დეკანი. პროცესი არის იტერაციული. პროგრამის
დაგეგმვისას ხდება გათვალისწინება:


უნივერსიტეტის მისიის, რომელშიც გაცხადებულია სწავლების მიზნები



შრომის ბაზრის მოთხოვნების (ბაზრის კვლევის საფუძველზე)
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უნივერსიტეტის საქმიან გარემოსთან
(იგულისხმება დამსაქმებლები,
ლოკალური და საერთაშორისო სპეციალური სააკრედიტაციო ასოციაციები და
სხვა) კონსულტაციების შედეგად მიღებული ინფორმაციის



პროგრამის შესაბამისი საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების



მიზნების, კვალიფიკაციის და სწავლის შედეგების
მნიშვნელოვანი
მარეგულირებელი
დოკუმენტების,

განსაზღვრისათვის
როგორც
შიდა

(ბაკალავრიატის დებულება, სამაგისტრო პროგრამების დებულება, სადოქტორო
სკოლისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება), ისე გარე (ეროვნული
კვალიფიკაციის

ჩარჩო,

პროგრამული

აკრტედიტაციის

სტანდარტები,

რეგულირებული სპეციალობის სტანდარტები) დოკუმენტები


სექტორში/სფეროში არსებული ზოგადი საჭიროებების, კურსდამთავრებულების
ტრანსფერული და სპეციალობისგან დამოუკიდებელი უნარების



კურსდამთავრებულებისგან

მიღებული

პრაქტიკული,

პროფესიული

გამოცდილების



სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების
პროგრამისთვის აუცილებელი რესურსების (ადამიანური და მატერიალური)
ხელმისაწვდომობის დონის.

საგანმანათლებლო პროგრამისთვის განისაზღვრება:

პროგრამის სახელწოდება


მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, რომლიც თავსებადი უნდა იყოს ეროვნულ
კვალიფიკაციის ჩარჩოსთან



სწავლების მოცულობა ECTS კრედიტებში



სწავლების ენა



პროგრამის მიზანი, რომელიც თავსებადი უნდა იყოს უნივერსიტეტის მისიასთან



დასაქმების სფეროები



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა



სწავლის შედეგები, კლასიფიცირებული როგორც დუბლინის დესკრიპტორების,
ისე ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების მიხედვით და ეროვნული



კვალიფიკაციის ჩარჩოზე რეფერირებით
სწავლებისა და სწავლის მეთოდები



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა




სასწავლო გეგმა/კურიკულუმი და სემესტრული გეგმა
პროგრამის კომპონენტების/საგნების მოკლე აღწერები



პროგრამის ადამიანური და მატერიალური რესურსები
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საბაკალვრო პროგრამების სტრუქტურა
საუნივერსიტეტო

ზოგადი

განათლების

საგნების

მოდული

ეხმიანება

უნივერსიტეტის მისიას. კერძოდ, მისცეს სტუდენტებს საშუალება, ესმოდეთ, რა არის
ბუნება, საზოგადოება, ადამიანი და ხელოვნება; შეეძლოთ რაოდენობრივი აზროვნება,
საკუთარი აზრის პროფესიულად და აკადემიურად გამართულად ზეპირად და
წერილობით გადაცემა, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება ახალი ცოდნის
შესაძენად და შესაქმნელად, ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღება მორალური
ღირებულებების

საფუძველზე;

აღიარებდნენ

სამყაროს

და

საზოგადოების

მრავალფეროვნებას და იყვნენ ტოლერანტული. ეს მოდული შეადგენს ყველა
კურიკულუმის დაახლოებით 20%-ს (50 ESTS).
ყველა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის/კურიკულუმის სტრუქტურა
შედგება მსგავსი მოდულებისგან. ესენია:


საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების მოდული




სპეციალობის ზოგადი განათლების საგნების მოდული
სპეციალობის საბაზო განათლების საგნების მოდული



სპეციალობის ძირითადი განათლების საგნების მოდული



პრაქტიკული განათლების მოდული




სპეციალობის კონცენტრაციის საგნების მოდული
სპეციალობის სავალდებულო არჩევითი საგნების მოდული



არჩევითი საგნების მოდული, რომელის კრედიტები პროგრამის საშუალოდ 6%ს შეადგენს
ბოლო სამ მოდულში შემავალი საგნების მრავალნაირი კომბინირების გზით

პრაქტიკულად ყველა სტუდენტისთვის შესაძლებელი ხდება ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმის შედგენა, რაც ხორციელდება სასწავლო პროცესის მართვის
საინფორმაციო სისტემის emis.agruni.edu.ge-ს მეშვეობით.
სამაგისტრო პროგრამების სტრუქტურა
სამაგისტრო
მოდულებისგან,

პროგრამები/კურიკულუმები,
რომლებიც

გარკვეული

როგორც

კრიტერიუმის

წესი,

შედგება

გათვალისწინებით

დაჯგუფებულ საგნებს მოიცავს. ყველა კურიკულუმის სავალდებულო ნაწილია
სამაგისტრო ნაშრომი. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამაგისტრო
პროგრამები იმით გამოირჩევა სხვა უნივერსიტეტებში არსებული (უმეტესობა)
სამაგისტრო პროგრამებისგან, რომ სასწავლო პროცესი მთლიანად ორიენტირებულია
მაგისტრანტის მიერ დამოუკიდებელი კვლევითი პროექტის განხორციელებაზე,
ხელმძღვანელის და რელევანტური აკადემიური პერსონალის ინსტრუქტაჟით.
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ერთსაფეხურიანი პროგრამის სტრუქტურა
ერთსაფეხურიანი პროგრამა/კურიკულუმი (ვეტერინარიის პროგრამა), შედგება
ორი ნაწილისგან: საუნივერსიტეტო ზოგადი განათლების საგნების ნაწილი და
რეგულირებული სპეციალობის საგნების ნაწილი. ამ მეორე ნაწილის მოცულობა
განისაზღვრება შესაბამისი რეგულირებული სპეციალობის სტანდარტით. ყველა
კურიკულუმის სავალდებულო ნაწილია სამაგისტრო ნაშრომი და დარგობრივი
პრაქტიკა.
სადოქტორო პროგრამების სტრუქტურა
სადოქტორო პროგრამები/კურიკულუმები შედგება სასწავლო და კვლევითი
კომპონენტებისგან.
კურიკულუმების

მოდულებში

შემავალი

საგნების

შესაბამის

სილაბუსებში

გაწერილია სწავლის შედეგები, რომლებიც შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაში
გაწერილი სწავლის შედეგების მიღწევის და კომპეტენციების გამომუშავების
საშუალებას იძლევა. ამის გადამოწმების საშუალებას ქმნის კომპეტენციების რუკა,
რომელიც თან უნდა ახლდეს პროგრამას. სწავლის შედეგების ფორმულირებისას
(სამოქმედო

ზმნების

შერჩევისას)

ხდება

საგანმანათლებლო

საფეხურის

გათვალისწინება.
ყველა პროგრამის კურიკულუმის საფუძველზე და სილაბუსებში მითითებული
საგნების პრერეკვიზიტების გათვალისწინებით დგება სემესტრული გეგმა. იგი
მოდულებს შორის ამყარებს ლოგიკურ კავშირს და ქმნის საგანთა სწავლების ისეთ
მიმდევრობას, რომელიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საშუალო აკადემიური
მოსწრების მქონე სტუდენტის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების მიღწევას საფეხურისთვის განსაზღვრულ ვადაში.
საგნების მოცულობის განსაზღვრა ხდება ECTS კრედიტებში, სილაბუსების
დაგეგმვისას საგნის შინაარსის, მისი სწავლებისთვის საჭირო დროის, სწავლის
შედეგებისა და მათ მისაღწევად და შესაფასებლად საშუალო შესაძლებლობების მქონე
სტუდენტის მიერ დასახარჯი დროის გათვალისწინებით.
ყველა პროგრამის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, უნივერსიტეტის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში და სასწავლო პროცესის
მართვის ინფორმაციულ სისტემაში. პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ასევე მიეწოდება
აბიტურიენტებს სპეციალურად მათთვის შექმნილი კამპანიის გზით (იხ. 11.1

საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების
მექანიზმები). გარდა ამისა, პირველკურსელებისთვის შექმნილი 3-კვირიანი
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საორიენტაციო პროგრამის დროს, “სწავლის სტრატეგიების” ლექციების ფარგლებში,
სტუდენტები ეცნობიან პროგრამებს, მათ სტრუქტურას, ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შედგენისა და ინფორმაციულ სისტემაში მისი მართვის გზებს.
პროფესიული პროგრამის სტრუქტურა
პროფესიული პროგრამა „მზარეულის მე-2 საფეხური” შედგება იმ საგნებისგან,
რომელიც მნიშვნელოვანია იცოდეს პროგრამის კურსდამთავრებულმა პროგრამის
სპეციფიკიდან გამომდინარე. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი პროფესიული
პროგრამის განხორციელებისას
ორიენტირებული
პროფესიული

სწავლება)

პროგრამის

იყენებს learning-by-doing
სწავლების

სტუდენტები

მოდელს,
ეუფლებიან

რაც

(ქმედებაზე
გულისხმობს,

პროფესიას

რომ

პრაქტიკული

მეცადინეობისას ინდივიდუალურად მუშაობის გზით, რაც, თავის მხრივ, დადებითად
აისახება სტუდენტების სწავლის შედეგებზე.

8.3 სწავლის შედეგების შეფასება
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სწავლების მოდელი შემუშავებულია
სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიაში არსებული საუკეთესო პრაქტიკების
გათვალისწინებით, კერძოდ, პროფესორ ჯონ ბიგსის მეთოდოლოგიური მიდგომების
მიხედვით3. ეს გულისხმობს შემდეგს: ყოველი სწავლის შედეგისთვის შერჩეულია
შესაბამისი შეფასების მეთოდი. შერჩეული შეფასების მეთოდი გულისხმობს ცოდნის
შემოწმების ისეთი ტექნიკების გამოყენებას, რომელიც რელევანტური და ადეკვატურია
კონკრეტული სწავლის შედეგის მისაღწევად სასწავლო კურსში, რაც, თავის მხრივ,
მნიშვნელოვანი

და

გადამწყვეტია

საგანმანათლებლო

პროგრამაში

დასახული

კომპეტენციების მისაღწევად. სწავლის შედეგების შეფასების დაგეგმვა ხდება
სილაბუსის დაგეგმვისას და აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
მენეჯერის მიერ მოწმდება მისი რელევანტურობა და ადეკვატურობა დარგიდან
სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლის შედეგებთან მიმართებაში.
სწავლის შედეგები არის განაცხადი, რა ესმის, რა იცის, რას აცნობიერებს და რისი
გაკეთება შეუძლია სტუდენტს სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ. სწავლის
შედეგების გაწერა სასწავლო კურსში ხდება პროფესორ-მასწავლებლის მიერ. სწავლის
შედეგები ფასდება პროცედურით, რომელიც ეფუძნება გამჭირვალე კრიტერიუმებს და
3
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ეს არის შეფასების სისტემა, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა სასწავლო
კომპონენტის სილაბუსში არის ასახული.
შეფასების სისტემა ყოველთვის მიმართულია სწავლის შედეგებზე და სხვადასხვა
სახის კრიტერიუმით ზომავს, თუ რას მიაღწია სტუდენტმა კონკრეტული კურსის
გავლის შედეგად, რა იცის და რისი გაკეთება შეუძლია.
სასწავლო კურსში მოცემული შეფასების სისტემა გაწერილია განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის მე-3 ბრძანების (2007 წლის წლის 5 იანვრის N3 ბრძანება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესის
დამტკიცების

შესახებ“)

მრავალკომპონენტიანია,
ფორმებისგან.

ის

შესაბამისად.
შედგება

შუალედური

და

კერძოდ,

შუალედური

დასკვნითი

და

შეფასების

სისტემა

დასკვნითი

შეფასების

შეფასებებისთვის

დადგენილია

კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი. დასკვნით გამოცდაზე დადგენილი მინიმალური
ზღვარი არ აღემატება 40%-ს, რაც მითითებულია ყველა სილაბუსში.
შეფასების მეთოდები მოიცავს წერით ნაშრომებს, ზეპირ გამოკითხვას, ტესტებს,
პრაქტიკულ სამუშაოებს, პროექტებს, პორტფოლიოებს, გამოფენებს, რომლებიც
გამოყენებულია
სტუდენტის მიერ სწავლაში მიღწეული პროგრესის, სწავლის
შედეგების

გასაზომად

და

რომლებიც, თავის

მხრივ,

მოცემულია

სასწავლო

კურსში/სილაბუსებში.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში შეფასების სისტემა მრავალფეროვანია და
მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:


დისკუსიაში მონაწილეობას



სემინარზე მუშაობას



დასწრება/აქტიურობას



შუალედურ გამოცდებს



საშინაო დავალებებს



ქვიზებს



ქეისებს



ლაბორატორიული სამუშაოებს



პრაქტიკული სამუშაოებს




ბლიც გამოკითხვას
ხატვის, ფერწერის, არქიტექტურის სტუდიებზე მუშაობას



გამოფენას




პორტფოლიოს
პროექტს



ესეებს



წერით ნაშრომებს




ზეპირ გამოკითხვას
პრეზენტაციებს
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ღია და დახურულ ტესტებს
საკონტროლო წერას



დებატებს



საბაკალავრო ნაშრომს




ჯუნიორ და სენიორ პროექტებს
დასკვნითი გამოცდებს
იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კრიტერიუმების გამჭირვალობა,

შეფასების სისტემაში თითოეული კომპონენტისთვის გაწერილია რუბრიკები და
მოცემულია ქულების გრადაცია რუბრიკების მიხედვით. სტუდენტისთვის შეფასების
გამჭვირვალე სისტემა ხელმისაწვდომია სილაბუსში, რომელიც განთავსებულია
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში. სილაბუსში გაწერილი
რუბრიკების და ქულების გრადაციის საშუალებით სტუდენტი იღებს ინფორმაციას
იმის შესახებ, თუ მიღწეული ცოდნის დონის შესაბამის როგორ შეფასებას იღებს.
შეფასების თითოეული კომპონენტისთვის გაწერილი რუბრიკები და დეტალურად
აღწერილი კრიტერიუმები საშუალებას აძლევს ლექტორს, ობიექტურად და
სამართლიანად შეაფასოს საგნის ფარგლებში სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნა და
უნარები.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში შუალედური, დასკვნითი და სხვა ტიპის
ცოდნის შემოწმების ფორმები ტარდება დახურული ან/და ღია წიგნის პრინციპით. ღია
წიგნის პრინციპი ითვალისწინებს ლექტორის მიერ კითხვების იმ ფორმით დასმას,
რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტის ანალიტიკური, კრეატიული აზროვნების
შემოწმებას და არ ითვალისწინებს მხოლოდ მასალის დამახსოვრებას და გაგებას, რაც
ეხმიანება უნივერსიტეტის მისიას. სტუდენტს შეუძლია საგანთან დაკავშირებული
ყველა არსებული მასალის გამოყენება, მაგრამ ის პირდაპირ პასუხს ვერ მოიძიებს ვერც
სახელმძღვანელოებში, ვერც კონსპტექტებში და ვერც სხვა სახის ლიტერატურაში.
დახურული წიგნის პრინციპით ცოდნის შემოწმება ძირითადად ტესტური ფორმისაა.
შეფასების სისტემის შესახებ ინფორმაცია სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია
როგორც სილაბუსში, ისე გამოცდების ჩატარების წესის, ბაკალავრიატის დებულებაში
და განთავსებულია ვებ-გვერდზე. პირველკურსელებს ეს ინფორმაცია მიეწოდებათ
სემესტრის დაწყებამდე 3-კვირიანი საორიენტაციო პროგრამის განმავლობაში.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შეფასების სისტემაში არსებული
ცოდნის შემოწმების ფორმების და ტექნიკების, რომლებიც ზომავენ მიღწეულ სწავლის
შედეგებს, მონიტორინგი ხორციელდება როგორც სტუდენთა გამოკითხვით, ისე
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში უწყისების მონიტორინგით.
კერძოდ, მიღებული შედეგების ნორმალური განაწილების კოეფიციენტის ანალიზისა
და ნიშნების განაწილების მიხედვით შესაძლებელი ხდება დავადგინოთ, რამდენად
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რელევანტური იყო ლექტორის მიერ გამოყენებული შეფასების მეთოდები და
ტექნოლოგიები.
ნიშნების განაწილების მაგალითი:

თუ

მონიტორინგის

შედეგად

ნიშნების განაწილება

დადგინდა,

რომ

ნიშნების

განაწილებაში

გარკვეულწილად დარღვეულია ნორმალური განაწილება, ლექტორთან ერთად ხდება
კონკრეტული სასწავლო კურსის შეფასების სისტემის მეთოდოლოგიური ანალიზი,
შეფასება, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, შედეგად, ლექტორი აუმჯობესებს
შეფასების სისტემას, რაც ემსახურება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების, სწავლის
შედეგების მიღწევის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.
ცოდნის შემოწმების ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ლექტორების მიერ
სტუდენტებისთვის უკუკავშირის მიცემა. უკუკავშირი გულისხმობს მიღებული
შედეგების გაანალიზებას, რეკომენდაციების გაცემას და სტუდენტისთვის
ხელშეწყობას, უკეთ დაგეგმოს საკუთარი აკადემიური მოსწრებისა და სწავლის
შედეგების მიღწევის გაუმჯობესების გზები.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში წერითი გამოცდა ჩვეულებრივ ტარდება
საგამოცდო ცენტრში, რომელიც 200 სტუდენტზეა გათვლილი. საგამოცდო ცენტრში
სისტემურად არის შემცირებული გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი,
შეზღუდულია ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული.
საგამოცდო ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს მინიმუმამდე
ამცირებს პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს.

პლაგიატი

შესაძლებელია აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან პირმა, ვინც
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ამოწმებს და აფასებს სტუდენტის ნამუშევრებს. პლაგიატის ფაქტის დადასტურების
შემთხვევაში სტუდენტს შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში ეწერება შეფასება F.
საგამოცდო ცენტრის მიერ წინასწარ ხდება განრიგის შედგენა, რომელიც
განთავსებულია ვებ-გვერდზე და წინასწარ ეცნობება სტუდენტებს. საგამოცდო
ცენტრი უზრუნველყოფს ცოდნის შემოწმების ობიექტურობას. წერითი გამოცდების
უმეტესობა ტარდება საგამოცდო ცენტრში. საგამოცდო ცენტრის მუშაობას
არეგულირებს

გამოცდების

ჩატარების

წესი,

რომელიც

არის

სტუდენტის

ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი, ისევე როგორც ეთიკის კოდექსი.

8.4 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები
სტუდენტების აკადემიური მოსწრების შეფასების ირიბი მაჩვენებელი არის
პროგრამის განსაზღვრულ ვადაში დასრულებისა და უნივერსიტეტიდან გადასვლის
პროცენტულობა. ბოლო 5 წლის სტატისტიკის მიხედვით ბაკალავრიატს 4 წელიწადში
სტუდენტთა 45%, ხოლო 6 წელიწადში სტუდენთა 80% ამთავრებს. ამავე პერიოდში
ბაკალავრიატის საფეხურზე უნივერსიტეტიდან გადასვლის (გადასული, გარიცხული
სტუდენტები)

საშუალო

მაჩვენებელია

12%.

მაგისტრატურას

2

წელიწადში

სტუდენტთა 38%, 4 წელიწადში კი სტუდენტთა 60% ამთავრებს, ხოლო
უნივერსიტეტიდან გადასვლის მაჩვენებელია 10%. დოქტორანტურას 3 წელიწადში
სტუდენტთა 49%, 5 და მეტ წელიწადში კი სტუდენტთა 77% ამთავრებს, ხოლო
უნივერსიტეტიდან გადასვლის მაჩვენებელია 0%. პროგრამის განსაზღვრულ ვადაში
დასრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებელი მიუთითებეს იმაზე რომ სტუდენტებს
უჭირთ პროგრამის დაძლევა მასში არსებული მაღალი მოთხოვნებიდან და სწავლის
სირთულიდან

გამომდინარე.

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

ამ

პერიოდისთვის

კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს 81%, რაც
მიღებული განათლების ხარისხზე მეტყველებს. უნივერსიტეტიდან გადასვლის
პროცენტული მაჩვენებელი აჩვენებს უნივერსიტეტისადმი ლოიალობის მაღალ დონეს
და მის მიერ მიწოდებული განათალების ხარისხისადმი ნდობას.
პროგრამის ვადებში დასრულების მაჩვენებელი, სხვა ბევრ პიროვნულ
მიზეზებთან ერთად, ასახავს სტუდენტების აკადემიურ მოსწრებას. ხშირად ეს
ფაქტორი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მომზადებული და როგორი
აკადემიური შესაძლებლობების მქონე აბიტურიენტები ირიცხებიან პროგრამაზე.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში აბარებენ აბიტურიენტები ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული საკმაოდ მაღალი საკონკურსო ქულებით. ამ
მაჩვენებლით ბოლო 3 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტი მეორე ადგილზეა
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მერე, რომელიც ლიდერობს დაარსებიდან ამ
რეიტინგში. ბოლო 3 წელიწადში 0.46%-ნი ზრდით. 2018 წლის ჩარიცხვისას ეს
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მაჩვენებელი შეადგენდა 2022.4 ქულას. მიუხედავად ამისა, წლების განმავლობაში
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ
პირველკურსელები ნაკლებად ფლობენ აკადემიური წერის, სწავლის სტრატეგიების,
ჯგუფური მუშაობისა და კომპიუტერულ უნარებს;

მცირე ნაწილმა (15%-მა)

ინგლისური ენა დაბალ დონეზე იცის. აღნიშნული უნარების სათანადოდ ფლობა
წარმოადგენს კარგი აკადემიური მოსწრების წინაპირობას.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში წერითი გამოცდა ჩვეულებრივ ტარდება
საგამოცდო ცენტრში, რომელიც 200 სტუდენტზეა გათვლილი. საგამოცდო ცენტრში
სისტემურად შემცირებულია გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი,
შეზღუდულია ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული.
საგამოცდო ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს მინიმუმამდე
ამცირებს პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს.
პლაგიატი შესაძლებელია აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან
პირმა, ვინც ამოწმებს და აფასებს სტუდენტის ნამუშევრებს. პლაგიატის ფაქტის
დადასტურების შემთხვევაში სტუდენტს შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში ეწერება
შეფასება F.
ამ

ფაქტორების

გაანალიზების

შედეგად,

მივედით

იქამდე,

რომ

ყველა

პირველკურსელს სემესტრის დაწყებამდე გასავლელი აქვს საორიენტაციო პროგრამა.
ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა სტუდენტი სწავლობს ინფორმატიკის საფუძვლებს,
სწავლის სტრატეგიებს, აკადემიურ წერას.
პირველკურსელებს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი უცხო ენა ჩააბარეს და
როგორ ჩააბარეს, უნივერსიტეტში რეგისტრაციისას უტარდებათ ინგლისური ენის
დონის განსაზღვრის ტესტი (Placement Test). სტატისტიკურად 8% (2018 წელს 14%)
პირველკურსელს უკვე აქვს B2 დონე და ისინი თავისუფლდებიან ინგლისური ენის
საგნისგან, რომელიც შედის საუნივერსიტეტო განათლებაში. ამ კრედიტების ნაცვლად
მათ შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი არჩევითი საგანი. პირველკურსელების 71% (2018
წელს 85%) ინგლისური ენას A2 დონეზე ან უკეთ ფლობს, ისინი სხვადასხვა
მოცულობით სწავლობენ ინგლისურ ენას B2 დონემდე. პირველკურსელების 2% A2ზეც ვერ ფლობს ინგლისურ ენას. ეს სტუდენტები 3-კვირიანი საორიენტაციო
პროგრამის ფარგლებში ინტენსიურად სწავლობენ ინგლისური ენის პირველ საფეხურს
და შემდგომ, სამი სემესტრის განმავლობაში, ეუფლებიან ენას B2 დონეზე.
უნივერსიტეტის დამთავრებამდე სტუდენტებს კვლავ უტარდებათ ინგლისური
ენის დონის განსაზღვრის ტესტი, რათა შემოწმდეს მათ მიერ მიღწეული შედეგი.
ჯგუფური მუშაობის უნარების გაუმჯობესების მიზნით პირველკურსელებს
გაზაფხულის სემესტრის ფარგლებში გასავლელი აქვთ პრაქტიკული საგანი “საველე
პრაქტიკა”.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში საგნების უწყისების ადმინისტრირება
ხდება სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში, emis.agruni.edu.ge.
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შესაბამისად, აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი ხორციელდება სტუდენტის,
საგნის, სტუდენტთა ჯგუფის, სკოლისა და უნივერსიტეტის დონეზე. თითოეული
სტუდენტისთვის

ყოველი

სემესტრის

ბოლოს

დგინდება

GPA,

შეფასების

საერთაშორისო სისტემა, რომელსაც ხშირად ითხოვენ დამსაქმებლები ან საგრანტო
პროექტები,
როგორც
უნივერსიტეტისგან.

სტუდენტებისა

და

კურსდამთავრებულისგან,

ისე

თითოეულ სტუდენტს აქვს თავისი, მასზე მორგებული პორტალი, რომლის
საშუალებითაც ის ადევნებს თვალს საკუთარ აკადემიურ მოსწრებას, ნახულობს და
საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდავს ნიშნების ფურცელს.
ადმინისტრაციისათვის emis.agruni.edu.ge-ზე არსებობს ინფორმაციის ამოღების და
სტატისტიკის წარმოების მრავალი საშუალება სტუდენტის სასწავლო ბარათის,
ცხრილების, გრაფიკების, ანგარიშების სახით.
მაგალითად, შეგვიძლია ვნახოთ საგანში მიღებული ნიშნების სტატისტიკა
როგორც ჯგუფისთვის/სექციისთვის, ისე მთელი კურსისთვის. იხ. გრაფიკი “ნიშნების

განაწილება.”
საგნის სწავლის შედეგების სწორი შეფასების სისტემის პირობებში ნიშნების
განაწილება უნდა უახლოვდებოდეს ნორმალურ განაწილებას. თუ რომელიმე მხარეს
არის გადახრა - ან ბევრი ჩაჭრაა ან ბევრი უმაღლესი ნიშანი - ხდება საგნის ლექტორთან
ერთად გამომწვევი მიზეზების დადგენა, ანალიზი და, საჭიროების შემთხვევაში,
ცვლილებების შეტანა შეფასების სისტემაში. ამ ინსტრუმენტს იყენებს დეკანი
პროგრამაში ჩართული სტუდენტების აკადემიური მოსწრერების მონიტორინგისა და
საგნებში ნიშნების სტატისტიკის დადგენის მიზნით.
ასევე, შეიძლება ჩატარდეს სტუდენტების მიერ მიღებული ზღვრული ქულების
(51, 61, 71,...) ანალიზი, რომლის შედეგადაც გაირკვევა, ნიშნების წერისას რომელ
საგანში მოქმედებს “შეცოდების” ეფექტი.
შემდგომი ანალიზისთვის შესაძლებელია ემისიდან კონკრეტული პროგრამის
სტუდენტების სიის ამოღება საშუალო ქულისა და GPA-ს მითითებით.
სტუდენტების აკადემიური მოსწრება საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში არის
შემდეგი:
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აგრარული უნივერსიტეტი

400
350
300
250

აგრარული უნივერსიტეტი A

200

აგრარული უნივერსიტეტი B

150

აგრარული უნივერსიტეტი C

100

აგრარული უნივერსიტეტი D

50

აგრარული უნივერსიტეტი E

0

აგრარული უნივერსიტეტი F

უნივერსიტეტში

სტუდენტთა

აკადემიური

მოსწრების

კუთხით

არის

სტატისტიკურად სწორი სურათი (ნიშნების განაწილების თვალსაზრისით), ნიშნების
ნორმალურ განაწილებასთან მიახლოებული განაწილება. ამ სტატისტიკიდან ჩანს, რომ
ბაკალავრიატის სტუდენტების 59%-ს საშუალო GPA 2.8 აქვს. მაგისტრატურის
სტუდენტების 44%-ს საშუალო GPA 2.8 აქვს.
სტუდენტების აკადემიური მოსწრება სკოლების/პროგრამების მიხედვით არის
შემდეგი:

160
140
120

აგრარული და საბუნებისმეტველო მეცნიერებების
სკოლა

A

100

B

80

C

60

D
E

40

F

20
0
მე-2 კურსი

მე-3 კურსი

მე-4 კურსი

ინდივიდები

სულ
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30

ვეტერინარიის პროგრამა
25
A

20

B
C

15

D
10

E
F

5
0
მე-2 კურსი

მე-3 კურსი

მე-4 კურსი

მე-5 კურსი ინდივიდები

სულ

80
70

საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

60

A

50

B

40

C
D

30

E
20

F

10
0
მე-2 კურსი

მე-3 კურსი

მე-4 კურსი

ინდივიდები

სულ

59

120

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

100
A

80

B
C

60

D
40

E

F

20
0
მე-2 კურსი

მე-3 კურსი

მე-4 კურსი

ინდივიდები

სულ

20
18

თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამა

16
14

A

12

B

10

C

8

D

6

E

4

F

2
0
მე-2 კურსი

მე-3 კურსი

მე-4 კურსი

ინდივიდები

სულ

60

სამაგისტრო პროგრამები
60
50

A
40

B

C

30

D
20

E
F

10
0
მე-2 კურსი

ინდივიდები

სულ

8.5 პროგრამების მიხედვით, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის
მეთოდოლოგიის

შემუშავებისას

შესწავლილ

იქნა

მსოფლიო

პრაქტიკა

და

ტენდენციები. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტებს, განსაკუთრებით
სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, აჰყავთ აკადემიური პერსონალი სრულ შტატში,
მსოფლიო ტენდენცია განსხვავებულია. მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლების წილი
იზრდება. მაგალითად, კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტში მათი წილი შეადგენს
68%-ს,

ხოლო

ჯორჯ

ვაშინგტონის

უნივერსიტეტში

-

61%-ს

(http://education.stateuniversity.com/pages/1969/Faculty-Members-Part-Time.html,
https://www.noodle.com/articles/the-rise-of-part-time-faculty-and-its-effect-on-highered131, და მრავალი სხვა).
ამას აქვს სულ მცირე 3 მიზეზი:


უნივერსიტეტის აკადემიური ხარჯების ოპტიმიზაცია



ხშირად მოწვეული პერსონალი წარმოადგენს სფეროს ექპერტს და გააჩნია

სპეციფიური, პროფესიული ცოდნა

მოწვეული პერსონალი საშუალებას იძლევა, პერსონალის მართვის პროცესი
უფრო მოქნილი იყოს.
განსაკუთრებით ხელსაყრელია მოწვეული პერსონალის დაქირავება ისეთი
საგნების წასაკითხად, როგორიცაა ენები, ბიზნესისა და საინჟინრო მეცნიერებების
სპეციფიკური და ინოვაციური საგნები, ხელოვნების სპეციფიკური საგნები,
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პრაქტიკული უნარების შეძენაზე მიმართული საგნები, კლინიკური საგნები. მათ
მოაქვთ აუდიტორიაში პრაქტიკოსის ხედვა შესასწავლი საკითხებისადმი,
სპეციფიკური ექსპერტული ცოდნა, რომელიც “წმინდად” აკადემიურ პერსონალს
შეიძლება საერთოდ არ გააჩნდეს ან ძლიერ განსხვავდებოდეს რეალობისგან.
მოწვეული პერსონალი პირდაპირ კონტაქტს ამყარებს დასაქმების სექტორთან.
მიღებული განათლების ხარისხი ამ შემთხვევებში იზრდება, რაც მნიშვნელოვნად
ზრდის კურსდამთავრებულის და ხშირ შემთხვევაში ზედა კურსის სტუდენტის
კონკურენტუნარინობას. ამას შეიძლება მოყვებოდეს სირთულეები, რომლებიც
დაკავშირებულია
მეთოდურ

და

სასწავლო

პროცესის

დიდაქტიკურ

ხელმისაწვდომობასთან.

თუმცა,

დაგეგმვასა,

კურიკულუმის

კომპეტენციასა
ეს

ყველაფერი

და

მართვასა,

სტუდენტებისთვის

დაკავშირებულია

მართვის

სირთულეებთან და არა ხარისხიანი სწავლების მიწოდებასთან.
აკადემიურ პერსონალში მოიაზრება ყველა სახის პროფესორი და ლექტორი,
რომლებიც დასაქმებულნი არიან უნივერსიტეტში სრული დატვირთვით და/ან აქვთ
აკადემიური სტატუსი. სამეცნიერო პერსონალში მოიაზრება უნივერსიტეტის ყველა
თანამშრომელი (აკადემიური, არააკადემიური და მოწვეული), რომლებიც ჩართულნი
არიან სამეცნიერო/კვლევით საქმიანობაში.
პერსონალის დაგეგმვა წარმოადგენს ინტერაქციულ პროცესს. პროფესორებს,
პროგრამის ხელმძღვანელს, აკადემიურ ადმინისტრაციასა და სხვა შიდა და გარე
რესურსებს შორის მიმდინარეობს დისკუსია და შეთანხება უნივერსიტეტისა და
პროგრამის მიზნებისა და მათი მიღწევის გზების შესახებ.
სტრატეგია აკადემიურ პერსონალთან მიმართებაში
გასული წლების სტატისტიკის ანალიზის შედეგად ჩანს, რომ აკადემიური,
სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის კომპოზიცია დამოკიდებულია იმაზე,
პროგრამა

უფრო

ორიენტირებული;

თეორიული
ლოკალურ

თუ

უფრო

პრაქტიკული

საგანმანათლებლო

ცოდნის

ბაზარზე

მიცემაზეა
რამდენად

ხელმისაწვდომია მაღალკვალიფიციური აკადემიური და პროფესიონალური კადრი,
რომლსაც ექნება კომპეტენცია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების
მიზნების მისაღწევად. ამ დროისთვის უნივერსიტეტში ემპირიულად ჩამოყალიბდა
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის სამი
სტრატეგია:
თეორია-ტევადი პროგრამები
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო განათლების
ნაწილისთვის (აგრარული და საბუნებისმეტველო მეცნიერებების საბაკალვრო
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პროგრამებისათვის) შესაბამის პროგრამაში სწავლებაში ჩართული აკადემიური
პერსონალი უნდა შედგებოდეს:


პროფესორ-მასწავლებლებისაგან (არანაკლებ 60%)



სამეცნიერო პერსონალისაგან (არანაკლებ 80%)



მოწვეული პერსონალისაგან (არაუმეტეს 40%)

პრაქტიკა-ტევადი პროგრამები
საქართველოს
ნაწილისთვის

აგრარულ
(საინჟინრო

უნივერსიტეტში

საუნივერსიტეტო

მეცნიერებების,

ვეტერინარიის,

განათლების
ბიზნესის

ადმინისტრირების, თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამებისათვის)
შესაბამის პროგრამაში სწავლებაში ჩართული აკადემიური პერსონალი უნდა
შედგებოდეს:


პროფესორ- მასწავლებლებისაგან (არანაკლებ 40%)



სამეცნიერო პერსონალისაგან (არანაკლებ 40%)
მოწვეული პერსონალისაგან (არაუმეტეს 70%)



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


პროფესორ-მასწავლებლებისაგან (არანაკლებ 60%)



სამეცნიერო პერსონალისაგან (არანაკლებ 60%)



მოწვეული პერსონალისაგან (არაუმეტეს 40%)

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია
პრაქტიკულად, სწავლების სისტემიდან გამომდინარე, ყველა სტუდენტს აქვს
სწავლის ინდივიდუალური გეგმა. აკადემიური მომზადების გათვალისწინება ხდება
უნივერსიტეტში ჩარიცხვისთანავე. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს,
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, აქვს აღებული ვალდებულება, მის
კურსდამთავრებულებს დამთავრებისას ჰქონდეთ ინგლისური ენის ცოდნის მინიმუმ
B2 დონე.
პირველკურსელებს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი უცხო ენა ჩააბარეს და
როგორ ჩააბარეს, უნივერსიტეტში რეგისტრაციისას უტარდებათ ინგლისური ენის
დონის განსაზღვრის ტესტი (Placement Test). სტატისტიკურად, 8% (2018 წელს 14%)
პირველკურსელს უკვე აქვს B2 დონე და ისინი თავისუფლდებიან ინგლისური ენის
საგნისგან, რომელიც შედის საუნივერსიტეტო ზოგად განათლებაში. იმ კრედიტების
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ნაცვლად მათ შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი არჩევითი საგანი. პირველკურსელების
71% (2018 წელს 85%) ფლობს ინგლისურ ენას A2 დონეზე და ისინი სხვადასხვა
მოცულობით ისწავლიან ინგლისურს B2 დონემდე. პირველკურსელების 2% კი
ინგლისურს A2 დონეზე ვერ ფლობს. ეს სტუდენტები სწავლობენ ინგლისური ენის
პირველ საფეხურს ინტენსიურად სამკვირიანი უფასო საორიენტაციო პროგრამის
განმავლობაში, რათა შემდგომი სამი სემესტრის განმავლობაში დაეუფლონ ინგლისურ
ენას B2 დონეზე.
უნივერსიტეტის დამთავრებამდე სტუდენტებს კვლავ უტარდებათ ინგლისური
ენის დონის განსაზღვრის ტესტი, რითაც მოწმდება, თუ რამდენად ფლობს ყველა
კურსდამთავრებული B2 დონეს.
ყველა

საგანამანათლებლო

პროგრამის

კურიკულუმის

საშუალოდ

6%

თავისუფალი არჩევითი საგნებია, რომლებსაც სტუდენტი თვითონ ირჩევს. რისი
ადმინისტრირებაც ხდება სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში
emis.agruni.edu.ge სემესტრის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე. შეთავაზებულ მენიუში
ჩამოთვლილია ყველა საგანი, რომელიც უნივერსიტეტში შესაბამისი სემესტრის
განმავლობაში ისწავლება და რომელიც ზოგიერთი სტუდენტისთვის სავალდებულო
საგნებს წარმოადგენს. საგანზე რეგისტრაციის მომენტში მოწმდება, აქვს თუ არა
სტუდენტს წარმატებით ნასწავლი ასარჩევი საგნის პრერეკვიზიტი-საგანი/საგნები და
ხომ არ აჭარბებს სტუდენტი წელიწადში 75 კრედიტს.
სემესტრის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში სტუდენტს აქვს საშუალება
შეცვალოს არჩევანი. შედეგად ყალიბდება სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმა, რომელსაც ის ხედავს emis-ის საკუთარ პორტალზე.
ცხრილის შედგენისას მაღალკურსელების მიერ არჩეული საგნებში ლექციები და
სემინარები იგეგმება საღამოობით, რადგან ხშირ შემთხვევაში ეს სტუდენტები
მუშაობენ.
2018-2019 წელს სასწავლო პროცესში ჩართულია 1917 ბაკალავრიატის საფეხურის
სტუდენტი. 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფიქსირდა 1983
არჩევანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის ყველას სტუდენტს აქვს საშუალოდ ერთზე
მეტი საგანი არჩეული.
ასევე, ზოგიერთი პროგრამის კურიკულუმით (თავისუფალი მეცნიერებები,
ვეტერინარია, ბიოლოგია, ქიმია, სატყეო საქმე, ბიზნესის ადმისნისტრირების)
გათვალისწინებულია ე.წ. სავალდებულო არჩევითი საგნები, რომლებიც არავისთვის
არ არის სავალდებულო. არჩევის მექანიზმი იგივეა, რაც თავისუფალი არჩევითი
საგნების შემთხვევაში, თუმცა ემატება შეზღუდვა ჯგუფში დადგენილი მინიმალური
რაოდენობის სახით.
ზოგიერთი კურიკულუმით (ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია, აგრარული
მეცნიერებები)
გათვალისწინებულია
სპეციალობის/კონცენტრაციის
არჩევა.
აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და საინჟინრო ტექნოლოგიების
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ფაკულტეტების შემთხვევაში, სტუდენტმა არჩევანი უნდა გააკეთოს მეორე სემესტრის
ბოლოს. მან 7 (აგრარული და საბუნებისმეტყველო სკოლის შემთხვევაში) ან 4
(საინჟინრო

ტექნოლოგიების

პროგრამიდან

უნდა

აირჩიოს

ფაკულტეტის
ერთ-ერთი,

შემთხვევაში)

რომელსაც

შეთავაზებული

შემდეგი

6

სემესტრის

განმავლობაში შეისწავლის. შედეგად, პრაქტიკულად ყველა სტუდენტს აქვს
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. ყოველივე ამის ადმინისტრირება ხდება emis-ის
საშუალებით.
თავისუფალი არჩევითი საგნების ნაცვლად სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს
დამატებითი

სპეციალობა

ინდივიდუალური

სასწავლო

(მაინორი).
გეგმა,

შესაბამისად,

რომელსაც

ის

დგება

ხედავს

სტუდენტის

ინდივიდუალურ

პორტალზე emis-ის სისტემაში.
მობილობით გადმოსული სტუდენტები, სხვაგან ნასწავლი საგნების აღიარების
შემდეგ,

იღებენ

კონსულტაციებს

პროგრამის

ხელმძვღვანელისა

და

კოორდინატორისგან. აღნიშული სტუდენტები უნივერსიტეტში არსებული არჩევის
მექანიზმით ქმნიან ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.
იგივე წესი მოქმედებს სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჩაჭრის გამო რომელიმე
საგნის თავიდან გავლა უწევთ. 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში
დაფიქსირდა 1458 თავიდან გასავლელი საგნის არჩევანი, რაც ნიშნავს, რომ თითო
სტუდენტს საშუალოდ ერთი საგანი ჰქონდა თავიდან გასავლელი.
თუ სტუდენტი არის განსაკუთრებულად ნიჭიერი და

წარმატებული,

უნივერსიტეტი მას აძლევს საშუალებას, ჩაერთოს დაბალკურსელების სწავლებაში
პროფესორის/ლექტორის ასისტირების გზით. ამ შემთხვევაში სტუდენტი ირჩევს
საგანს “სწავლების პრაქტიკა” (შეიძლება იყოს მითითებული კონკრეტულად რომელი
საგნის სწავლება) და ეს საგანი ხდება მისი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
ნაწილი. სტუდენტი ამ საგანში ფასდება და წარმატების შემთხვევაში იღებს შესაბამის
კრედიტს.
თუ სტუდენტი, გარკვეული მიზეზების გამო, ვერ ახერხებს დადგენილ ვადებში
პროგრამის დასრულებას, მისი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა დგება ზემოთ
აღწერილი მექანიზმის გამოყენებით.
სამაგისტრო პროგრამების უმეტესობაშიც, არჩევითი საგნების მეშვეობით,
სტუდენტებს აქვთ საშუალება, შეადგინონ ნაწილობრივ (5%-ის ფარგლებში)
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო
პროგრამებზე, რომლებიც კვლევაზეა დაფუძნებული, თვით პროგრამის სტრუქტურა
ითვალისწინებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას 80%-ის ფარგლებში.
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8.6 აკადემიური კალენდარი
აკადემიური კალენდარი განსხვავებულია სწავლების საფეხურების მიხედვით.
ბაკალავრიატში აკადემიური კალენდარი შედგება 41 კვირისგან. აკადემიური წელი
შეგდება 2 სემესტრისგან (შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრი), თითოეული
სემესტრი შედგება 20 და 21 კვირისგან. სემესტრში 15 კვირა არის სალექციო პერიოდი,
4 კვირა შემოდგომის სემესტრში საგამოცდო პერიოდი ფინალური გამოცდებისთვის, 5
კვირა გაზაფხულის სემესტრში საგამოცდო პერიოდი ფინალური გამოცდებისთვის.
თითო კვირა ორივე სემესტრში შემდეგი სემესტრის დაწყებამდე განმეორებითი
გამოცდებისთვის (ე.წ. FX-ებისთვის). აკადემიურ კალენდარს აქვს შემდეგი სახე:

აკადემიური კალენდარი იწყება, როგორც წესი, სექტემბრის მესამე ორშაბათს.
ამასთანავე, პირველკურსელებისთვის სემესტრის სასწავლო კვირებს წინ უძღვის 3კვირიანი საორიენტაციო პროგრამა.
გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე სტუდენტებისთვის მითითიბულია
სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვან აქტივობებთან დაკავშირებული ვადები.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა
შემოდგომის

სემესტრი

-

20

აგვისტოდან

31

აგვისტოს

ჩათვლით

გაზაფხულის სემესტრი - 15 იანვრიდან 26 თებერვლის ჩათვლით

არჩევით და განმეორებით გასავლელ საგნებზე რეგისტრაცია და გაუქმება, მაინორების
გაუქმება
შემოდგომის

სემესტრი

-

2

ივლისიდან

31

ივლისის

ჩათვლით

გაზაფხულის სემესტრი - 25 დეკემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით

მაინორების არჩევა, გაუქმება
2 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის და ელექტროინჟინერიის და მართვის
ავტომატიზებული პროგრამის კონცენტრაციის არჩევა
2 ივლისიდან 31 ივლისი ჩათვლით

აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლის პროგრამის არჩევა
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2 ივლისიდან 31 ივლისი ჩათვლით

საინჟინრო ტექნოლოგიის სკოლის პროგრამის არჩევა
2 ივლისიდან 31 ივლისი ჩათვლით
როგორც წესი, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია შიდა მობილობის ვადები,
რომლებიც განისაზღვრება შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების დაწყებამდე
და გარე მობილობის ვადების დასრულებამდე. აქვე განთავსებულია შიდა მობილობის
წესი, შიდა მობილობის წინაპირობა და კრიტერიუმები.
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

განკარგულებაში

მყოფი

აუდიტორიების:


14% არის სალექციო აუდიტორია 80 და მეტი სტუდენტისთვის



38% არის სასემინარო აუდიტორია 40 სტუდენტისთვის



28% არის მცირე აუდიტორია 15-30 სტუდენტისთვის



20% არის სასწავლო ლაბორატორია 20 სტუდენტისთვის

ეს მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
მუშაობა ძირითადად მიმდინარეობს მცირე ჯგუფებში, რაც დადებითად აისახება
სტუდენტების სწავლის შედეგებზე. სასწავლო ლაბორატორიები მოწყობილია ისე, რომ
თითო სტუდენტს ჰქონდეს ინდივიდუალური სამუშაო ადგილი აღჭურვილი
შესაბამისი ლაბორატორიული მეცადინეობისთვის საჭირო ინვენტარით და სახარჯი
რეაქტივებით. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სააუდიტორო ფონდის
ოპტიმალური

გამოყენების

მიზნით

სასწავლო

პროცესი

უნივერსიტეტში

მიმდინარეობს 10 საათის, ხოლო შაბათს - 6 საათის განმავლობაში. ზედა კურსების
ბაკალვრიატის სტუდენტების უმეტესობა გადის სავალდებულო საგანს “მუშაობა
ორგანიზაციაში”, ხოლო მაგისტრატურის სტუდენტები, როგორც წესი, მუშაობენ
სრული დატვირთვით. აქედან გამომდინარე, მათი სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს
საღამოობით, 5 საათის შემდეგ.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას ვითვალისწინებთ იმ გარემოებას,
რომ გათანაბრებული იყოს კამპუსში მომსვლელი სტუდენტების რაოდენობა შესაძლო
სატრანსპორტო ნაკადების გათანაბრების გათვალისწინებით.
სტატისტიკურად წინა და მიმდინარე სასწავლო წელს სააუდიტორო ფონდის
გამოყენება შეადგენს საშუალოდ 47%-ს, ხოლო პიკური გამოყენება - 63%-ს.
უნივერსიტეტის პოლიტიკაა, ფართის გამოყენებისას მინიმუმ 20%-იანი რეზერვი
რჩებოდეს. დღის განმავლობაში სააუდიტორო ფონდის გამოყენების სტატისტიკა ჩანს
შემდეგ გრაფიკზე:
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სააუდიტორო ფონდის გამოყენების სტატისტიკა

68

ლექციების ცხრილები გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე:

ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია შუალედური, ფინალური და FX-ის გამოცდების
ცხრილები. ნებისმიერი სახის გამოცდის ჩატარების თარიღის შესახებ სტუდენტს
მისდის სმს-შეტყობინება შეხსენებით. წერითი გამოცდების უმეტესობა ტარდება
საგამოცდო ცენტრში.
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სამაგისტრო პროგრამებისთვის კალენდარი მოიცავს 41 კვირას. აკადემიური წელი
შეგდება 2 სემესტრისგან (შემოდგომის და გაზაფხულის სემესტრი), თითოეული
სემესტრი შედგება 19 და 22 კვირისგან. სემესტრში 15 კვირა არის სალექციო პერიოდი,
6 კვირა შემოდგომის სემესტრში საგამოცდო პერიოდი ფინალური გამოცდებისთვის, 6
კვირა გაზაფხულის სემესტრში საგამოცდო პერიოდი ფინალური გამოცდებისთვის.
თითო კვირა ორივე სემესტრში შემდეგი სემესტრის დაწყებამდე განმეორებითი
გამოცდებისთვის (ე.წ. FX-ებისთვის). აკადემიურ კალენდარს აქვს შემდეგი სახე:

70

მაგისტრატურის ლექციების ცხრილებიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე.

8.7 სწავლების კონცეფციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების კუთხით 2013
წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით განხორციელებული ცვლილებები
საგანმანათლებლო პროგრამები
2013-2018 წლები გამოირჩევა პროგრამების განვითარების მხრივ. აღნიშნული
პერიოდის

მანძილზე

აკრედიტაცია

გაირა

ან

პროცესშია

შემდეგმა

საგანმანათლებლო პროგრამებმა:
2013 წელს:



თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა
ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა
2015 წელს:



სამაგისტრო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ერთობლივი
თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტთან



სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ერთობლივი
თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტთან
2018 წელს:



ვეტრინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა



ვეტერინარის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა



აგრარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამა



ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა



აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესშია)



სასურსათო
პროდუქტების
(აკრედიტაციის პროცესშია)



სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესშია)




მევენახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესშია)
აგრარული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესშია)



ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამა (აკრედიტაციის პროცესშია)

ტექნოლოგიების

საბაკალავრო

პროგრამა

ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა
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2013-2018
პროგრამების

წლებში

გაფართოვდა

დამატებით

ინდივიდუალური

სტუდენტებს

გაეზარდათ

პროგრამები.
არჩევითი

ახალი

საგნების

რაოდენობა, რამაც ხელი შეუწყო თითოეული სტუდენტის ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმის გამრავალფეროვნებასა და გამდიდრებას.
სწავლის შედეგების შეფასება
აღნიშნულ პერიოდში უნივერსიტეტში შეიქმნა საგამოცდო ცენტრი, სადაც
წერითი გამოცდების უმეტესობა ტარდება. გამოცდების ნაწილი ღია წიგნის
პრინციპით ტარდება, რაც ეხმარება სტუდენტებს კრიტიკული აზროვნების
ჩამოყალიბებაში.

ამასთან,

პროფესორ-მასწავლებლების

ამგვარი

ტიპის

შესაბამისი

გამოცდისათვის

ტრენინგი

საჭირო

საგამოცდო

გახდა

საკითხების

მომზადების კუთხით.
ამ პერიოდში შეფასების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა
ათობით კურიკულუმის დახვეწა.

8.8 სწავლების კონცეფციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით
უნივერსიტეტის 2019-2026 წლების ხედვა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გამოირჩევა სწავლების მაღალი
სტანდარტითა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ზრდადი მაჩვენებლით.
უნივერსიტეტის

მიზანია,

შეინარჩუნოს

სწავლების

მაღალი

ხარისხი

და

მომავალშიც წარმატებით განახორციელოს უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო
პროგრამები.
2013-2018 წლებში შეიქმნა რიგი საგანმანათლებლო პროგრამები. მომდევნო
პერიოდში აღარ იგეგმება პროგრამების ინტენსიური დამატება, უფრო მეტად
არსებულ

პროგრამებზე

მოხდება

ფოკუსირება.

უნივერსიტეტი

გეგმავს

პროფესიული განათლების კუთხით შემდგომ განვითარებას და ვეტერინარიასა და
მევენახეობა-მეღვინეობაში შესაბამისი პროფესიული პროგრამების დამატებას.
ამასთან, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მუდმივად ახორციელებს
შრომის ბაზრის მონიტორინგს და დროულად პასუხობს მის მოთხოვნებსა და
გამოწვევებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მომდევნო შვიდი წლის განმავლობაში
გაგრძელდება ბაზრის მოთხოვნის რეგულარული შესწავლა, ახალი პროგრამების
დამატება ან არსებულის მოდიფიკაცია.

72

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ხედვაა მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის
ბაკალავრიატის სტუდენტთა 70%-ს GPA ჰქონდეს მინიმუმ 2.5 და
კურსდამთავრებულთა 100% ფლობდეს ინგლისურ ენას მინიმუმ B2 დონეზე.
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9. სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, მეთოდოლოგია და სამიზნე
ნიშნულები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თითოეულ სტუდენტს უნდა მიეცეს
ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა. ამისათვის, სტუდენტთა
კონტინგენტის რაოდენობის დადგენისას, გათვალისწინებულია ყველა ის რესურსი,
რომლის მოზიდვა და მობილიზება შეუძლია უნივერსიტეტს არსებული რეზერვის
გათვალისწინებით.

ამ

მიზნით,

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

ხორციელდება სტუდენტთა კონტინგენტის რაოდენობაზე სხვადასხვა ფაქტორის
გავლენის განხილვა და ანალიზი.
ფართი
პირველი ასეთი რესურსი არის ფართი. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს
სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის გამოყენებაში გააჩნია 24624 კვ.მ. ფართი. აქედან
გარემონტებული ფართი შეადგენს 23933 კვ.მ.-ს (97%). უნივერსიტეტს კიდევ რჩება
განვითარებისთვის 691 კვ.მ.(3%). უნივერსიტეტის სააუდიტორიო ფონდის დღის
ნებისმიერ დროს ერთდროული სიმძლავრე შეადგენს 1860 სტუდენტ-ადგილს. აქედან:


21% არის საშუალოდ 80-კაციან აუდიტორიაში, სადაც ძირითადად ტარდება



ლექციები
44% არის საშუალოდ 40-კაციან აუდიტორიაში, სადაც ძირითადად ტარდება
სემინარები



35% არის საშუალოდ 20-კაციან აუდიტორიაში, სადაც ძირითადად ტარდება
ლაბორატორეიბი და ენის მეცადინეობები
ამავე დროს, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის განკარგულებაში მყოფი

აუტიდოტერიების:


14% არის სალექციო აუდიტორია 80 და მეტი სტუდენტისთვის



38% არის სასემინარო აუდიტორია 40 სტუდენტისთვის




28% არის მცირე აუდიტორია 15-30 სტუდენტისთვის
20% არის სასწავლო ლაბორატორია 20 სტუდენტისთვის

ეს მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
მუშაობა ძირითად მცირე ჯგუფებში მიმდინარეობს, რაც, თავის მხრივ, დადებითად
აისახება სტუდენტების სწავლის შედეგებზე. სააუდიტორო ფონდის ოპტიმალური
გამოყენების მიზნით, სასწავლო პროცესი უნივერსიტეტში მიმდინარეობს 10 საათის
განმავლობაში, რაც ნიშნავს, თეორიულად, უნივერსიტეტის საუდიტორო ფონდს
დღის განმავლობაში შეუძლია “გაატაროს” 18600 (1860*10) სტუდენტი.
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ზედა კურსების ბაკალვრიატის სტუდენტების უმეტესობა გადის სავალდებულო
საგანს “მუშაობა ორგანიზაციაში”, ხოლო მაგისტრატურის სტუდენტები, როგორც
წესი, მუშაობენ სრული დატვირთვით. აქედან გამომდინარე, მათი სასწავლო პროცესი
მიმდინარეობს საღამოს 5 საათის შემდეგ. სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას ასევე
ხდება კახა ბენდუქიძის კამპუსში მომსვლელი სტუდენტების რაოდენობისა და
შესაძლო სატრანსპორტო ნაკადების გათვალისწინება.
სტატისტიკურად წინა და მიმდინარე სასწავლო წელს სააუდიტორო ფონდის
გამოყენება შეადგენს საშუალოდ 47%, ხოლო პიკური გამოყენება შეადგენს 63%-ს.
უნივერსიტეტის

პოლიტიკაა,

ფართის

გამოყენებისას,

ცვალებადობის

გათვალისწინებით, მინიმუმ 20%-იანი რეზერვი რჩებოდეს. იხ. გრაფიკი სააუდიტორო

ფონდის გამოყენების სტატისტიკა.
გამოცდილებისა და საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით, რათა თითოეულ
სტუდენტს მიეცეს ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა, 1 სტუდენტზე
გათვალისწინებული უნდა იყოს არა ნაკლებ 7.5 კვ.მ. ფართი. განსაკუთრებით იმ
შემთხვევაში, როდესაც სასწავლო პროგრამები ითვალისწინებენ დიდი რაოდენობით
ლაბორატორიული მეცადინეობების ჩატარებას. სადაც თითოეულ სტუდენტს
ინდივიდუალური სამუშაო ადგილი უნდა ჰქონდეს. საერთო ფართის თვალსაზრისით,
ამ შეზღუდვების და დათქმების გათვალისწინებით, საქართველოს აგრარულ
უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტიგენტის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს 4000
სტუდენტით (23933*1.2/7.5).
პროფესორ-მასწავლებლები
სტუდენთა კონტინგენტის განსასაზღვრად მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს
იმ პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი არიან სასწავლო
პროცესში.
2018 წლის სექტემბრის თვის მდგომარეობით უნივერსიტეტში დასაქმებულია 53
პროფესორი, 34 ასოცირებული პროფესორი, 26 ასისტენტ-პროფესორი, 159 ლექტორი.
სულ პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობა არის 272. ხარისხიანი სასწავლო
პროცესის
წარმართვისთვის
უნივერსიტეტის
ხედვაა,
რომ
ერთ
პროფესორზე/ასოცირებულ პროფესორზე უნდა მოდიოდეს არა უმეტეს 60
სტუდენტისა;

1

აკადემიურ

პერსონალზე

(პროფესორზე/ასოცირებულ

პროფესორზე/ასისტენტ-პროფესორზე) უნდა მოდიოდეს არა უმეტეს 40 სტუდენტისა;
ხოლო 1 პროფესორ-მასწავლებელზე უნდა მოდიოდეს არაუმეტეს 15 სტუდენტისა. ეს
ბოლო

მაჩვენებელი

წარმოადგენს

ერთგვარ

საერთაშორისო

ბენჩმარკს

(http://oedb.org/rankings/student-faculty-ratio/).
რაც უფრო დაბალია შეფარდება სტუდენტებისა და ლექტორების რაოდენობებს
შორის, მით უფრო შესაძლებელია, მათ ჰქონდეთ მჭიდრო ურთიერთობა, სტუდენტი
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უფრო სწრაფად და ამომწურავად იღებდეს კომენტარებს საკუთარ დავალებებთან
დაკავშირებით და აქტიურად მონაწილეობდეს სემინარებსა და დისკუსიებში.
პროფესორ-მასწავლებლების
გათვალისწინებული,

რომ

ფაქტორის

ანალიზის

საქართველოს

დროს

აგრარული

უნდა

იყოს

უნივერსიტეტის

განკარგულებაში მყოფი აუდიტორიების:
 14% არის სალექციო აუდიტორია 80 და მეტი სტუდენტისთვის


38% არის სასემინარო აუდიტორია 40 სტუდენტისთვის



48% არის მცირე აუდიტორია 20

სტუდენტისთვის (ლაბორატორიების

ჩათვლით).
პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობის, პროფილისა და ზემოთ დადგენილ
ნორმების გათვალისწინებით, სტუდენტების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს:
(53+34)*60=5520
(53+34+26)*40=4520
(53+34+26+169)*15=4080

ამ სამი რაოდენობის საშუალო არის 4607 სტუდენტი.
აუდიტორიების ტიპებისა და მათი სიმძლავრეების, სალექციო და სასემინარო
აუდიტერიების 10 საათის განმავლობაში გამოყენების

და, აქედან გამომდინარე,

ლექტორის ტიპებზე მოთხოვნის გათვალისწინებით, სტუდენტების რაოდენობა უნდა
შეადგენდეს:
272*14%*80*1.2= 3656
272*38%*40*1.2= 4961
272*48%*20= 2611

ამ სამი რაოდენობის საშუალო არის 3743 სტუდენტი.
საბოლოოდ, ამ ორი კუთხით დათვლილი სტუდენტების რაოდენობა (4607 და 3743)
საშუალო 4175-ს შეადგენს.
გათვლების შედეგად, პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობის, პროფილის,
სიმძლავრის

გამოყენების,

ზრდის

და

უნივერსიტეტის

ინფრასტუქტურის

გათვალისწინებით, სტუდენტთა კონტიგენტის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს 4000
სტუდენტით.
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შეფარდება საფეხურების მიხედვით
კიდევ

ერთი

კონტინგენტის

ფაქტორი,

რომლის

დაგეგმვისას,

არის

გათვალისწინება

სწავლების

ხდება

სხვადასხვა

სტუდენტთა

საფეხურზე

მყოფი

სტუდენტების რაოდენობის შეფარდება. ემპირიული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი შეძლებს ხარისხიანი განათლება
შესთავაზოს ერთდროულად 33 დოქტორანტს და შეფარდება საფეხურებს შორის უნდა
იყოს 10:1-თან. ეს დაშვებები ეფუძნება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სტუდენტთა

რაოდენობის

გათვალისინებითაც

დინამიკას

საქართველოს

წლიდან

აგრარულ

წლამდე.

ამ

უნივერსიტეტში

ფაქტორის
სტუდენტთა

კონტიგენტის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს 4000 სტუდენტით, საიდანაც:
დაახლოებით 80% ბაკალავრიატზე, 9% მაგისტრატურაზე, 1% დოქტორანტურაზე და
10% პროფესიულ პროგრამებზე მოდის.
პროგრამებზე მისაღები რაოდენობა
ყოველწლიურად

პროგრამებზე

მისაღები

სტუდენტების

რაოდენობის

განსაზღვრისას ხდება რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება:

ფაქტორი 1
პროგრამის შესაბამისი ბაზრის კვლევის ანალიზი, რომლის მიზანი არის პროგრამის
კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნის შეფასება.

ფაქტორი 2
პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრისას ხდება გასული წლების
დასაქმების

დონის

შესაბამისად,

ანალიზი,

გადაწყვეტილების

რაც

პროფესიით

მიღებისას

საშუალოდ

81%-ს

ხდება საპროგნოზო

შეადგენს.

მაჩვენებელის

გათვალისწინება.

ფაქტორი 3
ხდება გასულ წლებში აბიტურიენტების რეგისტრაციისას პირველი არჩევანის
კონკურსის ანალიზი. 2018 წელს ეს მაჩვენებელი მთლიანად უნივერსიტეტისთვის
შეადგენდა 1.47-ს, მიუხედავად სახელმწიფო სასწავლებლებთან შედარებით მაღალი
სწავლის გადასახადისა.

ფაქტორი 4
ხდება პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
მიღებული საშუალო საკონკურსო ქულის ანალიზი. უნივერსიტეტის მიზანია ამ
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ქულის გაუმჯობესება არა მხოლოდ თითოეული პროგრამისთვის, არამედ მთლიანად
უნივერსიტეტისთვის. ამ მაჩვენებლით საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
ბოლო 3 წლის განვმავლობაში არის მეორე ადგილზე, ბოლო 2 წელიწადში 0.46%-ნი
ზრდით. 2018 წლის ჩარიცხვისას ეს მაჩვენებელი შეადგენდა 2022.4 ქულას, რაც
მომდევნო, მესამე ადგილზე მყოფი უნივერსიტეტის მაჩვენებელს 7 ქულით აღემატება.
ხორციელდება ერთი ადგილით მომატების ზღვრული ანალიზი, ბოლო ერთიან
ეროვნულ გამოცდაზე მსგავს პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საკონკურსო
ქულების გათვალისწინებით.

ფაქტორი 5
ხორციელდება

შიდა

მობილობის

შედეგების

ანალიზი.

სტატისტიკურად,

პირველკურსზე მიღებული სტუდეტების 6% იყენებს შიდა მობილობის პროცესს
პროგრამის შეცვლის მიზნით. თუ ეს მაჩვენებელი 10%-ზე ნაკლებია, ითვლება, რომ
მისაღები სტუდენტების რაოდენობის შეცვლის მიზეზი არ არსებობს, რადგან
მობილობის მოცემული მაჩვენებელი შესაძლებელია განპირობებული იყოს პირველი
კურსის სტუდენტების მიერ მომავალი პროფესიის უკეთ აღქმით და გადაწყვეტილების
ცვლილებით.

ფაქტორი 6
პროგრამაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრისას ხდება შეფასება, თუ რამდენად
გამოიწვევს

სტუდენტთა

კონკრეტული

რაოდენობით

მომატება

აკადემიური

ჯგუფების რაოდენობის გაზრდას როგორც საუნივერსიტეტო, ისე სპეციალობის
საგნებში. ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება გაზარდოს პროგრამის ხარჯები ან
მოზიდული აკადემიური რესურსის დატვირთვა.

9.1 სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმისა და მეთოდოლოგიის
კუთხით 2013 წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით
განხორციელებული ცვლილებები

ამ პერიოდემდე სტუდენტთა კონტიგენტის დადგენა უნივერსიტეტებისათვის
ავტორიზაციის დროს განისაზღვრებოდა. თუ უნივერსიტეტს კონტიგენტის
რაოდენობის გაზრდა სურდა, საჭირო იყო აღნიშნულის თაობაზე განცხადების
შესაბამის ორგანოში შეტანა.
ამჟამად, უნივერსიტეტი თავად შეიმუშავებს სტუდენტთა კონტიგენტის დადგენის
მეთოდოლოგიას.
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2013-2018 წლებში საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო
რაოდენობა თითქმის 14%-ით გაიზრდა. სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 2013 წელს
შეადგენდა 1886 სტუდენტს, ხოლო 2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით - 2144
სტუდენტს (პროფესიული პროგრამის სტუდენტების გარეშე).

9.2 სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმისა და მეთოდოლოგიის
მიმრთულებით უნივერსიტეტის 2019-2026 წლების ხედვა
მომდევნო შვიდი წლის განმავლობაში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში არ
იგეგმება სტუდენტთა კონტიგენტის ნახტომისებური ზრდა.
ასევე მნიშვნელოვანია, სწავლების სხვადასხვა საფეხურს შორის არსებული
თანაფარდობის

შენარჩუნება,

რაც

მართვის

ეფექტიანობასა

და

ფინანსურ

სტაბილურობას უზრუნველყოფს.
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10. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესიული (ავტორიზებული)
პროგრამა
ამჟამად, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მხოლოდ ერთ პროფესიულ
(ავტორიზებულ) პროგრამას, „მზარეულის მე-2 საფეხური”, ახორციელებს. პროგრამა
„მზარეულის მე-2 საფეხური“ შედგენილია შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნებისა
და Le Cordon Bleu-ს გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელიც პრაქტიკული
უნარების

განვითარებასა

და

დასაქმების

ბაზარზე

არსებულ

მოთხოვნებზეა

ორიენტირებული.
პროგრამაში ასახულია თანამედროვე მიდგომები და ტენდენციები კულინარიულ
სფეროში. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები იღებენ საბაზისო ცოდნას
მზარეულისთვის საჭირო ტექნიკებისა და უნარების განსავითარებლად. პროგრამაში
გაძლიერებულია პრაქტიკული სწავლების კომპონენტი. პრაქტიკული მეცადინეობა
პროგრამის 60% შეადგენს, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს პრაქტიკული
ლექციები უტარდებათ თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ 6 სამზარეულო-კლასში,
რომლებიც 1 080 კვადრატულ მეტრზეა განთავსებული.
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გადიან ისეთ საგნებს, როგორიცაა: კერძების
მომზადების

ტექნოლოგია

(სასწავლო

პრაქტიკა),

ქართული

სამზარეულოს

საფუძვლები (სასწავლო პრაქტიკა), მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები (სასწავლო
პრაქტიკა), კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება (სასწავლო პრაქტიკა), კვების
ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები, სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგია,
კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა,
ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში, პირველადი სამედიცინო
დახმარება, ინგლისური ენა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და საწარმოო პრაქტიკა.
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

პროფესიული

პროგრამისთვის

„მზარეულის მე-2 საფეხური“ დანერგილია სწავლების შემდეგი მნიშვნელოვანი
პრინციპები:


Learning-by-doing მიდგომა - რაც გულისხმობს ქმედებაზე ორიენტირებულ
სწავლებას. სტუდენტები ეუფლებიან მზარეულის პროფესიას პრაქტიკული
მეცადინეობისას საკუთარი ხელით, ინდივიდუალურად კერძების/დესერტების
მომზადების გზით.



თითოეული სტუდენტისათვის ინდივიდუალური სამუშაო ინფრასტრუქტურა რაც გულისხმობს, რომ თითოეული სტუდენტისათვის გამოყოფილია ყველა
საჭირო დანადგარი და აღჭურვილობა ინდივიდუალურად. მაგალითად,
თითოეული სტუდენტისათვის გამოყოფილია გაზქურა, ღუმელი, სამუშაო მაგიდა,
ხელსაბანი და ყველა სხვა საჭირო ინვენტარი (მაგ: დანები, სამუშაო დაფა, ტაფა,
ქვაბი და სხვა).
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პრაქტიკოსი შეფ-მზარეულები არიან საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
კულინარიის აკადემიის ლექტორები. აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან
კულინარიული სფერო სწრაფად განვითარებადია და ეს შესაძლებლობას აძლევს
სტუდენტებს დაეუფლონ თანამედროვე კულინარიულ ტექნიკებს და იცნობდნენ
საერთაშორისო ტენდენციებს.
პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები იღებენ პროფესიული განათლების

დიპლომს და ენიჭებათ მეორე საფეხურის მზარეულის პროფესიული კვალიფიკაცია.

10.1 პროფესიული (ავტორიზებული) პროგრამების კუთხით 2013 წლიდან 2018 წლის
პირველი ნახევრის ჩათვლით განხორციელებული ცვლილებები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოსთან“ (MCA-G) გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში
ახორციელებს პროექტს - „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“.
პროექტის ძირითადი მიზანია სოფლის მეურნეობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე
ორიენტირებული ადამიანური რესურსის განვითარება შემდეგი მიართულებებით:
მევენახეობა-მეღვინეობა,
მიმართულება).
პროექტის

ვეტერინარია

განხორციელებაში

და

აგრობიზნესი

საქართველოს

აგრარულ

(მემცენარეობის
უნივერსიტეტს

პარტნიორობას უწევენ შემდეგი ადგილობრივი და საერთაშორისო საგანმანათლებლო
დაწესებულებები და ორგანიზაციები: თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი,
ვახენინგენის უნივერსიტეტი და ამავე უნივერსიტეტის კვლევითი და ინოვაციების
განვითარების ცენტრები, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, „ელვა“, „იმერეთი
გრინერი“, „ნერგეტა“ და ასევე, უნივერსიტეტის პარტნიორი სხვა კომპანიები.
ვახენინგენის
განათლების,

უნივერსიტეტის

მეცნიერების,

განათლების

ხარისხის

ექსპერტთა

კულტურისა

და

განვითარების

მონაწილეობით,
სპორტის

ეროვნულ

საქართველოს

სამინისტროსთან
ცენტრთან

თანამშრომლობით
შემუშავდა
მევენახეობა-მეღვინეობის,
ტექნიკოსის/ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის და

და

მჭიდრო

ვეტერინარი
აგრობიზნესის

მენეჯერის (მემცენარეობის მიმართულება) მოდულური პროგრამები.
პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა სასწავლო
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის
მიმართულებით.
რეაბილიტაცია

ჩაუტარდა და სრულად

უნივერსიტეტის
თანამედროვე

განახლდა

მევენახეობა-მეღვინეობის

ღვინის

საქართველოს

აკადემიის

მარნები; რეაბილიტირებულია

აგრარული

ტრადიციული

და

მევენახეობა-მეღვინეობის

81

აკადემიასთან და
ინფრასტრუქტურა.

ტრადიციული

ღვინის

მარანთან

მისასვლელი

საგზაო

მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიის და კახა ბენდუქიძის კამპუსის დასავლეთ
საქართველოს ცენტრში (ანასეულში) განხორციელდა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
შენობების ინფრასტრუქტურის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების
საჭიროებებთან ადაპტაციის მიზნით.
თანამედროვე მოწყობილობებით და დანადგარებით აღიჭურვა ვეტერინარიის
პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო დამატებით ოთხი და მევენახეობამეღვინეობის

პროგრამის

ლაბორატორია,
მოთხოვნებს

განხორციელებისათვის

რომლებიც
და

სადაც

სრულად

პასუხობს

სტუდენტებს

საჭირო

დამატებით

განათლების

საშუალება

ხუთი

თანამედროვე

ეძლევათ,

პრაქტიკაში

განახორციელონ თეორიული სწავლების შედეგად მიღებული ცოდნა.
ქართულ ენაზე ითარგნმა თანამედროვე სასწავლო ლიტერატურა მევენახეობამეღვინეობის, ვეტერინარიის და აგრობიზნესის სფეროებში.
2017 წელს გამოცხადდა მიღება მევენახეობა-მეღვინეობის, ვეტერინარი
ტექნიკოსის/ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის და აგრობიზნესის
მენეჯერის სასერტიფიკატო პროფესიულ პროგრამებზე (საპილოტე პროგრამები).
ზემოაღნიშნულ პროგრამებზე, საერთო ჯამში, 200-მდე აპლიკანტი დარეგისტრირდა,
რომელთაგან 88 სტუდენტი იქნა მიღებული. 2018 წლის ზაფხულში სწავლა დაიწყო
აგრობიზნესის სპეციალისტის სასერტიფიკატო პროფესიულ პროგრამაზე ანასეულში,
სადაც 16 სტუდენტი იქნა მიღებული.

10.2 პროფესიული (ავტორიზებული) პროგრამების მიმართულებით უნივერსიტეტის
2019-2026 წლების ხედვა
საქართველოს
შენარჩუნებულ

აგრარული
იქნას

უნივერსიტეტის

„მზარეულის

მე-2

კულინარიის

საფეხური“

აკადემიის

პროგრამის

ხედვა

არსებული

სტრუქტურა და სწავლების მეთოდები, რადგან იგი წარმატებული პროგრამაა და
დიდია მასზე მოთხოვნა. პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი
მაღალია, 85%, და ისინი დასაქმებულები არიან 250-ზე მეტ წამყვან კვების ობიექტში
და სასტუმროში.
გამომდინარე იქედან, რომ დაფიქსირდა დიდი ინტერესი ვეტერინარი ტექნიკოსის
და მევენახე-მეღვინის სასერტიფიკატო საპილოტე პროგრამებზე, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი გეგმავს პროფესიული პროგრამების მრავალფეროვნების
გაზრდა და 2019 წლის განმავლობაში

მოდულური პროფესიული პროგრამების

დამატებას მევენახეობა-მეღვინეობასა და ვეტერინარიაში.
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11. უნივერსიტეტის პერსონალის მართვა
11.1 პერსონალის მართვის პოლიტიკა
პერსონალის მართვის პრინციპები
ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკა
დაფუძნებულია

პროფესიული

უნარების

(merit-based),

სამართლიანობისა

და

კონკურენტულობის წახალისების პრინციპებზე.
პოლიტიკის მიზანია თანამშრომლებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც
უზრუნველყოფს მაქსიმალურ პროდუქტიულობას და მაღალი შედეგების მიღწევას,
გამორიცხავს ნეპოტიზმსა და კლიენტიზმს.
პერსონალის მართვის პრინციპები ხელს უწყობს უნივერსიტეტის თითოეულ
თანამშრომელს საკუთარი ფუნქციების ეფექტიანად შესრულებაში; უზრუნველყოფს
უნივერსიტეტის

თანამშრომელთა

პროფესიული

განვითარებასა

და

მათი

შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლინებას; უნივერსიტეტის პერსონალის
საქმიანობის სუსტი მხარეების წარმოჩენას და მათ აღმოფხვრას.
ადამიანური რესურსის სტრუქტურა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსი შედგება
შემდეგი პერსონალისგან:
I.

აკადემიური

II.

სამეცნიერო

III.

ადმინისტრაციული

IV.

აკადემიური დამხმარე

V.

მოწვეული ლექტორები

VI. დამხმარე (ტექნიკური) თანამშრომლები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის შემდეგი
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები:



ენტომოლოგიის ინსტიტუტი
კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი



მოლეკულური გენეტიკის ისნტიტუტი



ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი




ს.დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი
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მ.საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტი
მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი



სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი



ი.ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი




ვ.გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი
მეხიელობის ინსტიტუტი



ლ.ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი



კ.ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი



სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი



საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი

უნივერსიტეტში ასევე ფუნქციონირებს:


კულინარიის აკადემია



სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტის სავეტერინარო კლინიკა




მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემია
მექანიკური ქარხანა



კოლექციები:
-

გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია

-

მეაბრეშუმეობის კოლექცია - ლაბორატორია
მცენარეთა კოლექცია

-

მიკოლოგიური ჰერბარიუმი

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

შრომითი ურთიერთობები რეგულირდება უნივერსიტეტთან
შრომითი

ხელშეკრულების

(ასევე

შრომითი

ხელშეკრულების

დანართების) საფუძველზე.
პერსონალის მოზიდვა, დასაქმება და შერჩევა

პერსონალის მოზიდვის, შერჩევისა და დასაქმების მიზნით, უნივერსიტეტი,
როგორც წესი, აცხადებს ვაკანსიებს შესაბამის პოზიციებზე, თუმცა, ზოგიერთ
შემთხვევაში,

პერსონალის

აყვანა

თანამშრომლობის საფუძველზეც,

ხდება

უნივერსიტეტთან

მათი

წარსული

პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და შესაბამის

პოზიციაზე საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების გათვალისწინებით.
უნივერსიტეტის პერსონალის შერჩევა იყოფა კატეგორიებად:
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I. ადმინისტრაციული,

სამეცნიერო,

აკადემიური

დამხმარე

და

დამხმარე

პერსონალი
II. აკადემიური თანამდებობები
III. მოწვეული ლექტორები
I. ადმინისტრაციული, სამეცნიერო და აკადემიური დამხმარე თანამშრომელთა
ვაკანსიის

არსებობის

შემთხვევაში,

ვაკანსიის

სპეციფიკიდან

გამომდინარე,

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


CV-ისა და სამოტივაციო წერილების შერჩევა




ტესტირება
გასაუბრება
თავდაპირველად ხდება კონკურსანტების მიერ გამოგზავნილი CV-ისა და

სამოტივაციო წერილების შერჩევა ვაკანსიის „დამკვეთთან“ ერთად, რის შემდეგაც,
საჭიროების შემთხვევაში, ხდება მეორე ტურში გადასულ კანდიდატებთან ტესტირება
ინგლისურ ენასა და ზოგადი უნარების ნაწილში. ტესტირებაში მიღებული მაღალი
ქულების მიხედვით

ირჩევა საშუალოდ 3-5 კანდიდატი, რომლებიც გასაუბრებას

გადიან უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. გადაწყვეტილების
მიღების შემდგომ გამარჯვებულ კანდიდატთან იმართება მოლაპარაკება ხელფასის
შესახებ, რის შემდგომაც, როგორც წესი, ფორმდება შრომითი ხელშეკრულება
გამოსაცდელი ვადით.
II. მოწვეული ლექტორის შერჩევა ხდება როგორც კონკურსის წესით, ასევე
რეკომენდაციების, CV-ის, პროფესიული უნარ-ჩვევების, პრაქტიკის, კვალიფიკაციისა
და საგნის ხედვის გათვალისწინებით.

უნივერსიტეტის აპრობირებული მეთოდია

ყველა მოწვეულმა ლექტორმა ჩაატაროს საჩვენებელი/გაცნობითი ლექცია. საჩვენებელ
ლექციას მოწვეული ლექტორი ატარებს უნივერსიტეტის სამუშაო ჯგუფთან, რომლის
შემადგენლობაში არიან რექტორი, პრორექტორები, შესაბამისი სკოლის დეკანი,
პროგრამის ხელმძღვანელი, ადამიანური რესურსების განვითარების მენეჯერი,
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი და ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. შერჩეულ კანდიდატთან ხდება სახელფასო
მოლაპარაკება და ფორმდება შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულება. პრაქტიკა აჩვენებს,
რომ

მოწვეული

ლექტორების

უმრავლესობასთან

შემდგომი

თანამშრომლობა

გრძელდება.
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III. უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება ხდება ღია კონკურსის
წესით, რომელიც დაფუძნებულია გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი
კონკურენციის

პრინციპებზე.

აკადემიური

კონკურსი

ტარდება

„უმაღლესი

განათლების შესახებ“ კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და პერსონალის შერჩევის
წესის შესაბამისად.
აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით უნივერსიტეტის რექტორი
გამოსცემს ბრძანებას კონკურსის გამოცხადების თაობაზე.

კონკურსის ჩატარების

თარიღი და პირობები ქვეყნდება საბუთების მიღებამდე არანაკლებ 1 თვით ადრე.
განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე,
ასევე

შეიძლება

დამატებით

გამოქვეყნდეს

დასაქმების

გამავრცელებელ

სხვა

ინფორმაციულ ვებ-გვერდებზე. ბრძანებით განისაზღვრება კონკურსის პირობები,
კრიტერიუმები,

დამატებითი

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნები,

წარმოსადგენი

დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და კონკურსის ვადები.
უნივერსიტეტის

აკადემიური

პერსონალის

სამსახურში

მიღების

მიზნით

მოქმედებს საკონკურსო კომისია, რომლის წევრები არიან: რექტორი, პრორექტორები,
კანცლერი. კომისიის მდივანია ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატებმა ელექტრონულად უნდა
წარმოადგინონ: ბიოგრაფია/რეზიუმე, ქართულ ან/და ინგლისურ ენაზე; სამოტივაციო
წერილი; სილაბუსი, რომელიც აღწერს კურსის მიზანს, შინაარსს, სწავლის შედეგებს,
სწავლების მეთოდოლოგიას და სასწავლო კურსის დროს გამოყენებულ ძირითად და
დამხმარე ლიტერატურას; ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ან ცნობა
დოქტორანტურაში სწავლის შესახებ; პუბლიკაციების ჩამონათვალი. საკონკურსო
კომისია

კანდიდატის

კვალიფიკაციას

ადგენს

პროფესიული

გამოცდილების

მეშვეობით; კანდიდატის სპეციალური მომზადების მეშვეობით და გამოქვეყნებული
პუბლიკაციების მიხედვით.
პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიეროპედაგოგიური

მუშაობის

არანაკლებ

6

წლის

გამოცდილება.

ასოცირებული

პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად პირს უნდა ჰქონდეს დოქტორის
აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი და სამეცნიეროპედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ასისტენტ-პროფესორის
თანამდებობის დასაკავებლად პირს უნდა ჰქონდეს დოქტორის აკადემიური ან მასთან
გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის მე-5
პუნქტის საფუძველზე, აკადემიური თანამდებობა შეიძლება დაკავებულ იქნეს
პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ. ამ შემთხვევაში პირის
კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით,
სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის
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მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია.
აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნა ხორციელდება რექტორის ბრძანებით.
ხელშეკრულების ნიმუშები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პერსონალთან ფორმდება რამდენიმე
ტიპის ხელშეკრულება და ხელშეკრულების დანართი:


ადმინისტრაციული/აკადემიური/ სამეცნიერო და დამხმარე აკადემიური



მოწვეული ლექტორები



დამხმარე პერსონალი (ტექნიკური სამსახური)



აფილირების ხელშეკრულებები

რეგულაციები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პერსონალის შრომითი საქმიანობა
რეგულირდება უნივერსიტეტთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებების (ასევე
შრომითი ხელშეკრულებების დანართების) საფუძველზე და
საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი სამართლებრივი აქტებით:

პერსონალის

1. უნივერსიტეტის წესდება;
2. შრომის შინაგანაწესი;
3. პერსონალის შერჩევის წესი;
4. დისციპლინური საბჭოს რეგლამენტი;
5. თანამშრომლის ეთიკის კოდექსი;
6. აფილირების წესი;
7. სტრუქტურული ერთეულების დებულება;
8. ბაკალავრიატის დებულება;
9. მაგისტრატურის დებულება;
10. დოქტორანტურის დებულება.

11.2 კვლევა და პროფესიული განვითარება
აკადემიური და პედაგოგიური პერსონალის ხელფასის ფორმირების პოლიტიკა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აკადემიური და პედაგოგიური
ხელფასის პოლიტიკა მიმართულია, ერთი მხრივ, ხელი შეუწყოს აკადემიური
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პერსონალის პროდუქტიულობას და, მეორე მხრივ, საშუალება მისცეს მათ,
განვითარდნენ მკვლევარებად და პროფესიონალებად. როგორც წესი, აკადემიური
პერსონალის ფუნქციები შედგება სამი ნაწილისაგან:


ადმინისტრაციული




პედაგოგიური
სამეცნიერო/კვლევითი

მათი

ხელფასების ფორმირება

ხდება იმგვარად,

რომ

სამივე

ფუნქცია

ანაზღაურებული იქნეს პროპორციულად, სამართლიანად და შესაბამისი საქმიანობა
წახალისებული იქნეს.
ხელფასის ფორმირების პოლიტიკა შემდეგნაირია - უნივერსიტეტი აკადემიურ
პერსონალთან ძირითადად აფორმებს სამი ტიპის შრომით ხელშეკრულებას:


განსაზღვრული თანხის ოდენობით



ფიქსირებული თანხითა და საათობრივი კომპონენტის ერთობლიობით



მხოლოდ საათობრივი ანაზღაურებით

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


25%



განვითარებისთვის
40% - ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის



35% - სასწავლო საქმიანობისთვის

-

აკადემიურ

სამეცნიერო/კვლევითი

პერსონალის,

საქმიანობისა

რომელთა

და

პროფესიული

ანაზღაურებაც

ხდება

განსაზღვრული/ფიქსირებული თანხისა და დამატებული საათობრივი კომპონენტის
ერთობლიობით, ფიქსირებული ხელფასის 50% განკუთვნილია სამეცნიერო/კვლევითი
საქმიანობისა და პროფესიული განვითარებისთვის, ხოლო დანარჩენი 50% - საგნის
კოორდინირებისა და სწავლების მეთოდოლოგიისთვის.
მხოლოდ

საათობრივი ანაზღაურება ხდება ძირითადად იმ აკადემიურ

პერსონალთან, რომლებიც აფილირებულნი არიან სხვა უნივერსიტეტებთან. მათი
საათობრივი ანაზღაურება ხდება ინდივიდუალური ნიშნით.
აკადემიური პერსონალის დატვირთვის პრინციპი
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი წელიწადში მუშაობს სულ 1656 საათს,
აქედან მაქსიმალური სალექციო საათების დატვირთვა შეადგენს 705 საათს; სალექციო
მომზადების,

სილაბუსის

განვითარების,

შეფასებების

გაკეთების

და

თვითგანვითარების მაჩვენებელი არის ერთ საათზე 1.0 კოეფიციენტი (705 საათი),
ხოლო დარჩენილი მინიმალური 246 საათი განსაზღვრულია სამეცნიერო/კვლევითი
საქმიანობისა და პროფესიული განვითარებისთვის.
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აღნიშნული პრინციპით აკადემიური პერსონალის დატვირთვების საშუალო
მაჩვენებელი შეადგენს:


საკონტაქტო წლიური საათები - 359 საათი



საგნის კოორდინერება, სილაბუსის განვითარება, შეფასების გაკეთება - 451



საათი
სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა და პროფესიული განვითარება - 846 საათი

პროფესიული განვითარების მექანიზმები
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების, სასწავლო პროცესში უკეთ
ინტეგრაციის და თანამედროვე მეთოდებით სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით,
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს ყავს აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარების მენეჯერი.
უნივერსიტეტის

სასწავლო

პროცესში

აკადემიური

პერსონალის

სრული

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


სილაბუსების

და

შეფასების

სისტემის

გამართულ

მეთოდოლოგიურ

უზრუნველყოფაში



სწავლისა და სწავლების სტრატეგიების დახვეწასა და გაუმჯობესებაში
სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნიკების დანერგვაში



ელექტრონული მართვის სისტემის ეფექტურად გამოყენებაში



გამართული უწყისების შექმნაში

საორიენტაციო
შეხვედრები

შეხვედრები

იმართება

ტარდება

პროგრამების

ყოველი

მიხედვით

სემესტრის

ცალ-ცალკე.

დასაწყისში.
საორიენტაციო

შეხვედრებს წარმართავენ აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარებისა და
ადამიანური რესურსების მენეჯერები.
აკადემიური პერსონალის შერჩევის პროცედურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია
საჩვენებელი

ლექციის

ჩატარება.

საჩვენებელ

ლექციას

ამზადებს

ლექტორი

კონკრეტულ თემაზე და წარუდგენს აუდიტორიას. საჩვენებელი ლექციის აუდიტორია
შედგება რექტორის, პრორექტორების, აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარების და ადამიანური რესურსების მენეჯერების, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსის, შესაბამისი სკოლის დეკანის, კოორიდნატორისა და პროფესორმასწავლებლებისაგან.
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი ამოწმებს და
აფასებს ლექტორის მიერ წარდგენილი საჩვენებელი ლექციის მეთოდოლოგიურ
მხარეებს, კერძოდ:
 ლექციის წარმართვის ტექნოლოგიას
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 ლექტორის მიერ გამოყენებული სწავლის მეთოდების ძლიერ და ნაკლოვან
მხარეებს
 ლექტორის მიერ წარმოდგენილი ცოდნის შეფასების მეთოდიკას
 ლექტორის მიერ წარდგენილი სილაბუსის მეთოდოლოგიურ ასპექტებს
ამის საფუძველზე აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
მენეჯერი გეგმავს საორიენტაციო შეხვედრას და ვორქშოფს, რომელიც ეხმარება
ლექტორს პედაგოგიური პროფესიული ასპექტების გაძლიერებაში.

11.3 მონაცემები უნივერსიტეტში დასაქმებული პერსონალის შესახებ
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სულ დასაქმებულია 446 თანამშრომელი,
რომელიც შედგება შემდეგი თანამშრომლებისგან:


აკადემიური პერსონალი




მოწვეული პედაგოგიური პერსონალი
სამეცნიერო პერსონალი



ადმინისტრაციული პერსონალი



აკადემიური დამხმარე პერსონალი

 დამხმარე პერსონალი
სულ სასწავლო პროცესში მონაწილე პერსონალი შედგება 272 აკადემიური და
მოწვეული ლექტორისაგან.
უნივერსიტეტის

აკადემიური

პერსონალი

შედგება
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პროფესორი/ასოცირებული/ასისტენტ პროფესორისგან:
-

პროფესორი - 53

-

ასოცირებული პროფესორი - 34

-

ასისტენტ-პროფესორი - 26

სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა არის 99:



-

აფილირებული პროფესორი - 48

-

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი - 30
აფილირებული ასისტენტ პროფესორი - 21
სამეცნიერო პერსონალი შედგება 182 მეცნიერ-თანამშრომლისაგან, რომელთა
ნაწილს ასევე უკავია უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული და
პედაგოგიური თანამდებობებიც.



სწავლებაში ჩართულია 2 უცხოელი აკადემიური/მოწვეული თანამშრომელი




სასწავლო პროცესში ჩართულია 125 მოწვეული თანამშრომელი
ადმინისტრაციაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი
90




აკადემიური დამხმარე პერსონალთა რაოდენობაა 51
დამხმარე პერსონალთა რაოდენობაა 42

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით
სულ

აკადემიური

და

სამეცნიერო

პერსონალი

ერთად

შედგება

182

აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალისაგან. ასაკისა და სქესის მიხედვით აკადემიური
და სამეცნიერო პერსონალი იყოფა:
აკადემიური პერსონალი:


კაცი (რაოდენობა) – 68 (საშუალო ასაკი - 50 წელი)



ქალი (როდენობა) - 45 (საშუალო ასაკი - 48 წელი)

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი ერთად:



კაცი (რაოდენობა) – 86 (საშუალო ასაკი - 50 წელი)
ქალი (რაოდენობა) – 96 (საშუალო ასაკი - 47 წელი)

11.4 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სამუშაო აღწერილობები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსი შედგება შემდეგი
პერსონალისგან:


აკადემიური



სამეცნიერო



ადმინისტრაციული



აკადემიური დამხმარე



დამხმარე



მოწვეული ლექტორები

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული, აკადემიური
დამხმარე, სამეცნიერო და დამხმარე თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განისაზღვრება
კონკრეტული
შესასრულებელი
სამუშაოს
სპეციფიკიდან
გამომდინარე. კონკრეტული თანამდებობისთვის ხდება დეტალური სამუშაოს
აღწერის შემუშავება, რომელიც შეიცავს შემდეგ ელემენტებს:


საქმიანობის
სფერო,
ფუნქციები,
ანგარიშვალდებულების ფორმები

უფლება-მოვალეობები

და
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სამუშაო საათები
სხვა განსაკუთრებული ან ინდივიდუალური პირობები
კონკრეტული

თანამდებობის

მოთხოვნებიდან

გამომდინარე

ხდება

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


განათლება და კვალიფიკაცია



მინიმალური სამუშაო გამოცდილება



სპეციალური

უნარ-ჩვევები,

მაგალითად

გარკვეული

კომპიუტერული

პროგრამების ცოდნა, უცხო ენები და ა.შ.


კონკრეტული

პოზიციისთვის

საჭირო

განსაკუთრებული

პიროვნული

თვისებები, როგორიცაა: გუნდური მუშაობისა და ანალიტიკური აზროვნების
უნარი, კომუნიკაბელურობა, დისციპლინარულობა და ა.შ.
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ საკონკურსო
განაცხადში ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განისაზღვრება უმაღლესი
განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 35 -ე მუხლის შესაბამისად, ხოლო
დამატებითი

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნები

შეიძლება

განსაზღვრული

იქნეს

კონკრეტული მიმართულების სპეციფიკიდან გამომდინარე:
 პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე
პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის
გამოცდილება


ასოცირებული

პროფესორის

თანამდებობაზე

შეიძლება

არჩეულ

იქნეს

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიეროპედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება


ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი
მოწვეული

ლექტორების

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნები

განისაზღვრება

შესაბამისი პროგრამის კურიკულუმების მიხედვით.
სამუშაო აღწერილობები
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

თანამშრომელთა

სამუშაო

აღწერილობები განისაზღვრება უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების
დებულებით.
რექტორი
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება ენიჭება რექტორს,
რომლის უფლებამოსილებაც განსაზღვრულია უნივერსიტეტის წესდებით.
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კანცლერი
კანცლერი

ახორციელებს

გამომდინარეობს

ადმინისტრაციულ

უნივერსიტეტის

ყოველდღიური

ფუნქციებს,
საქმიანობიდან.

რომლებიც
კანცლერის

უფლებამოსილებები განსაზღვრულია უნივერსიტეტის წესდებით. იგი საკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში იღებს უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის შესახებ
გადაწყვეტილებებს, პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ფინანსური საქმიანობის
ორგანიზებაზე; ხელმძღვანელობს ბიუჯეტირების პროცესს - ადგენს და რექტორს
დასამტკიცებლად
ადმინისტრაციულ

წარუდგენს
ფუნქციებს,

უნივერსიტეტის
რომლებიც

ბიუჯეტს;

ახორციელებს

გამომდინარეობს

სხვა

უნივერსიტეტის

ყოველდღიური საქმიანობიდან. კანცლერი მისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს
ბრძანებებს.
პრორექტორი სასწავლო პროცესის მართვის საკითხებში
მონაწილეობს უნივერსიტეტის სასწავლო პოლიტიკის განსაზღვრასა და
დანერგვაში; უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებასა, განვითარებასა და
ცვლილებების

შეტანის

პროგრამების

აკრედიტაციის

უნივერსიტეტის
უზრუნველყოფს

პროცესში;

უნივერსიტეტების

პროცესებთან

შიდა
მარეგულირებელი
აკადემიური პროგრამების

ავტორიზაციისა

დაკავშირებულ

და

აქტივობებში;

დოკუმენტების
შემუშავებაში;
შეუფერხებლად მიმდინარეობას;

ჩართულია უნივერსიტეტის აკადემიური კადრების შერჩევისა და დასაქმების
პროცესში; სასწავლო პროცესის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, მჭიდროდ
თანამშრომლობს სკოლის დეკანებთან და აკადემიურ პერსონალთან; ხელს უწყობს
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარებას; კურირებს უნივერსიტეტის
სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურს.
პრორექტორი პროგრამების განვითარების საკითხებში
მონაწილეობს უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების შემუშავებასა, განვითარებასა და ცვლილებების შეტანის პროცესში;
უნივერსიტეტის სტრატეგიული
გეგმის
შემუშავებასა, განვითარებასა
ცვლილებების შეტანის პროცესში; უნივერსიტეტების ავტორიზაციისა
პროგრამების

აკრედიტაციის

პროცესებთან

დაკავშირებულ

და
და

აქტივობებში;

უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში; ახორციელებს
პროფესიული და სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავებასა და იმპლემენტაციას;
კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის საერთაშორისო გრანტების მოზიდვასა და
მართვას; ჩართულია უნივერსიტეტის აკადემიური კადრების შერჩევისა და აყვანის
პროცესში; მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტის დონორებთან და ბიზნესპარტნიორებთან.
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დეკანი
დეკანი, თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, უშუალოდ მართავს სასწავლო
პროცესს: მონაწილეობს სასწავლო

მასალებისა და სილაბუსების შედგენისა და

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

აკრედიტაციის

პროცესებთან

დაკავშირებულ

აქტივობებში;

ხელმძღვანელობს სკოლის კოორდინატორს.
პროგრამის ხელმძღვანელი
პროგრამის ხელმძღვანელი
ერთად

მონაწილეობას

იღებს

თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე დეკანათან
საგანამანათლებლო

პროგრამის

სასწავლო

და

სამეცნიერო პროცესში: დეკანთან ერთად მონაწილეობს სასწავლო მასალებისა და
სილაბუსების შედგენისა და საჭიროებისამებრ განახლების პროცესში; მონაწილეობს
სასწავლო პროგრამის და კურიკულუმის შემუშავებაში; ზრუნავს

ლექტორების

მეთოდოლოგიურ განვითარებაზე; ჩართულია პროგრამის აკადემიური და მოწვეული
პერსონალის
შერჩევის
პროცესში;
მონაწილეობას
იღებს
უნივერსიტეტის
ავტორიზაციისა და პროგრამის აკრედიტაციის პროცესებთან დაკავშირებულ
აქტივობებში.
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტისათვის კვალიფიციური კადრების მოზიდვას;
ორგანიზებას უწევს კადრების შერჩევისა და აყვანის პროცედურას; შრომითი
ხელშეკრულებების გაფორმებას და მათში ცვლილებების შეტანას; აწესრიგებს და
სათანადო წესით ინახავს არსებული თანამშრომლების პირად საქმეებს; ადგენს და
ნერგავს უნივერსიტეტის საკადრო პოლიტიკას; მენეჯერი მართავს თანამშრომელთა
შორის წარმოქმნილ კონფლიქტებს და მონიტორინგს უწევს ინტერესთა კონფლიქტის
გარემოებებს.
იურიდიული სამსახურის მენეჯერი
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სამართლებლივ
ფუნქციონირებას; უნივერსიტეტის ინტერესების დაცვას როგორც სასამართლოებში,
ასევე კერძო და საჯარო
ერთეულებისა

და

დაწესებულებებში; ხელს უწყობს უნივერსიტეტის, მისი
თანამშრომლების

კანონმდებლობის

შესაბამისობად

ფუნქციონირებას; მონაწილეობს უნივერსიტეტის ნორმატიული და სამართლებლივი
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აქტების შემუშავების პროცესში და წარმართავს მათი დამტკიცებისათვის საჭირო
პროცედურას;
სარეგისტრაციო და სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის შეფერხების გარეშე
წარმართვას; ახორციელებს პირველი კურსელი სტუდენტების რეგისტრაციას ყოველი
სასწავლო წლის დასაწყისში; ორგანიზებას უწევს სტუდენტებისა და აკადემიური
პერსონალის

მობილობის

პროცესს;

ახორციელებს

სასწავლო

პროცესის

ადმინისტრირებასა და მონიტორინგს; კოორდინაციას უწევს სტუდენტებს და აწვდის
ინფორმაციას სხვადასხვა საკითხზე; მუდმივად ეცნობა და შემდგომ ნერგავს
სწავლების პროცესის მართვის უახლეს მეთოდებს.
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
ხელს

უწყობს

სასწავლო

და

სამეცნიერო-კვლევითი

პროცესის

ხარისხის

ამაღლებასა და შენარჩუნებას; განავითარებს სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასების
მეთოდებსა და მექანიზმებს; შეიმუშავებს უნივერსიტეტის პროფესიული
განვითარების შეფასების მეთოდებს; უზრუნველყოფს ხარისხის შეფასების სისტემის
გამჭვირვალობას;

მეთოდოლოგიურ

კოორდინაციას

უწევს

უნივერსიტეტის

ავტორიზაციისა და უნივერსიტეტის პროგრამების აკრედიტაციის პროცესებს;
მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვა უნივერსიტეტების შესაბამის სამსახურებთან
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ; მონაწილეობს უნივერსიტეტის
კურიკულუმების

შედგენისა

და

განვითარების

პროცესში;

უნივერსიტეტის

სტრუქტურაში შემავალ თითოეულ სამსახურს აწვდის ინფორმაციას განათლებასთან
დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებში შესული ცვლილებებისა და მასთან მისადაგების
წესის შესახებ; მონაწილეობს სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის შეფასების
წესისა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავებაში.
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი
უზრუნველყოფს

აკადემიური

პერსონალის

პროფესიული

განვითარების

მეთოდების შემუშავებას; ხელს უწყობს უნივერსიტეტში სწავლების მეთოდების,
ტექნოლოგიებისა და შეფასების სისტემის თანამედროვე მიდგომების დანერგვას და
განვითარებას; აკადემიური პერსონალისთვის სილაბუსებისა და შეფასების სისტემის
მეთოდოლოგიურად გამართვას; აკადემიური პერსონალის განვითარებისთვის
სწავლების მეთოდოლოგიებისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით
ატარებს

ტრენინგებსა

და

ვორქშოფებს;

უზრუნველყოფს

უნივერსიტეტის

ელექტრონულ სივრცეში სილაბუსების განთავსებას; მონაწილეობს აკადემიური
პერსონალის შესარჩევ საჩვენებელ ლექციებში, საგანმანათლებლო პროგრამების,
სილაბუსების შემუშავების პროცესში.
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სამეცნიერო სამსახურის კოორდინატორი
ახდენს ახალი საგრანტო კონკურსების მოძიებას და კონკურსის პირობების
შესწავლას; უზრუნველყოფს კონკურსის პირობების გავრცელებას და კონკურსის
დოკუმენტაციის შეგროვება-დამუშავების პროცესს; უზურუნველყოფს სამეცნიერო
პერსონალისთვის გრანტების წარსადგენი დოკუმენტაციების მოწესრიგებას;
უზრუნველყოფს სამეცნიერო ნაწილის ბიუჯეტების წარმოებას; ახორციელებს
წლიური და შუალედური ანგარიშების მომზადებას (მიმდინარე და დასრულებული
გრანტების

რეესტრის

წარმოებას);

ახორციელებს

მეცნიერების

რეიტინგების

წარმოებას; უზურუნველყოფს სამეცნიერო კონფერენციების, პრეზენტაციებისა და
სემინარების ორგანიზებას; ახორციელებს შიდა საუნივერსიტეტო პროექტების
ორგანიზებას;

მონაწილეობას

იღებს

პროექტების

ბიუჯეტის

შემუშავებაში;

მონაწილეობას იღებს უნივერსიტეტის ავტორიზაციისა და პროგრამის აკრედიტაციის
პროცესებთან დაკავშირებულ აქტივობებში.
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი
ახორციელებს
უზრუნველყოფს

მედიასთან

ურთიერთობასა

მედია-მონიტორინგს,

და

თანამშრომლობას;

საკომუნიკაციო

არხების

იგი

შერჩევას;

უნივერსიტეტში
მიმდინარე
მნიშვნელოვან
მოვლენებთან
დაკავშირებით
ინფორმაციის გავრცელებას; უნივერსიტეტის სოციალური ქსელების კონტენტის
მომზადებასა და მართვას; გეგმავს და ახორციელებს საზოგადოებრივი აზრის
კვლევებს; უნივერსიტეტის იმიჯის ამაღლების მიზნით ორგანიზებას უწევს პიარ და
სარეკლამო

კამპანიებს

და

მართავს

უნივერსიტეტის

სოციალურ

უნივერსიტეტის შესახებ ამზადებს და ავრცელებს პრეს-რელიზებს;

მედიას;

ჩართულია

სარეკლამო მასალის შექმნის პროცესში; ასევე მართავს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდს.
გამომცემლობისა და ივენთების მენეჯერი
გამომცემლობის მიმართულებით - უზრუნველყოფს სასწავლო, სამეცნიერო,
მხატვრული

და

შემეცნებითი

საგამომცემლო

პროექტების

განხორციელებას;

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

მიმართულებით

-

ახდენს

უნივერსიტეტის

ღონისძიებების

(კონფერენციები, საჯარო ლექციები, დისკუსიები, ფესტივალები და სხვა) დაგეგმვას,
განხორციელებასა და მონიტორინგს; კოორდინირებს ივენთების განხორციელების
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სრულ პროცესს, რაც მოიცავს: კონტენტის შექმნასა და დახვეწას, ღონისძიების შესახებ
ინფორმაციის გავრცელებას, სხვადასხვა ტექნიკური თუ ლოჯისტიკური საკითხის
მოგვარებას;

უზრუნველყოფს

ღონისძიებების

ფოტო-ვიდეო

გადაღებას

მედიასტუდიასთან თანამშრომლობით; მონიტორინგს უწევს ჩატარებული ივენთების
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას.
საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი
უზრუნველყოფს

თანამშრომლობას

საგანმანათლებლო

ორგანიზაციებთან

როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე; დელეგაციების დახვედრას,
მათთვის

უნივერსიტეტის

გაცნობას

და

ადმინისტრაციასთან

შეხვედრების

ორგანიზებას; ხელმძღვანელობს და აფართოებს უნივერსიტეტის საერთაშორისო
გაცვლით პროგრამებს; ჩართულია გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების
შერჩევის პროცესში; კოორდინაციას უწევს გაცვლითი პროგრამით ჩამოსულ და წასულ
სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს; ორგანიზებას უწევს უნივერსიტეტში
საერთაშორისო კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებს.
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორი
კოორდინატორი ხელს უწყობს სტუდენტებს ბაკალავრის პროგრამის შემდგომ
განათლების
მიღებაში;
უზრუნველყოფს
ადმინისტრაციულ
ხელშეწყობას
მაგისტრატურაზე ან დოქტორანტურაზე სწავლის მსურველ სტუდენტებს და შესაბამის
ფაკულტეტებს

შორის;

დაკავშირებულ

ხელმძღვანელობს

ღონისძიებებს;

ბაკალავრის

ახდენს

შემდგომი

ინფორმაციულ

სწავლებასთან

უზრუნველყოფას

უნივერსიტეტში არსებული სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შესახებ;
ეხმარება სტუდენტებს მაგისტრატურისა და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის
გაგრძელებისათვის

საჭირო

პროცედურებთან

დაკავშირებით;

მონაწილეობს

უნივერსიტეტის სამაგისტრო და დოქტორანტურის პროგრამების სტანდარტების
შესაბამისად შედგენის პროცესში; კოორდინაციას უწევს სტუდენტების კვლევისა და
ცდების

პროცესს;

უზრუნველყოფს

მაგისტრატურისა

და

დოქტორანტურის

სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობას; კოორდინაციას
უწევს გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში უნივერსიტეტში ჩამოსულ მაგისტრატურის
ან დოქტორანტურის სტუდენტებს.
სკოლის კოორდინატორი
ხარისხის უზრუნველყოფის
სტუდენტებთან
საკითხებზე

და

სამსახურთან კოორდინაციით,

ლექტორებთან

რაოდენობრივი

ან/და

განათლების

ხარისხთან

თვისებრივი

ხელს

უწყობს

დაკავშირებულ

კვლევების

ჩატარებას

და ახორციელებს სათანადო ქმედებებს.
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სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახური - სტუდენტების
დეკანი
სამსახურს

ხელმძღვანელობს

სტუდენტების

დეკანი;

სამსახური

სტუდენტებისათვის ნერგავს და ავითარებს შემეცნებით პროექტებს; აწვდის მათ
მნიშვნელოვან ინფორმაციას; ეხმარება სწავლის პერიოდში წარმოქმნილი სხვადასხვა
პრობლემის მოგვარებაში; ორგანიზებას უწევს სტუდენტურ ღონისძიებებს;
ახორციელებს საერთაშორისო გაცვლით და სხვა პროგრამებში სტუდენტების
მონაწილეობის კოორდინაციას; მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტის სხვა
სტრუქტურულ

ერთეულებთან

და

აწვდის

მათ

შესაბამის

ინფორმაციას;

კოორდინაციას უწევს ზოგად საუნივერსიტეტო საგნებსა და აბიტურიენტების
მოზიდვის მარკეტინგულ კამპანიას.
ფინანსური ანალიტიკოსი
უნივერსიტეტის

ფინანსური

მდგრადობის

უზრუნველყოფის

მიზნით

შეიმუშავებს და წარადგენს რეკომენდაციებს; იგი ახორციელებს უნივერსიტეტის
ყოველწლიური ბიუჯეტის დაგეგმვას, განაწილებასა და კონტროლს; უზრუნველყოფს
უნივერსიტეტის
ანაზღაურების

ადმინისტრაციული
დადგენასა

და

და

აკადემიური

უწყისების

თანამშრომლებისათვის

მომზადებას;

აწვდის

სტუდენტებს

ინფორმაციას სწავლის საფასურთან დაკავშირებულ საკითხებზე; ხელმძღვანელობს და
ზედამხედველობს უნივერსტეტის ფარგლებში სხვადასხვა ფინანსურ პროექტს.
საგამოცდო ცენტრი
საგამოცდო ცენტრი უზრუნველყოფს გამოცდების შეუფერხებელ მიმდინარეობას
და გამჭირვალობას; ცენტრი შეიმუშავებს და ადგენს საგამოცდო წესებსა და
გასაჩივრების პროცედურას; საგამოცდო ცენტრი შეიმუშავებს სხვადასხვა გამოცდის
ფორმატს; დადგენილ ვადაში ცენტრი აქვეყნებს სემესტრული გამოცდების განრიგს;
ახორციელებს სტუდენტებისათვის გამოცდებთან დაკავშირებულ წესებისა და
ინსტრუქციების

შესახებ

ინფორმაციის

მიწოდებას;

მუდმივად

ეცნობა

და

უნივერსიტეტში ნერგავს გამოცდების ჩატარების თანამედროვე მეთოდებსა და
რეკომენდაციებს.
მედია სტუდიის მენეჯერი
ახორციელებს
უნივერსიტეტში
მნიშვნელოვანი
ლექცია/კონფერენციების
ფოტო-ვიდეო
გადაღებასა

შეხვედრების
და
და
ლაივ-სტრიმებს;

უნივერსიტეტის შესახებ გაცნობით და სარეკლამო მოკლე ვიდეო რგოლების
გადაღება/მონტაჟს; შეიმუშავებს უნივერსიტეტისთვის საჭირო პოლიგრაფიული
მასალის (ბუკლეტები, ბილბორდები და სხვა) დიზაინს.

98

შესყიდვების მენეჯერი
ხელმძღვანელობს და

ორგანიზებას

შესყიდვების

უნივერსიტეტს

პროცესს;

უწევს

უნივერსიტეტის

უზრუნველყოფს

ინვენტარის

სასწავლო

და

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

და

კვლევითი

პროცესის

გამართულად

წარმართვის

მიზნით,

უზრუნველყოფს შესაბამისი მოწყობილობების დაგეგმარებას, მათ პროგრამულ
გამართვასა და უნივერსიტეტის ინფორმაციულ უსაფრთხოებას; ახორციელებს
უნივერსიტეტის შესახებ მონაცემების დამუშავებას/ანალიზს;
სწავლისა და
კვლევისათვის განკუთვნილ სპეციალური პროგრამების დანერგვას და განვითარებას;
თანამშრომელთა

პერსონალური

კომპიუტერების

საოპერაციო

სისტემების

მხარდაჭერას.
ბიბლიოთეკის მენეჯერი
უზრუნველყოფს საბიბლიოთეკო მომსახურებას და ბიბლიოთეკის გამართულ
ფუნქციონირებას;

ბიბლიოთეკის

ფონდის

შექმნას,

აღრიცხვასა

და

შენახვას;

ახორციელებს წიგნების კატალოგების შექმნას და მუდმივ განახლებას; მონაცემების
შეგროვებას და დამუშავებას; ქმნის შესაბამისი წიგნების ელექტრონული ვერსიებს;
ემსახურება სტუდენტებს და პედაგოგებს სასურველი წიგნის შერჩევისა და
გამოყენების მიზნით.
მუზეუმის მენეჯერი
უზრუნველყოფს სამუზეუმო მომსახურებას და მუზეუმის გამართულ
ფუნქციონირებას; დაცული ექსპონატების აღრიცხვას და შენახვას; მასპინძლობს
დამთვალიერებლებს და უტარებს შემეცნებით ტურს; ახორციელებს ექსპონატების
კონსერვაციის ნორმების მონიტორინგს და დარღვევის საფრთხის შემთხვევაში იღებს
სათანადო ზომებს; მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენასა და თემატურ ღონისძიებაში.
სპორტის ცენტრის მენეჯერი
უზრუნველყოფს სპორტის ცენტრის გამართულ ფუნქციონირებას; სპორტული
ღონისძიებების მომზადებას და სტუდენტების ჩართულობას სპორტულ აქტივობებში;
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როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის გარეთ სპორტულ ღონისძიებებში სტუდენტების
მონაწილეობას;
ახორციელებს
სპორტული
დარბაზისა
და
ინვენტარის
ზედამხედველობას და უზრუნველყოფს მათ გამართულ ფუნქციონირებას.
ხელოვნების ცენტრის მენეჯერი
უზრუნველყოფს ხელოვნების ცენტრის გამართულ ფუნქციონირებას; ხელოვნების
ცენტრი ხელს უწყობს სტუდენტებს, მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება
ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში; ორგანიზებას უწევს სტუდენტების სხვადასხვა
პროექტსა

და

პერფომანსს;

უზრუნველყოფს

სააქტო

დარბაზის

გამართულ

ფუნქციონირებას და დაგეგმილი საუნივერსიტეტო აქტივობებისათვის საჭირო
მომსახურების გაწევას (განათება, ხმა და სხვა).
კანცელარია და არქივი
საკანცელარიო და საარქივო საქმიანობას ახორციელებს უნივერსიტეტის ოფისმენეჯერი. თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, ახორციელებს უნივერსიტეტის
სტრუქტურულ ერთეულებს შორის დოკუმენტაციის დროულ მიწოდებას;
პასუხისმგებელია უნივერსიტეტში შემოსული და გასული კორესპონდენციის დროულ
რეგისტრაციასა და ორგანიზებაზე; უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის დოკუმენტაციის
დახარისხებას და შენახვას; დაარქივებული დოკუმენტების მოძიებასა და გაცემას;
უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისგან სათანადო დოკუმენტების
გამოთხოვას, რეგისტრაციას და შემდგომ არქივში დაცვას; ზედამხედველობს
დოკუმენტების დადგენილ ვადებში შესრულებას და მიწოდებას.
სამურნეო სამსახურის უფროსი
უზრუნველყოფს

უნივერსიტეტს

საჭირო

ინვენტარით;

უზრუნველყოფს

ინვენტარის მარაგების დაგეგმვასა და განაწილებას.
დასუფთავების სამსახურის უფროსი
დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე
სისუფთავის ნორმების დაცვას; კოორდინაციას უწევს დასუფთავების სამუშაოებს.
ინფრასტრუქტურის განვითარების მენეჯერი
ზედამხედველობას უწევს საუნივერსიტეტო კამპუსის შიდა და გარე
ინფრასტრუქტურას. საჭიროებისამებრ,
კანცლერთან
ერთად,
გეგმავს
და
კოორდინაციას უწევს ფიზიკური ინფრასტრუქტურის შეკეთება/განახლებას.
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11.5 პერსონალის მართვის კუთხით 2013 წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის
ჩათვლით განხორციელებული ცვლილებები
2013 წელს აგრარულ უნივერსიტეტში შეიქმნა საგამოცდო ცენტრი, რომელიც
გათვლილია 200 სტუდენტზე. საგამოცდო ცენტრში გამოცდებს ცენტრის
თანამშრომლები ატარებენ, რაც გამოცდების მაქსიმალურ გამჭვირვალობას
უზრუნველყოფს და ამცირებს პლაგიატის რისკს. ამ ცენტრის შექმნამ საჭირო გახადა
შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით დამატებითი ტრენინგების და ვორქშოფების
ჩატარება აკადამიურ პერსონალთან.
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

2018

წელს

შეიქმნა

აკადემიური

პერსონალის პროფესიული განვითარების სამსახური, რომლის ფუნქციებია:


აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მეთოდების შემუშავება



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



აკადემიური პერსონალისთვის სილაბუსების
მეთოდოლოგიურად გამართვაში ხელშეწყობა



აკადემიური პერსონალის განვითარებისთვის სწავლების მეთოდოლოგიებისა

და

შეფასების

სისტემის

და შეფასების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ტრენინგების და ვორქშოფების


ჩატარება
უნივერსიტეტის

ელექტრონულ

სივრცეში

სილაბუსების

განთავსების

უზრუნველყოფა


აკადემიური პერსონალის შესარჩევ საჩვენებელ ლექციებში მონაწილეობის
მიღება



საგანმანათლებლო პროგრამების და სილაბუსების შემუშავების პროცესში
მონაწილეობის მიღება

11.6 პერსონალის მართვის მიმართულებით უნივერსიტეტის 2019-2026 წლების ხედვა
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარების მიმართულებით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესა სწავლების ზოგადი ხარისხი. თუმცა აღნიშულ ღონისძიებებს ძირითადად
სპორადული ხასიათი ჰქონდა.
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების სამსახურის შექმნის შემდეგ,
აკადემიური პერსონალის რაოდენობის ზრდასა და როტაციასთან ერთად, მათი
პროფესიული უნარების გაღრმავების მიზნით, უნივერსიტეტის ხედვაა, ვორქშოფებსა
და ტრენინგებს აკადემიური პერსონალთან მიეცეს სისტემატური ხასიათი. პროცესები
დაიგეგმოს ყოველი სასწავლო წლის და სემესტრების დასაწყისში და სამუშაო
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შეხვედრები დაიგეგმოს აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
საჭიროებიდან გამომდინარე.
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12. დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მექანიზმები და სტუდენტთა მხარდაჭერა
12.1 საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების
მექანიზმები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აქტიურად აწვდის ინფორმაციას
აკადემიური პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ საზოგადოებას. უნივერსიტეტი,
თავის სტრატეგიულ მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად, რეგულარულად ახდენს
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისთვის სრული და ამომწურავი ინფორმაციის
გადაცემას. ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის შექმნის დღიდან ყოველთვის
ითვლებოდა ღია და გამჭვირვალე ორგანიზაციად, იმდენად, რამდენადაც ნებისმიერ
დაინტერესებულ პირს, ყოველგვარი ზედმეტი ბარიერების გარეშე, შეუძლია
უნივერსიტეტის საინფორმაციო არხების მეშვეობით მიიღოს მისთვის სასურველი
ინფორმაცია. კერძოდ, აღსანიშნავია შემდეგი საკომუნიკაციო არხები:


ვებ-გვერდი www.agruni.edu.ge - აქ შესაძლებელია სხვადასხვა სიღრმისა და
მოცულობის ინფორმაციის მიღება ყველა იმ საგანმანათლებლო პროგრამის
შესახებ, რომლებსაც უნივერსიტეტი სთავაზობს სწავლების სამივე საფეხურზე.
ვებ-გვერდი მოიცავს ინფორმაციას აგრარული უნივერსიტეტის აკადემიური
ერთეულების - სკოლების შესახებ, ამ სკოლების მიერ შემოთავაზებული
პროგრამების აღწერას, კურიკულუმებს, სემესტრულ გეგმებსა და საგნების
აღწერებს. ვებ-გვერდი მოიცავს სრულ ინფორმაციას აბიტურიენტებისა და მათი
მშობლებისთვის, თუ რა პირობებით და რა შესაძლებლობებით შეუძლიათ
ისწავლონ აგრარულ უნივერსიტეტში: აქ არის ინფორმაცია პროგრამების
მიხედვით

ჩასაბარებელ

გამოცდებზე,

მისაღებ

კონტინგენტსა

და

სხვა

დეტალებზე, რაც მნიშნველოვანია ახალგაზრდისთვის გადაწყვეტილების
მიღების დროს. ვებ-გვერდი აერთიანებს ინფორმაციას საუნივერსიტეტო
აკადემიური

პროცესების

დაინტერესებული
კალენდართან

შესახებ.

ნებისმიერი

პირისთვის ხელმისაწვდომია
დაკავშირებით.

სტუდენტისთვის
ინფორმაცია

უნივერსიტეტის

თუ

აკადემიურ

მარეგულირებელი

დოკუმენტები ცალკე განყოფილებაშია თავმოყრილი და ნებისმიერ
დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს მათ. უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი
მოიცავს


ინფორმაციას

აკადემიური

პერსონალისა

და

ადმინისტრაციის

თანამშრომლების შესახებ.
პირადი კომუნიკაცია - უნივერსიტეტი პერიოდულად აწყობს სხვადასხვა
ფორმატის

შეხვედრებს

დაინტერესებულ

პირებთან

და

აწვდის

მათ

ინფორმაციას. ამ ფორმატებიდან აღსანიშნავია:


ღია კარის დღეები ე.წ. „გაცნობითი პროგრამები“ - მათი მთავარი მიზანი სკოლის
მოსწავლეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის აკადემიური
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პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. სიმულაციური სალექციო
პროცესის რეჟიმში სკოლის მოსწავლეები ესწრებიან მათთვის საინტერესო
პროგრამების ლექციებს და იღებენ სრულყოფილ ინფორმაციას როგორც
აკადემიურ,


ისე

ადმინისტრაციულ

საკითხებზე.

წლის

განმავლობაში

აგრარული უნივერსიტეტი 6-7 ასეთ შეხვედრას ატარებს.
პრეზენტაციები სკოლებში - უნივერსიტეტი რეგულარულად აწვდის საჯარო და
კერძო

სკოლის

ჩატარებით.

მოსწავლეებს

პრეზენტაცია

ინფორმაციას
მოიცავს

სკოლებში

პრეზენტაციების

უნივერსიტეტის

პროგრამების,

ჩასაბარებელი საგნების და ზოგადად უნივერსიტეტის აქტივობების შესახებ
ინფორმაციას.

აგრარული

უნივერსიტეტი

თბილისსა

და

რეგიონებში

ყოველწლიურად 350-მდე სკოლაში (დაახლოებით აბიტურიენტების საერთო
რაოდენობის 25%-ისათვის) ატარებს პრეზენტაციებს.


ტური

კამპუსში

-

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი

სკოლის

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


სოციალური მედია - საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს აქვს
ოფიციალური facebook-გვერდი (https://www.facebook.com/AgrUni/) 60000-მდე
მომწონებლით და 57000-ზე მეტი გამომწერით. ყოველდღიურად ამ გვერდის
მეშვეობით სხვადასხვა
ცხოვრებიდან

სიახლე,

ღონისძიება

ხელმისაწვდომია

თუ მოვლენა აკადემიურ

დაინტერესებული

ადამიანებისთვის.

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ყველა საჯარო ლექციის,
პრეზენტაციის, კონფერენციის, სემინარის თუ სხვა ფორმატის ღონისძიების
შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებას ფეისბუქ-გვერდზე. ფეისბუქ-გვერდის
მეშვეობით

დღის

განმავლობაში

ათეულობით

დაინტერესებული

პირი

აგზავნის პირად შეტყობინებებს და იღებს პასუხებს. კითხვა-პასუხის რეჟიმი
საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ საზოგადოებას, ძალიან სწრაფად მიიღოს


შეკითხვაზე პასუხი.
ცხელი ხაზი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ცხელი ხაზი (0322
200901) ყოველდღიურად უზრუნველყოფს ათეულობით დაინტერესებული
ადამიანისთვის საჭირო ინფორმაციის გადაცემას. ამ საკომუნიკაციო არხის
მეშვეობით პირველადი ინფორმაცია მიეწოდება დაინტერესებულ პირებს და
საჭიროების

შემთხვევაში

ხდება

მათი

გადამისამართება

შესაბამის

თანამშრომლებთან. ცხელი ხაზის მეშვეობით თითქმის 24-საათიან რეჟიმშია
შესაძლებელი სასურველ საკითხზე ინფორმაციის მიღება.
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ბეჭდური და ციფრული კომუნიკაციის საშუალებები - უნივერსიტეტის
პროგრამებისა და სხვადასხვა შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის გაცემის
ერთ-ერთი არხია ბეჭდური მედია. უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ანახლებს
და ბეჭდავს საინფორმაციო ბროშურებსა და ფლაერებს და უზრუნველყოფს მათ
გავრცელებას საზოგადოების დაინტერესებულ წრეებში. ციფრული მედიის
აქტიური როლი კარგად ჩანს უნივერსიტეტის ვიდეო კლიპებისა და
ინსტრუქციების შედეგად საზოგადოებისთვის ახალი მესიჯების მიწოდებაში.
კონკრეტული ინფორმაციის ვიზუალიზება ამარტივებს საზოგადოებისთვის
მის აღქმას და დამახსოვრებას, რაც ზრდის უნივერსიტეტის ცნობადობას.

გარდა
პერსონალი

ზემოთ
და

ჩამოთვლილი

ადმინისტრაციის

ფორმატებისა,

უნივერსიტეტის

თანამშრომლები

ყოველთვის

აკადემიური
მზად

არიან,

დაინტერესებულ პირს მიაწოდონ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების
შესახებ პირადი შეხვედრისა თუ ნებისმიერი სხვა ფორმატის გამოყენებით.
ინფორმაცია უნივერსიტეტის საკონტაქტო პირებისა და ცალკეულ საკითხებზე
პასუხისმგებელი თანამშრომლების შესახებ არის საჯაროდ განთავსებული ვებგვერდზე პერსონალის ნაწილში და ნებისმიერ სტუდენტსა თუ დაინტერესებულ
მოქალაქეს შეუძლია

იცოდეს, რომელ საკითხზე ვის და როგორ

შეიძლება

დაუკავშირდეს.

12.2 სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები,
კარიერული მხარდაჭერის სერვისები
12.2.1 პროცესის ფორმალიზებული მხარე და ინსტიტუციური მოწყობა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, შინაგანაწესისა და მარეგულირებელი
დოკუმენტების
სრულფასოვნად

მეშვეობით,

ქმნის

უზრუნველყოფს

ისეთ

სამართლებრივ

სტუდენტების

გარემოს,

უფლებებისა

და

რომელიც
კანონიერი

ინტერესების დაცვას.
ყველა სტუდენტს ჩაბარებისთანავე უფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც
განსაზღვრავს სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ნებისმიერ ფორმალურ
ურთიერთობას. ხელშეკრულება განსაზღვრავს სტუდენტის უფლებებს და არის
იურიდიული გარანტი, რომ სტუდენტის უფლებები სრულად იქნება დაცული.
უნივერსიტეტის მარეგულირებელი დოკუმენტები საჯაროდ და ღიად დევს ვებგვერდზე

(შეგიძლიათ

იხილოთ:

http://agruni.edu.ge/ge/documents).

ცალკეულ

დოკუმენტებში მითითებულია სტუდენტის, როგორც საგანმანათლებლო სისტემის
ნაწილის, უფლებები, მოვალეობები და შესაძლებლობები. ამ მხრივ განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია ბაკალავრიატის დებულება და სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი. ორივე
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დოკუმენტი დეტალურად აღწერს, თუ რისი უფლება აქვს სტუდენტს აკადემიურ
პროცესში და როგორ ხდება ცალკეულ გარემოებებში სტუდენტის კანონიერი
ინტერესების უზრუნველყოფა.
გარდა ამ დოკუმენტებისა, არსებობს ცალკე დოკუმენტი, რომელიც აღწერს
გამოცდების ჩატარების წესს, შიდა და გარე მობილობის პროცესსა და შესაბამის
პროცედურებს. სამივე დოკუმენტი დეტალურად განიხილავს სტუდენტის უფლებებს
და შესაძლებლობებს არსებული სისტემის ფარგლებში.
უნივერსიტეტის

მარეგულირებელი

დოკუმენტების

შესახებ

სტუდენტებს

ინფორმაცია მიეწოდებათ სწავლის დაწყებისთანავე, პირველი სემესტრის დაწყებამდე
მოსამზადებელ პერიოდში. ყველა სტუდენტს ელექტრონულ ფოსტაზე ეგზავნება ამ
დოკუმენტებზე წვდომის ბმულები, რათა ისინი დროულად და შეუფერხებლად
გაეცნონ საჭირო ინფორმაციას.
რაც შეეხება ცალკეულ საგნებში სტუდენტების ცოდნის შეფასების მექანიზმებს,
ამისთვის ყველა საგნის სილაბუსში არსებობს სპეციალური განყოფილება, რომელშიც
დეტალურად არის აღწერილი, როგორ ხდება სტუდენტის მიერ ათვისებული ცოდნის
გამოკითხვა და რა კონკრეტული კრიტერიუმებითა და რუბრიკებით ფასდება იგი.
ყველა საგნის სილაბუსი ატვირთულია სტუდენტთა საინფორმაციო სისტემაში და
სტუდენტებს შეუძლიათ შეუფერხებლად ისარგებლონ ამ სისტემაში არსებული
ინფორმაციით. თითოეული საგნის ლექტორი სტუდენტებთან პირველივე
შეხვედრაზე აცნობს სილაბუსს და ყურადღებას ამახვილებს შეფასების ფორმებსა და
მექანიზმებზე. სტუდენტებმა, კალენდარული გეგმიდან გამომდინარე, იციან, როდის
ხდება კონკრეტულ საგნებში ცოდნის შეფასება.
ცოდნის შეფასების პროცესის გამჭვირვალობისთვის, შეფასებისას თანასწორობის
პრინციპისა და ზოგადად

ეფექტიანი სისტემის არსებობისთვის, უნივერსიტეტში

შექმნილია საგამოცდო ცენტრი, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი და სათანადო
ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით, რათა პარალელურად რამოდენიმე ასეული
სტუდენტის

ცოდნა

შემოწმდეს.

როგორც

უკვე

აღვნიშნეთ,

უნივერსიტეტის

მარეგულირებელ დოკუმენტებს შორისაა გამოცდების ჩატარების წესი, რომელიც
აღწერს და განმარტავს სტუდენტისა და ცენტრის უფლება-მოვალეობებს. ამ
დოკუმენტის მეშვეობით ყველა სტუდენტმა იცის გამოცდის ჩატარების პროცედურისა
და კონკრეტული წესების შესახებ, რომელთა დაცვაც სავალდებულოა სტუდენტთა
ცოდნის ეფექტური შეფასებისთვის.
სტუდენტის მხრიდან ნებისმიერი ქმედება, საქციელი თუ სიტუაცია, რომელიც
არღვევს მარეგულირებელი დოკუმენტებით განსაზღვრულ უფლებებსა და
მოვალეობებს, შესაძლოა გახდეს ეთიკის საბჭოს განხილვის თემა. დარღვევის ჩამდენ
სტუდენტს საშუალება აქვს, დაესწროს ეთიკის საბჭოს სხდომას ან თავად მოითხოვოს
მისი მოწვევა.
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12.2.2 სტუდენტთა ინტერესების დაცვის მექანიზმები
უნივერსიტეტში მოქმედებს თანასწორუფლებიანობის პრინციპი. სტუდენტების
კანონიერი
უფლებების
მხარდაჭერა
ინსტიტუციონალიზებულად
არის
გარანტირებული
სტუდენტების
დეკანის
არსებობით.
სტუდენტებსა
და
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახურსს ხელმძღვანელობს სტუდენტების
დეკანი, რომელიც არის მთავარი საკონტაქტო პირი სტუდენტისთვის ნებისმიერი
პრობლემის თუ გაურკვევლობის შემთხვევაში. პირველივე შეხვედრისას სტუდენტებს
ეძლევათ განმარტება, თუ როგორ ხდება ცალკეული ინფორმაციის მიღება აკადემიური
პერსონალისგან, მაგრამ თუ ეს ვერ ხერხდება გარკვეული გაუთვალისწინებელი
მიზეზის გამო, როგორც წესი, ისინი მიმართავენ სტუდენტების დეკანს. დეკანი
ერთგვარი შუამავალი, დამაკავშირებელი რგოლია სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის
აკადემიურ თუ ადმინისტრაციულ მენეჯმენტს შორის და აჟღერებს სტუდენტთა
პრობლემებსა და გამოწვევებს.
ყველა სტუდენტს აქვს პერსონალური

ელექტრონული

ფოსტა,

რომლის

მეშვეობითაც ხდება კომუნიკაცია როგორც ლექტორებთან, ისე ადმინისტრაციასთან.
მნიშვნელოვანია,

რომ

ტექნიკურად

ეს

სისტემა

ინტეგრირებულად

მოიცავს

უნივერსიტეტს შიგნით არსებული ყველა ადამიანის საკონტაქტო ინფორმაციას და
საკმარისია, სტუდენტმა აკრიფოს სახელი ან გვარი და ელექტრონული ფოსტა
ავტომატურად აჩვენებს კონკრეტული ადრესატის ელექტრონულ მისამართს.
სტუდენტებს უფლება აქვთ მიმართონ პროგრამის ხელმძღვანელს, დეკანს,
პრორექტორს ან რექტორს და მათგან მიიღონ რეაგირება კონკრეტულ საკითხთან
დაკავშირებით.
ამდენად,

სტუდენტებმა

უგულვებელყოფის

იციან,

ნებისმიერი

რომ

გამოვლინება

მათი

კანონიერი

თავისუფლად

და

ინტერესის
ყოველგვარი

შელამაზების თუ ცენზურის გარეშე შეიძლება გაპროტესტდეს როგორც სტუდენტების
დეკანთან, ისე ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლებთან.

12.2.3 კარიერული მხარდაჭერის მექანიზმები
სტუდენტებსა და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახურის სტრუქტურაში
შედის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ოფისი, რომლის მთავარი
ფუნქციაც

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

სტუდენტების

და

კურსდამთავრებულების კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვაა. დასაქმების ოფისს
ხელმღვანელობს დასაქმების მენეჯერი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში
ურთიერთობს, ერთი მხრივ სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებთან, და, მეორე
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მხრივ, დამსაქმებლებთან. კარიერული განვითარების მდგრადობის
მისაღწევად დასაქმების ოფისი მიმართავს სხვადასხვა მეთოდს:


ამოცანის

მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება - დასაქმების მენეჯერი
მიმდინარე

ვაკანსიების

შესახებ

სტუდენტებს

ყოველდღიურად

აწვდის

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


ტრენინგები CV-ის შედგენასა და გასაუბრების ტექნიკებზე - დასაქმების ოფისი
სემესტრში რამდენჯერმე ატარებს ტრენინგს სტუდენტებისთვის, რათა დაეხმაროს
მათ, უკეთ ჩამოაყალიბონ საკუთარი უნარები და შეძლონ გასაუბრებაზე წარმატების
მიღწევა.

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

აღნიშნული

ტრენინგები

უმცროსკურსელი სტუდენტებისთვის, რადგან გამოუცდელ კანდიდატებს მეტი
სტრესის ფონზე უწევთ კარიერის დაგეგმვა. ტრენინგების თარიღისა და
ხანგრძლივობის განსაზღვრა ხდება აკადემიურ ცხრილის შესაბამისად, რათა
სტუდენტებს ხელი არ შეეშალოთ ლექციების/სემინარების დასწრებაში. ტრენინგი
ყოველთვის ტარდება რამდენიმე სესიად, რათა სტუდენტს შეძლოს მისთვის


სასურველი დროის არჩევა.
დასაქმების ფორუმის ორგანიზება - სემესტრში ერთხელ დასაქმების ოფისი
ორგანიზებას უწევს დასაქმების ფორუმს, რომელშიც საშუალოდ 100-მდე კომპანია
მონაწილეობს. ფორუმის ფორმატი მოიცავს ინდივიდუალურ სტენდებს ყველა
კომპანიისთვის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ერთიან სივრცეში, რაც საშუალებას
აძლევს სტუდენტებს, მაქსიმალურად მიუწვდებოდეთ ხელი მათთვის საინტერესო
კომპანიის ვაკანსიებზე. ფორუმის დაგეგმვისას წინასწარ ხდება დამსაქმებელთა
გამოკითხვა არსებულ ვაკანსიებზე და მათი ადამიანური რესურსების მართვის
მენეჯერები ან შერჩევის ოფიცრები, ფორუმის ფარგლებში ადგილზე ატარებენ
გასაუბრებებს

მათ

კომპანიაში

არსებულ

კარიერულ

შესაძლებლობებზე

კონკრეტულ სტუდენტებთან. წინასწარ ხდება სტუდენტების მომზადება და
აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით მათთვის სრული ინფორმაციის მიწოდება.
ფორუმამდე სტუდენტებს ეგზავნებათ მონაწილე კომპანიების სია მოკლე
აღწერილობებითურთ, რათა იცოდნენ, რომელ სფეროში მოღვაწეობს ესა თუ ის
კომპანია და დასაქმების როგორი შესაძლებლობები არსებობს თითოეულ მათგანში.
დასაქმების ფორუმი საშუალებას აძლევს სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს,
გააცნონ საკუთარი შესაძლებლობები და უნარები მომავალ დამსაქმებელს და
იზრუნონ კარიერულ განვითარებაზე.


ინფორმირება სხვადასხვა კონკურსის, სტაჟირების და პროექტის შესახებ - დასაქმების
ოფისი რეგულარულად აწვდის სტუდენტებს ინფორმაციას ცალკეული
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ორგანიზაციების კონკურსების შესახებ, რომლებშიც მონაწილეებს, წარმატების
შემთხვევაში, სხვადასხვა სახის სარგებელი მოელით. ხშირად ორგანიზაცია
სპეციალურად

უნივერსიტეტისთვის გეგმავს

და ახორციელებს სტაჟირების

პროგრამას და მასში გამარჯვებულ ახალგაზრდებს სთავაზობს დასაქმებას.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ამ მხრივ აქტიურად თანამშრომლობს
ბევრ ორგანიზაციასთან, მაგალითად, ნიკორასთან, კომპანია G&A ჯგუფთან,
თიბისი ბანკთან, ნატახტართან, ნუტრიმაქსთან, აჭარა ჯგუფთან და ა.შ.


დასაქმების მაჩვენებლთა მონიტორინგი - დასაქმების ოფისი ყურადღებით
აკვირდება დასაქმებული სტუდენტებისა თუ კურსდამთავრებულების შედეგებს
კომპანიებში

და

პერიოდულად

იღებს

უკუკავშირს

დამსაქმებლებისგან

უნივერსიტეტის მიერ თავის დროზე გაგზავნილ კანდიდატებთან დაკავშირებით. ეს
პროცესი ეხმარება უნივერსიტეტს უკეთ დაიგეგმოს სტუდენტების კარიერული
განვითარების პროცესი და შეგროვდეს მეტი ინფორმაცია უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულების თუ სტუდენტების შესაძლებლობების შესახებ.
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს ყოველთვის შეუძლიათ დაუკავშირდნენ
როგორც სტუდენტების დეკანს, ისე დასაქმების მენეჯერს. მათი საკონტაქტო
ინფორმაცია

განთავსებულია

(http://agruni.edu.ge/ge/node/944 )

უნივერსიტეტის

ვებ-გვერდზე

სტუდენტების დეკანი და დასაქმების მენეჯერი

იმყოფებიან სტუდენტებთან ურთიერთობის ოფისში, რომელიც არ წარმოადგენს
დახურულ სივრცეს სტუდენტებისთვის.

12.2.4 პრაქტიკული განათლების კომპონენტი
მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტთა კარიერული ხელშეწყობისთვის სასწავლო
კურსებში

გათვალისწინებული

იყოს

პრაქტიკული

განათლების

კომპონენტი.

კურიკულუმით გათვალისწინებული კრედიტების ფარგლებში, რამდენიმე საგნის
ფორმატიდან

გამომდინარე,

სტუდენტებს

შეუძლიათ

მიიღონ

პრაქტიკული

განათლება და უკეთ მოემზადონ შრომითი ბაზრისთვის.
ერთ-ერთი ასეთი საგანი, რომელიც ემსახურება პრაქტიკული საბაზისო უნარჩვევების განვითარებას და ჩამოყალიბებას, არის საგანი „საველე პრაქტიკა“. მის
ფარგლებში სტუდენტები გუნდურად იღებენ საველე პირობებში 10 დღის
განმავლობაში

ცხოვრებისა

და მუშაობის

გამოცდილებას.

საველე

პრაქტიკის

ფარგლებში, სტუდენტები ეჩვევიან დამოუკიდებელ ცხოვრებას, უწევთ სტრესულ
სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღება, იუმჯობესებენ კომუნიკაციის უნარებს და
შრომობენ

მოხალისეობრივად

საზოგადოებისთვის

სასიკეთო

მნიშვნელობის

პროექტებზე.
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აღნიშნული საგანი ზოგად უნარ-ჩვევებს უყალიბებს სტუდენტებს, თუ როგორ
იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, როგორ მოახდინონ კონკრეტულ გარემოში
ადაპტაცია და როგორ გახდნენ უფრო პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები.
გარდა ამ შესაძლებლობისა, ბაკალავრიატის პროგრამების სწავლების მე-8
სემესტრში ყველა სტუდენტისთვის არსებობს საგანი რომელიც პრაქტიკულ
გამოცდილებას სავალდებულოთ მოითხოვს სტუდენტისგან. ამ საგნის ფარგლებში
ისინი სტაჟირებას გადიან ან მუშაობენ სხვადასხვა ორგანიზაციაში. ამ მხრივ მათი
უშუალო ხელმძღვანელისგან ვიღებთ რეკომენდაციას, ხოლო სემესტრის ბოლოს
სტუდენტები ამზადებენ მცირე ანგარიშს, როგორ მუშაობდნენ და როგორ იყენებდნენ
უნივერსიტეტში მიღებულ ცოდნას და უნარებს სხვადასხვა სიტუაციში. სტუდენტის
მიერ პრეზენტაციის სახით წარმოდგენილ რეკომენდაციებს ისმენს დეკანი და სკოლის
ადმინისტრაცია. ეს საგანი ემსახურება სტუდენტებში იმ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
განვითარებას, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია პირველი კარიერული ნაბიჯების
გადასადგმელად.

12.3 სტუდენტთა მონაწილეობის მაჩვენებელი სხვადასხვა პროექტებში
საქართველოს
საუნივერსიტეტო
მნიშვნელოვანია,

აგრარული უნივერსიტეტი გამოირჩევა
ცხოვრებითა.
უნივერსიტეტისთვის
სტუდენტები

ექსტრაკურიკულარული

იყვნენ

ინტერესების

აქტიურები

რეალიზება

და

მრავალფეროვანი
პრინციპულად

შეძლონ

სხვადასხვა

საკუთარი

ფორმატისა

და

შინაარსის აქტივობებში. ამ მხრივ უნივერსიტეტის მიდგომა ეფუძნება თანასწორობის
პრინციპს - ყველა სტუდენტი თანაბარი უფლებით სარგებლობს, მონაწილეობა მიიღოს
სხვადასხვა ღონისძიებასა თუ აქტივობაში.
მთავარი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ხდება სტუდენტების საუნივერსიტეტო
ცხოვრების დაგეგმვა და წარმართვა, არის სტუდენტის ინტერესი და ჯანსაღი
მოტივაცია, იყოს ჩართული ამა თუ იმ აქტივობაში. მნიშვნელოვანია სტუდენტმა
გამოიჩინოს ინიციატივა, ჰქონდეს კონკრეტული წინადადება ან პროექტი, რომლის
განხორციელებასაც შეძლებს დამოუკიდებლად ან გუნდურად. უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია არ ერევა აღნიშული პროექტებისა და ინიციატივების ფორმირებაში,
მხოლოდ ეხმარება სტუდენტებს გარკვეული რესურსით, თუმცა ისინი ხშირად
თავადვე ახერხებენ სახსრების მობილიზებას და საინტერესო პროექტების
განხორციელებას.
მნიშვნელოვანია
ამ
პროცესში
სტუდენტებთან
და
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახურის როლი - იგი აკავშირებს ერთნაირი
ინტერესების მქონე სტუდენტებს და სხვადასხვა შესაძლებლობას სთავაზობს მათ.
საუნივერსიტეტო სივრცეში სტუდენტებს შეუძლიათ შექმნან
თითოეულ კლუბს აქვს საქმიანობის წინასწარ განსაზღვრული

კლუბები.
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ინტელექტუალური, შემეცნებითი, სპორტული ან გასართობი და ყველა სტუდენტს
შეუძლია დაგეგმილ ღონისძიებებში ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა.
ამჟამად აქტიურ სტუდენტური კლუბებია - სტუდენტური თეატრი, სპროტული
კლუბი

თავისი

ცალკეული

სპორტის

სახეობებით,

არტ-კვირეულის

კლუბი,

წვეულებათა ორგანიზების კლუბი და ა.შ.
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა, საგანმანათლებლო-კვლევითი ამოცანების
გარდა, სრულად პასუხობს სტუდენტური ცხოვრებისთვის აუცილებელ პირობებს და
სტუდენტებს

საკმაოდ

მრავალფეროვან

სერვისს

სთავაზობს.

უნივერსიტეტში

ფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი, რომელიც ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის
ყველა

სტუდენტისთვის

თანამედროვე

სრულიად

ტრენაჟორებით,

უფასოდ.

სავარჯიშო

სპორტდარბაზი

აღჭურვილობითა

და

აღჭურვილია
სპორტული

სივრცეებით. სტუდენტებს შეუძლიათ დაკავდნენ მაგიდის ჩოგბურთით, კრივით,
ძიუდოთი. უნივერსიტეტს გააჩნია კალათბურთისა და მინი ფეხბურთის მოედნები,
სადაც სტუდენტები ვარჯიშობენ და პერიოდულად მართავენ სპორტულ შეჯიბრებებს.
გარდა სპორტული თუ შემეცნებითი პროექტებისა, უნივერსიტეტი სტუდენტებს
მენეჯერული თუ სხვა გამოცდილების მისაღებად სთავაზობს მრავალფეროვან
პროექტებს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია “საველე პრაქტიკა”, რომლის ფარგლებშიც
სტუდენტები ღია და გამჭვირვალე კონკურსის საფუძველზე ერთვებიან სხვადასხვა
აქტივობაში. შესაბამისი მოტივაციისა და უნარების მქონე სტუდენტებს
უნივერსიტეტი სთავაზობს, მოხალისეობრივად შეუერთდნენ საველე პრაქტიკის
ბანაკებს

საქართველოს

სხვადასხვა

კუთხეში

და

იქ

შეასრულონ

ბანაკის

ხელმძღვანელის ან მთავარი კოორდინატორის თანაშემწის ფუნქციები. 10 დღის
განმავლობაში

დამხმარე

კოორდინატორები

მონაწილეობენ

იღებენ

ბანაკის

საორგანიზაციო თუ ადმინისტრაციულ საკითხების მოგვარებაში და ეხმარებიან
პრაქტიკის

ხელმძღვანელს,

ეფექტურად

შეასრულოს

ბანაკის

წინაშე

ნაკისრი

დავალებები და ამოცანები. ყოველწლიურად საშუალოდ 60 სტუდენტი ერთვება ამ
პროექტში.
უაღრესად მნიშვნელოვანია საუნივერსიტეტო სერვისების განხორციელებაში
მოხალისეობრივი პრინციპით სტუდენტების ჩართვა. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი ხშირად გეგმავს აბიტურიენტებისთვის გაცნობითი ხასიათის
შეხვედრებს და სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან ამ პროცესში. ისინი ასრულებენ
სხვადასხვა

საორგანიზაციო

თუ

მენეჯერულ

დავალებას

და

ეხმარებიან

აბიტურიენტებს, მიიღონ სრული ინფორმაცია უნივერსიტეტში არსებულ
შესაძლებლობების შესახებ. აღნიშნული გამოცდილება ხშირად გამხდარა მათი
კარიერის საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. ყოველწლიურად
დაახლოებით 30-მდე სტუდენტი არის ჩართული ასეთი ტიპის შეხვედრებსა და
აქტივობებში.
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დაინტერესებული პირებისთვის უნივერსიტეტი მართავს პრეზენტაციებსა და
საინფორმაციო შეხვედრებს გაცვლითი პროგრამების, ტრეინინგებისა თუ უცხოეთში
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობათა შესახებ. უნივერსიტეტში საშუალოდ თვეში
ორჯერ იმართება ამგვარი

შეხვედრა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს

დაწვრილებითი ინფორმაცია. ცხადია, უნივერსიტეტი არ შემოიფარგლება მხოლოდ
ინფორმაციის მიწოდებით - სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის
სამსახური უზიარებს სტუდენტებს გამოცდილებას და აძლევს რეკომენდაციებს,
რითაც ეხმარება მათ შესარჩევი ეტაპების გადალახვაში.
ზემოაღნიშნული აქტივობების გარდა, სტუდენტები თითქმის რეგულარულად
აორგანიზებენ და მონაწილეობენ სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის პროექტში. ამ
პროექტების მიზანია, სტუდენტებმა აღმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და
მიიღონ საინტერესო გამოცდილება.
სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში, იღებენ
საინტერესო გამოცდილებას, იუმჯობესებენ კომუნიკაციისა და ორგანიზაციულ უნარჩვევებს, რაც წარმატებული კარიერისა და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების
საწინდარია.

12.4 განხორციელებული და დაგეგმილი სტუდენტური ინიციატივები/პროექტები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ძალისხმევას არ იშურებს და საკუტარ
სტუდენტებს

უქმნის

შესაბამის

გარემოს

შესაძლებლობებათა

მაქსიმალურად

გამოსავლენად.
სტუდენტების უნივერსიტეტი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
გამოირჩევა მრავალფეროვანი
საუნივერსიტეტო ცხოვრებით. უნივერსიტეტისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია,
სტუდენტები იყვნენ აქტიურები და შეძლონ საკუთარი ექსტრაკურიკულარული
ინტერესების რეალიზება სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის აქტივობაში. ამ მხრივ
უნივერსიტეტის მიდგომა ეფუძნება თანასწორობის პრინციპს - ყველა სტუდენტი
თანაბარი უფლებით სარგებლობს, მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ღონისძიებასა
თუ აქტივობაში.
საამისოდ ყველაზე ეფექტური პლატფორმაა სტუდენტურ ინიციატივებზე
დაფუძნებული კლუბები, რომელსაც თავად სტუდენტები ქმნიან და უწევენ
კოორდინაციას. მსგავსი დამოკიდებულებისა და ინტერესების მქონე ადამიანები
ერთვებიან სხვადასხვა პროექტში და ახორციელებენ საკუთარ ინიციატივებს.
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს მრავალგვარი ინტერესისა და ფორმატის კლუბი,
რომლებსაც მართავენ სტუდენტები ან სტუდენტური ჯგუფები. სტუდენტებთან და
აბიტურიენტებთან ურთიერთობის სამსახური აკავშირებს საერთო ინტერესების მქონე
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სტუდენტებს, სწორედ ამგვარად იზრდება სტუდენტური კლუბების შემადგენლობა
და ყალიბდება ახალი კლუბები. მაგალითად:


სტუდენტური

თეატრი

დაინტერესებული

-

თეატრისა

სტუდენტებისთვის

და,

ზოგადად,

უნივერსიტეტში

ხელოვნებით
ფუნქციონირებს

საუნივერსიტეტო თეატრი, რომელიც არაერთი პრესტიჟული თეატრალური
ჯილდოს მფლობელია და ცნობილია საკუთარი დადგმებითა და შემოქმედებით.
თეატრს ჰყავს პროფესიონალი რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, ისინი
სტუდენტების მონაწილეობით დგამენ სპექტაკლებს, რომლებზე დასწრებაც
უფასოა ნებისმიერი მსურველისთვის.


ფოლკლორული

ანსამბლი

-

ქართული

ქორეოგრაფიით

დაინტერესებული

ხალხური

სიმღერითა

სტუდენტებისთვის

ან/და

ფუნქციონირებს

ფოლკლორული ანსამბლი, რომელიც სემესტრში ერთხელ მართავს კონცერტს.


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



კულინარიის და ღვინის ფესტივალი - საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
2016 წლიდან ტარდება კულინარიის და ღვინის ფესტივალი, რომლის
ფარგლებშიც მევენახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები
წარადგენენ თავიან მომზადებულ ღვინოებს, ხოლო მზარეულის პროფესიული
პროგრამის სტუდენტები მათ მიერ მომზადებულ კერძებს. გარდა ამისა, ყოველ
წელს ფესტივალის ფარგლებში ხდება სტუდენტების მიერ შემუშავებული
კულინარიული

წიგნების წარდგენა. მაგალითისთვის, 2016-2018 წლებში

კულინარიის და ღვინის ფესტივალზე ჩატარდა საქართველოს კულინარიის
აკადემიის სტუდენტების მიერ შემუშავებული წიგნების პრეზენტაციები:
“ბაგრატ ბატონიშვილის სამზარეულოს წიგნი 1818” (პირველი ქართული
კულინარიული წიგნის ადაპტირებული ვერსია), “ქართული გემო” (ეს წიგნი
წარდგენილი იყო 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, სადაც
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საქართველო იყო საპატიო სტუმარი), “მესხური ტაბლა”. ყოველ წელს
კულინარიის და ღვინის ფესტივალს სტუმრობს საშუალოდ 600 ადამიანი.


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



ფეხბურთის კლუბი - უნივერსიტეტის სტუდენტები ბევრ საფეხბურთო
ტურნირს უწევენ ორგანიზებას. არსებობს უნივერსიტეტის ყოველწლიური შიდა
ჩემპიონატი,

რომელიც

ოქტომბერ-ნოემბერში

თავისუფალი და აგრარული

ტარდება.

ასევე,

არსებობს

უნივერსიტეტების შიდა ჩემპიონატი, მასში

მხოლოდ ამ ორი უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები იღებენ
მონაწილეობას. გარდა ამისა, ფეხბურთის გუნდი აქტიურად არის ჩართული
უნივერსიადებსა და ფუტსალის ეროვნული ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ


ტურნირებში.
ავტომოყვარულთა კლუბი - უნივერსიტეტში უკვე ორი წელია, რაც არსებობს
ავტომოყვარულთა
სტუდენტებს.

კლუბი,

იგი

აერთიანებს

ავტომოყვარულთა

კლუბის

საერთო

ინტერესის

წევრები

მქონე

მონაწილეობენ

სამოყვარულო კატეგორიის ტურნირებში და ეჯიბრებიან სხვა უნივერსიტეტების
გუნდებს.


ჭადრაკის მოყვარულთა კლუბი - სტუდენტთა გარკვეული ნაწილისთვის
ჭადრაკის სიყვარული საკმარისი აღმოჩნდა, შეექმნათ კლუბი, რომელიც
პერიოდულად ატარებს ჩემპიონატებს და ტურნირებს საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის

სტუდენტებისთვის.

სტუდენტები

ასევე

მონაწილეობენ

სხვადასხვა შეჯიბრებაში და საკმაოდ წარმატებულადაც - უნივერსიტეტებს
შორის გამართულ ტურნირში ორჯერ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სტუდენტებმა გაიმარჯვეს.
ეს არის ჩამონათვალი იმ ზოგიერთი კლუბისა, რომლებიც ამ დრომდე აქტიურად
ფუნქციონირებენ, აკავშირებენ საერთო ინტერესების მქონე სტუდენტებს და ხელს
უწყობენ შესაძლებლობების რეალიზებაში.
მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა, საგანმანათლებლო-კვლევითი ამოცანების
გარდა, სრულად პასუხობს სტუდენტური ცხოვრებისთვის აუცილებელ პირობებს და
სტუდენტებს

საკმაოდ

მრავალფეროვან

სერვისს

სთავაზობს.

უნივერსიტეტში

ფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი, რომელიც ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის
ყველა სტუდენტისთვის სრულიად უფასოდ. სპორტდარბაზი აღჭურვილია
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თანამედროვე ტრენაჟორებით, სავარჯიშო აღჭურვილობითა და სპორტული
სივრცეებით. სტუდენტებს შეუძლიათ დაკავდნენ მაგიდის ჩოგბურთით, კრივით,
ძიუდოთი. უნივერსიტეტს გააჩნია კალათბურთისა და მინი ფეხბურთის მოედნები,
სადაც სტუდენტები ვარჯიშობენ და პერიოდულად მართავენ სპორტულ შეჯიბრებებს.
გარდა სპორტული თუ შემეცნებითი პროექტებისა, უნივერსიტეტი სტუდენტებს
მენეჯერული თუ სხვა გამოცდილების მისაღებად სთავაზობს მრავალფეროვან
პროექტებს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია “საველე პრაქტიკა”, რომლის ფარგლებშიც
სტუდენტები ღია და გამჭვირვალე კონკურსის საფუძველზე ერთვებიან სხვადასხვა
აქტივობაში.

შესაბამისი

მოტივაციისა

და

უნარების

მქონე

სტუდენტებს

უნივერსიტეტი სთავაზობს, მოხალისეობრივად შეუერთდნენ საველე პრაქტიკის
ბანაკებს

საქართველოს

სხვადასხვა

კუთხეში

და

იქ

შეასრულონ

ბანაკის

ხელმძღვანელის ან მთავარი კოორდინატორის თანაშემწის ფუნქციები. 10 დღის
განმავლობაში

დამხმარე

კოორდინატორები

მონაწილეობენ

იღებენ

ბანაკის

საორგანიზაციო თუ ადმინისტრაციულ საკითხების მოგვარებაში და ეხმარებიან
პრაქტიკის ხელმძღვანელს, ეფექტურად შეასრულოს ბანაკის წინაშე ნაკისრი
დავალებები და ამოცანები. ყოველწლიურად საშუალოდ 60 სტუდენტი ერთვება ამ
პროექტში.
უაღრესად მნიშვნელოვანია საუნივერსიტეტო სერვისების განხორციელებაში
მოხალისეობრივი პრინციპით სტუდენტების ჩართვა. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი ხშირად გეგმავს აბიტურიენტებისთვის გაცნობითი ხასიათის
შეხვედრებს და სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან ამ პროცესში. ისინი ასრულებენ
სხვადასხვა

საორგანიზაციო

აბიტურიენტებს,

მიიღონ

თუ
სრული

მენეჯერულ

დავალებას

ინფორმაცია

და

უნივერსიტეტში

ეხმარებიან
არსებულ

შესაძლებლობების შესახებ. აღნიშნული გამოცდილება ხშირად გამხდარა მათი
კარიერის საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. ყოველწლიურად
დაახლოებით 30-მდე სტუდენტი არის ჩართული ასეთი ტიპის შეხვედრებსა და
აქტივობებში.
დაინტერესებული პირებისთვის უნივერსიტეტი მართავს პრეზენტაციებსა და
საინფორმაციო შეხვედრებს გაცვლითი პროგრამების, ტრეინინგებისა თუ უცხოეთში
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობათა შესახებ. უნივერსიტეტში საშუალოდ თვეში
ორჯერ იმართება ამგვარი შეხვედრა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მიიღოს
დაწვრილებითი ინფორმაცია. ცხადია, უნივერსიტეტი არ შემოიფარგლება მხოლოდ
ინფორმაციის მიწოდებით - სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან ურთიერთობის
სამსახური უზიარებს სტუდენტებს გამოცდილებას და აძლევს რეკომენდაციებს,
რითაც ეხმარება მათ შესარჩევი ეტაპების გადალახვაში.
ზემოაღნიშნული აქტივობების გარდა, სტუდენტები თითქმის რეგულარულად
აორგანიზებენ და მონაწილეობენ სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის პროექტში. ამ
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პროექტების მიზანია, სტუდენტებმა აღმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და
მიიღონ საინტერესო გამოცდილება.

12.5 სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის ინსტრუმენტები
საქართველოს
დაფუძნებული

აგრარული

უნივერსიტეტი

არამომგებიანი

არის

საქველმოქმედო

ცოდნის

ორგანიზაცია

ფონდის

მიერ

არასახელმწიფო

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.
უნივერსიტეტის დამფუძნებელი ორგანიზაცია ცოდნის ფონდი შექმნილია კახა
ბენდუქიძის მიერ, რომელმაც უპრეცედენტო მასშტაბის კერძო საინვესტიციო პროექტი
განახორციელა საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში - 50 მილიონი დოლარი 5
წლის განმავლობაში. უნივერსიტეტს არ ჰყავს კერძო ბენეფიციარები, რესურსით
განგრძობითად მხოლოდ სტუდენტები სარგებლობენ.
სწორედ სტუდენტთა მხარდაჭერის ფინანსური პროგრამების მეშვეობით არის
დღემდე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გამორჩეული. წარმატებულ
აბიტურიენტებს

უნივერსიტეტისგან

დაფინანსების

მიღების

სხვადასხვა

შესაძლებლობა აქვთ.
ამ მიზნით უნივერსიტეტი აორგანიზებს სხვადასხვა შემეცნებით კონკურსს,
რომლებში მონაწილეობაც შეუძლიათ სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს
სრულიად უფასოდ. მიღწეული წარმატების შემთხევაში მათ უნივერსიტეტი, წინასწარ
უფინანსებს სწავლას სხვადასხვა მოცულობით, დაწყებული 800-ლარიანი ვაუჩერიდან,
დასრულებული 3000-ლარიანი სასწავლო ვაუჩერით. ყოველწლიურად აღნიშნული
დაფინანსების ბიუჯეტი არის 50000 ლარამდე, რაც მნიშნველოვნად ეხმარება მომავალ
სტუდენტს თავადვე დაიფინანსოს საკუთარი განათლება.
სტუდენტებისთვის ამ შესაძლებლობის შესახებ ცნობილია წინასწარ და ეს
ინფორმაცია მიეწოდება ყველა დაინტერესებულ პირს. ყველასთან ფორმდება
შესაბამისი

ხელშეკრულება,

რომლითაც

სტუდენტის

გრანტი

დაცულია

და

ხელშეუხებელი.

12.6 სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა
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12.6.1 დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგების ანალიზი
სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმების ოფისი
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა და
კურსდამთავრებულთა კარიერული განვითარებისა და დასაქმების ოფისი, რომელიც
შედის

სტუდენტებთან

და

აბიტურიენტებთან

ურთიერთობის

სამსახურის

სტრუქტურაში. კარიერული განვითარების და დასაქმების ოფისი სისტემატურად
იკვლევს შრომით ბაზარზე არსებულ სიტუაციას, ამ სიტუაციის საფუძველზე ატარებს
შესაბამის ღონისძიებებს სტუდენტთა კარიერული შესაძლებლობების შექმნისა და
გაზრდის მიზნით, თანამშრომლობს კერძო, საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან.
გამოკითხვების შედეგები და მონიტორინგი
კარიერული განვითარების და დასაქმების ცენტრი ყოველწლიურად აკეთებს
სტუდენტების და კურსდამთვრებულების კარიერული მდგომარეობისა და
განვითარების მონიტორინგს, აწარმოებს გამოკითხვებს და ადგენს, რომელ სფეროებში
არიან სტუდენტები და კურსდამთავრებულები დასაქმებულები, რომელი პოზიციები
უკავიათ და როგორია მათი ანაზღაურება. ეს მაჩვენებელი საშუალებას იძლევა,
განისაზღვროს სტუდენტების მომზადების დონე და არსებული პროგრამების
რელევანტურობა შედარდეს შრომით ბაზრის მოთხოვნებსა და საჭიროებებს.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოყვანილია ცალკეული წლებისა და პროგრამების
მიხედვით სტატისტიკური ინფორმაცია ჩვენს კურსდამთავრებულებზე. ცხადია, ეს
ინფორმაცია, ასახავს იმ რაოდენობის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგებს,
რაც უზრუნველყოფს დასაქმების მაჩვენებელთა კვლევის სანდოობას. ბუნებრივია ეს
მაჩვენებელი, იცვლება პერიოდულად და რიცხვები რასაც დაბლა წარმოგიდგენთ,
სტატიკური მონაცემები არაა, კურსდამთავრებულების კარიერული განვითარებასთან
ერთად, ისინი იცვლებიან პერიოდულად.
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ცხრილი #1: აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა
საზღვარგ
კურსდამთავრებულები

გამოკითხუ

არეთ

სამუშაო

წლების მიხედვით

ლთა რ-ობა

მაგისტრა
ტურა

ძალა

მუშაობს

არ მუშაობს

%

%

ქიმია

2017

6

4

2

100%

0%

აგრონომია

2015, 2016, 2017

36

0

36

92%

8%

ბიოლოგია

2017

5

1

4

75%

25%

2015, 2016, 2017, 2018
გაზ

98

5

93

89%

11%

ვეტერინარია

2016, 2017

22

1

21

95%

5%

სატყეო საქმე

2016, 2017, 2018 გაზ

12

0

12

92%

8%

2016, 2017, 2018 გაზ

55

2

53

91%

9%

სასურსათო
პროდუქტების
ტექნოლოგიები

მევენახეობამეღვინეობა

ზემოთ,

ცხრილი#1-ში

მოყვანილ

მონაცემებზე

დაყრდნობით,

საშუალოდ

დასაქმების მაჩვენებელი აგრარულ და საბუნებისმეტყველო სკოლაში ამ პერიოდის
კურსდამთავრებულებისთვის არის 90%.
ის, რომ ცალკეულ პროგრამებზე, დასაქმების მაჩვენებლები 85%-ზე მაღალია,
ცალკეული პროფესიის კურსდამთავრებულთათვის, კერძოდ კი შემდეგი
პროგრამებისთის - ქიმია 100%, ვეტერინარია 95%, აგრონომია 92%, , სატყეო საქმე 92%,
მევენახეობა-მეღვინეობა 91%, სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგიები 89%,
პირდაპირ

მიუთითებს

ამ

პროფესიების

კონკურენტუნარიანობასა

და

ბაზარზე

მქონე

არსებული

ახალგაზრდების
მოთხოვნების

მაღალ

შესაბამისი

განათლებისა და პრაქტიკული უნარების ქონას. ის მცირე ნაწილი, რომელიც არ
მუშაობს ამ მონაცემებით, ცხადია წარმოადგენს უნივერსიტეტის დასაქმების ოფისთან
აქტიური თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის ობიექტს, მანამ სანამ არ დასაქმდება.
ცალკე უნდა აღინიშნოს ის ახალგაზრდები, ვინც სწავლის გაგრძლება გადაწყვიტეს
- დასაქმების მონაცემში არ შედის ის 13 კურსდამთავრებული, რომელმაც სწავლა
მაგისტრატურაში გააგრძელა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებიების სტუდენტებისთვის, ბუნებრივია რომ აკადემიური თუ სამეცნიერო
თუ

სხვა

კარიერის

შექმნისთვის,

სწავლის

მომდევნო

ეტაპზე

გაგრძელება

მნიშნველოვანი ასპექტია მათი ცხოვრებისეული წარმატებისთვის. შესაბამისად,
უნივერსიტეტი ცალკე ზრუნავს და ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი საინტერესო
შეთავაზება მოძებნოს სწავლის მომდევნო ეტაპზე გაგრძელების სურვილის მქონე
სტუდენტებისთვის.
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ცხრილი #2: საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
კურსდამთავ

ელექტროინჟინერია და
მართვის ავტომატიზებული

საზღვარგ

%

სამუშაო

წლების
მიხედვით

ლთა რ-ობა

მაგისტრა
ტურა

ძალა

42

3

39

97%

3%

14

1

13

100%

0%

6

0

6

83%

17%

2018 გაზ

მექანიკის ინჟინერია და
ტექნოლოგია

%

არეთ

2016, 2017,

მშენებლობის ინჟინერია

არ მუშაობს

გამოკითხუ

2014, 2015,

სისტემები

მუშაობს

რებულები

საინჟინრო ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე, დასაქმების ჯამური მაჩვენებელი არის
97% სამივე პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის. ეს შედეგი, კიდევ უფრო უსვამს
ხაზს, ამ უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და ხედვის რელევანტურობას - მიაწოდოს
შრომით

ბაზარს

შესაბამისი

უნარებისა

და

ცოდნის

მქონე

ახალგაზრდა

პროფესიონალები, რომელთა შესაძლებლობები თანხვედრაში იქნება მათ კარიერულ
გამოწვევებთან.
ცხადია, უდიდესი მნიშნვნელობა ენიჭება აქაც, საზღვარგარეთ სამაგისტრო
პროგრამაზე წასული სტუდენტებისთვის, საჭირო ინფორმაციისა და რჩევების მიცემას
და დასაქმების ოფისი რეგულარულად აღმოუჩენს ხოლმე მათ ამ სახის ხელშეწყობას.
მნიშნველოვანია, რომ საზღვარგარეთ წასული სტუდენტების სრულ უმრავლესობას
მოპოვებული აქვს სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსება სწავლის გასაგრძელებლად.
ცხრილი #3: ბიზნესის ადმინისტრირება

კურსდამთავრებულ

გამოკითხ

ები წლების
მიხედვით

ულთა რობა

ბიზნესის
ადმინისტრირება

2017

68

საზღვარგარე
თ

სამუშაო

მაგისტრატურ
ა

ძალა

6

62

მუშაობს

არ მუშაობს

%

%

97%

3%

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის 2017 წლის კურსდამთავრებულთა
გამოკითხვის მონაცემებით, 97% დასაქმებულია, რაც ნიშნავს რომ პროგრამა ძალიან
წარმატებულია და ასეთი დასაქმების მაჩვენებლით საუკეთესო შედეგს აჩვენებს იმ
წარსულის გათვალისწინებით, რაც საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულებს ჰქონდათ 2011 წლამდე, სანამ ეს უნივერსიტეტი სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

იყო.

ბიზნესის

ადმინისტრირების

პროგრამის

ერთ-ერთი

უპირატესობა, სწორედ შრომით ბაზარზე მორგებული კონცენტრაციებისა და
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სპეციალობებზე აქცენტირებაა, რასაც როგორც სტატისტიკა აჩვენებს თავისი შედეგი
მოაქვს. ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის მიხედვით, დასაქმების
მაჩვენებელთა კვლევაში მონაწილეთა 50%-მა დააფიქსირა საკუთარი ხელფასის
შესახებ ინფორმაცია, რაც გვაძლევს საშუალებას მიახლოებით ვიცოდეთ საშუალო
ყოველთვიური ხელფასი - 880 ლარი. არსებული საბაზრო პირობებისთვის მოცემული
თანხა საშუალოზე მაღალი ანაზღაურებაა.
ბიზნეს სკოლის სტუდენტთა და
კურსდამთავრებულთა ძირითადი ნაწილი დასაქმებულია საბანკო/საფინანსო და
მარკეტინგულ კომპანიებში.
აღსანიშნავია, რომ მეოთხე კურსის ბოლოს არსებული სავალდებულო პრაქტიკის
ფარგლებში, სტუდენტთა უმრავლესობა უკვე მუშაობს ან გადის სტაჟირების
პრორგამას ცალკეულ ორგანიზაციებში, რაც ბუნებრივია ერთგვარი ტრამპლინია
კარიერასა და მომავალ პროფესიაში.
რაც

შეეხება,

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მაგისტრატურის

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკას, წინა წლის მონაცემების მიხედვით
კურსდამთავრებულთა 91% დასაქმებულია. 2017 წლის კურსდამთავრებულთა
დასაქმების მაჩვენებლები პროგრამების მიხედვით:
ცხრილი #4: სამაგისტრო პროგრამების დასაქმების მაჩვენებლები
კურსდამთავ
რებულები
წლების

საზღვარგ
გამოკითხუ
ლთა რ-ობა

არეთ
მაგისტრა

მიხედვით
აგრონომია
სასურსათო ტექნოლოგიები

2017

სატყეო საქმე

მუშაობს

არ მუშაობს

%

%

სამუშაო
ძალა

ტურა
3

0

3

100%

0%

20

1

19

89%

11%

1

0

1

100%

0%

ეს მონაცემები აჩვენებს რომ მაგისტრატურის კურსდამთავრებულეთათვისაც,
დასაქმების მაჩვენებლების საკმაოდ მაღალია, თუმცა ცალკეული მიმართულებით
სამუშაო კიდევ არის, ერთი მხრივ შედეგის შესანარჩუნებლად და მეორე მხრივ მათი
კარიერული განვითარების უზრუნველსაყოფად.

რეგულარული კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან
ამის

პარალელურად

თანამშრომლობს

ქართულ

კარიერული
ბაზარზე

განვითარების

არსებულ

კერძო

ოფისი
თუ

აქტიურად

საერთაშორისო

კომპანიებთან, საჯარო სამსახურებთან თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
დამსაქმებლებთან კომუნიკაცია მიმდინარეობს ორი მიმართულებით:
120

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

გათვალისწინება

საშუალებას

იძლევა,

სტუდენტებმა

შეიძინონ

შესაბამისი ცოდნა და უნარები.
მეორე მხრივ, დამსაქმებლები მუდმივად აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს
აგრარულ

უნივერსიტეტს

მისი

სტუდენტებისა

და

კურსდამთვრებულების

კარიერული განვითარების შესახებ.
პრაქტიკის / კვლევით-სამეცნიერო ობიექტთან დადებული ხელშეკრულებები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა
კერძო, არასამთავრობო თუ სამთავრობო სტრუქტურასთან. ამ მიზნით უნივერსიტეტს
გაფორმებული აქვს ათეულობით მემორანდუმი ურთიერთ-თანამშრომლობის შესახებ.
აღნიშული

მემორანდუმები

მიზნად

ისახავს

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
ხელშეწყობას დასაქმებასა და სტაჟირების პროგრამებში. პარტნიორი ორგანიზაციები
თუ

სამთავრობო

შესაბამისად,

სტრუქტურები,

უზრუნველყოფენ

მემორანდუმით
სტუდენტების

გაფორმებული
გადამზადებას,

პირობების
სხვადასხვა

ღონისძიების ორგანიზებას მათი პრაქტიკული უნარების გაძლიერების მიზნით და
წარმატებული სტუდენტებისთვის სასწავლო გრანტების გაცემას.
დასკვნები
კვლევებმა აჩვენა, რომ თეორიულ ცოდნის პარალელურად მნიშვნელოვანი და
აუცილებელია,

სტუდენტებმა

პრაქტიკული

გამოცდილებაც

მიიღონ.

ამიტომ,

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროგრამების ერთ-ერთი პრიორიტეტი
გახდა სწავლების პრაქტიკული კომპონენტი. ბაკალავრიატის სწავლების მე-8
სემესტრში

უმეტესობა

სპეციალობისთვის

სავალდებულოა

საგანი

“მუშაობა

ორგანიზაციაში”, რომლის ფარგლებშიც ისინი სტაჟირებას გადიან ან მუშაობენ
სხვადასხვა ორგანიზაციაში. უნივერსიტეტი მათი უშუალო ხელმძღვანელისგან იღებს
რეკომენდაციას, ხოლო სემესტრის ბოლოს სტუდენტები ამზადებენ მცირე რეპორტს,
როგორ მუშაობდნენ, როგორ იყენებდნენ უნივერსიტეტში მიღებულ ცოდნას და
უნარებს სხვადასხვა სიტუაციური შემთხვევისა თუ სამუშაოს შესრულებისას.
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სტუდენტის მიერ პრეზენტაციის სახით წარმოდგენილ რეკომენდაციებს ისმენს
დეკანი და სკოლის ადმინისტრაცია. უნივერსიტეტის მიზანია სტუდენტებისგან
მიიღოს დეტალურ ინფორმაცია თუ როგორ გამოიყენეს უნივერსიტეტში მიღებული
ცოდნა, რომელ საგანში მიღებული ცოდნა დასჭირდათ ყველაზე მეტად პრაქტიკაში ან
რისი სწავლა დასჭირდათ უშუალოდ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების
დროს. ამ უკუკავშირს დეკანი და სკოლის ადმინისტრაცია აანალიზებს და შემდეგი
სემესტრისთვის ამზადებს რეკომენდაციებს ლექტორებისთვის, თუ როგორ უნდა
დაიხვეწოს და განახლდეს პროგრამა, რათა უფრო დაუახლოვდეს შრომითი ბაზრის
მოთხოვნებს.
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

მუდმივად

მიმდინარეობს

საგანმანათლებლო პროგრამების განახლება და სრულყოფა. რაც იძლევა იმ შედეგს,
რომ სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი
გასულ წელს 93% იყო. აღნიშული მაჩვენებელი მოიცავს როგორც საქართველოს, ისე
საქართველოს საზღვრებს გარეთ დასაქმებულ კურსდამთავრებულებს, რომელთაც
შეძლეს საერთაშორისო შრომის ბაზარზე წარმატებულები გამხდარიყვნენ.
საქართველოში უმუშევრობის დონე ბაკალავრიატის დონის განათლების მქონე
მოსახლეობაში

25%-ია

და

შესაბამისად,

აგრარული

უნივერსიტეტის

კურსდამთავრებულთა 93% დასაქმების დონე საკმაოდ მაღალია.

12.7 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი
ინსტიტუციონალიზებული მიდგომა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საკუთარი მისიიდან და სტრატეგიიდან
გამომდინარე, სტუდენტებს სთავაზობს შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო პროგრამებს. რაც ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტისთვის მეტად
მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის ტენდენციების, მიმდინარე საჭიროებებისა და
დამსაქმებელთა მოთხოვნების ცვალებადობის პროცესზე მუდმივი დაკვირვება და
ანალიზი.
შრომის ბაზარზე არსებული ტენდენციებისა და ტრენდების მონიტორინგი
უნივერსიტეტში ინსტიტუციონალიზებულია სტუდენტებთან და აბიტურიენტებთან
ურთიერთობის სამსახურის სტრუქტურის ქვეშ არსებული
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ოფისის საქმიანობით.

სტუდენტთა

და

ამ სამსახურის მიზანია, დააკავშიროს შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე
ახალგაზრდა ტალანტები ეკონომიკის ცალკეული სექტორების წარმომადგენლებს. ამ
პროცესის უწყვეტობისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად დასაქმების ოფისი
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სისტემურად იკვლევს და
დამსაქმებელთა საჭიროებებს.

აკვირდება

შრომის

ბაზრის

ტენდენციებსა

და

კვლევის მეთოდები და განხორციელების გზები
ინფორმაციის

მიღების

სხვადასხვა

საშუალებიდან,

ყველაზე

ეფექტურია

პირდაპირი კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან, შესაბამისად, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

რეგულარულად

დამსაქმებლებთან.

არსებობს

აწყობს

შეხვედრებსა

სექტორების

მიხედვით

და

გამოკითხვებს

კატეგორიზებული

ორგანიზაციების კონკრეტული სია. ამ ჩამონათვალის/სიის ჩამოყალიბება ხდება,
ერთი

მხრივ,

იმ

ორგანიზაციებისაგან,

რომლებიც

თანამშრომლობენ

უნივერსიტეტთან, მეორე მხრივ, იმ ორგანიზაციებისაგან, რომლებშიც მუშაობენ
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.
ბუნებრივია, ეს ჩამონათვალი პერიოდულად იცვლება და იზრდება, თუმცა
კონკრეტულ ორგანიზაციასთან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია უნივერსიტეტისთვის
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღების საშუალებაა, რაც ეხმარება მას, დააკვირდეს
შრომის ბაზრის „მაჯისცემას“ და მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე
უფრო ეფექტიანად წარმართოს საქმიანობა.
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის
სტუდენტთა
და
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ოფისი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ
ძირითადად ორი მეთოდით იღებს ინფორმაციას:


დამსაქმებელთა პერიოდული/ციკლური გამოკითხვები - ყოველ სემესტრში
ერთხელ დასაქმების ოფისი აწყობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სტუდენტებისა კურსდამთავრებულების ძირითადი დამსაქმებლების შეკრებას
„დასაქმების ფორუმის“ ღონისძიების ფარგლებში. დასაქმების ფორუმი არის
უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა
ორგანიზაციის

დირექტორები

უნივერსიტეტში

მოდიან

და

ან

HR-სამსახურების

დღის

მანძილზე

ხელმძღვანელები

ატარებენ

გასაუბრებებს

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის. სტუდენტები წინასწარ არიან
მომზადებულნი და რეზიუმეების მეშვეობით აცნობენ საკუთარ უნარებსა და
შესაძლებლობებს პოტენციურ დამსაქმებლებს. ამ შეკრების ორგანიზებამდე ხდება
ყველა

სავარაუდო

მონაწილე

ორგანიზაციასთან

კომუნიკაცია

და

ინდივიდუალური გამოკითხვა თუ რა კონკრეტული საჭიროებები აქვთ
დამსაქმებლებს, რა რჩევების, კრიტიკული შენიშვნების გათვალისწინებაა საჭირო
ახალი

კადრების

გამოგზავნამდე

და

რამდენად

წარმატებულნი

არიან

უნივერსიტეტის მიერ მანამდე გაგზავნილი ახალგაზრდები მათ სისტემებში.
აღნიშნული

უკუკავშირი

უნივერსიტეტს

ეხმარება

დაადგინოს,

რამდენად
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ეფექტიანია დასაქმების მექანიზმები
გაგზავნილი კანდიდატები.


და რამდენად

წარმატებულნი არიან

დამსაქმებლებთან ყოველდღიური კომუნიკაცია - ყოველკვირეულად ათეულობით
ახალი ვაკანსია იგზავნება დასაქმების ოფისში და წინასწარ შემუშავებული
პროცედურითა და ფორმატით ამ შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება
რელევანტურ სტუდენტებს. მნიშნველოვანია, რომ დასაქმების ოფისი, გარდა
ვაკანსიის ტექსტის გავრცელებისა, ხშირად დამატებით რეკომენდაციებს აძლევს
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს. ეხმარება მათ, განსაზღვრონ, რამდენად
საინტერესო იქნება ესა თუ ის ვაკანსია კარიერული განვითარების პერსპექტივიდან
გამომდინარე.

ზოგჯერ

ორგანიზაცია

წინასწარ

აცნობებს

უნივერსიტეტს

მომავალში გამოსაცხადებელი ვაკანსიის შესახებ, რადგან იგი დარწმუნებულია,
რომ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების
სახით შეუძლია კარგი კადრის აყვანა. ვაკანსიის გამოცხადებამდე დამსაქმებელი
კონსულტაციას გადის უნივერსიტეტის დასაქმების მენეჯერთან და წინასწარ
იკვლევს, რამდენად საინტერესო იქნება კონკრეტული ვაკანსია სტუდენტებისა თუ
კურსდამთავრებულებისათის.
ინფორმაციის მიღების ორივე ფორმატს ხშირად თან ახლავს

შეხვედრები და

კონსულტაციები ორგანიზაციებთან. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
რეპუტაცია ბაზარზე საკმაოდ მყარია და კომპანიების უმრავლესობა აცნობიერებს, თუ
რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ორგანიზაციისთვის, ჰქონდეთ პირდაპირი კავშირი
სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებთან. ეს გარემოება ზრდის ორგანიზაციების
დაინტერესებას მონაწილეობა მიიღონ საკონსულტაციო პროცესში.
დამსაქმებელთა ხმა აკადემიურ სივრცეში
უნივერსიტეტის დასაქმების მენეჯერი წინასწარ შედგენილი კითხვარით ატარებს
კვლევას და შემდეგ ხდება შედეგების შეჯამება და განხილვა. შედეგების ანალიზის
საფუძველზე ხდება ცალკეული რეკომენდაციების გაზიარება უნივერსიტეტის
აკადემიური მენეჯმენტისთვის და გადაწყვეტილებების მიღება კონკრეტულ საგნებისა
და მიმართულებების სწავლების შედეგების შესახებ.
მსგავსი მიდგომით ხდება უნივერსიტეტში პროგრამების განვითარება და
ტარდება ბაზრის კომპლექსური კვლევა, რომელიც თვისობრივად და რაოდენობრივად
აანალიზებს არსებულ სიტუაციას. შრომის ბაზარზე არსებული მიწოდებისა და
მოთხოვნის
შეუსაბამობა
ხშირად
გამხდარა
დამსაქმებლების
მხრიდან
უნივერსიტეტთან დიალოგისა და კონსულტაციების დაწყების საფუძველი. მიღებული
ინფორმაციის დამუშავებისა და არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების
გაანალიზების შედეგად უნივერსიტეტის მენეჯმენტი იღებს გადაწყვეტილებას ახალი
საგნების, კონცენტრაციების და ხანდახან პროგრამის დამატებაზეც კი. ცხადია, ასეთ
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დროს დამსაქმებლებთან რეგულარულარულად იმართება კონსულტაციები და ხდება
მათი მოსაზრებების გათვალისწინება, რადგან საგანმანათლებლო პროგრამების
მიზანი შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი კვალიფიციური კადრის აღზრდაა.
ამგვარი პროცესის მაგალითებად შესაძლებელია განხილულ იქნეს როგორც
ცალკეული საგნები, რომლებიც არ იყო კურიკულუმში და შემდეგ ეტაპობრივად
დაემატა ცალკეულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ისე ახალი კონცენტრაციები
საგანმანათლებლო პროგრამების შიგნით და უფრო მეტიც - ახალი საგანმანათლებლო
პროგრამები

უნივერსიტეტში.

ერთ-ერთი

მაგალითი

იყო

აგრარულ

და

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლაში ქიმიისა და ბიოლოგიის პროგრამების
დამატება. შედეგად უნივერსიტეტს უკვე ჰყავს ახალგაზრდა მეცნიერები ქიმიისა და
ბიოლოგიის მიმართულებით, რომლებიც თავიანთ კვლევას წარმატებით აგრძელებენ
ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ქართული ბაზრის კვლევის შედეგად
გამოჩნდა, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად გაიზარდა ღვინის მწარმოებელი კომპანიების
რიცხვი და შედეგად შრომით ბაზარზე გაჩნდა კვალიფიციური მეღვინისა და მევენახის
საჭიროება. ამის შედეგად აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლაში
მოხდა ამ ორი მიმართულების ერთიან საგანმანათლებლო პროგრამად ჩამოყალიბება
და ჩვენ უკვე გვყავს

მევენახოება-მეღვინეობის პროგრამის სტუდენტები და

კურსდამთავრებულები. მათი უდიდესი ნაწილი უკვე დასაქმებულია თავიანთი
პროფესიის მიხედვით საქართველოს სხვადასხვა ღვინის მწარმოებელ კომპანიაში.
საგანმანათლებლო პროგრამის ერთ-ერთი მიზანი არის რომ კურსდამთავრებულს
მისცეს ის ცოდნა და უნარები, რაც პასუხობს შრომით ბაზარზე დღეს არსებულ
მოთხოვნებს.

ამისთვის,

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

ბიზნესის

ადმინისტრირების ფაკულტეტზე შეიქმნა ახალი კონცენტრაციები: მასპინძლობის და
ტურიზმის მენეჯმენტი, აგრობიზნესი და წარმოების მენეჯმენტი. ამავე ფაკულტეტს
დაემატა ახალი მიმართულება თავისუფალი მეცნიერებები, რაც სტუდენტებს აძლევს
ფართო კლასიკურ განათლებას და იმ უნარებს, რაც მნიშვნელოვანია შრომით ბაზარზე
თავის დასამკვიდრებლად.
კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა - სასარგებლო ბუმერანგი
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

სტუდენტებისა

და

კურსდამთავრებულების დასაქმების ოფისი მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს
კურსდამთავრებულებთან რეგულარულ ურთიერთობას, რასაც დიდი უპირატესობა
მოაქვს უნივერსიტეტისთვის.
იქიდან გამომდინარე, რომ კურსდამთავრებულების უმრავლესობას ძალიან
წარმატებული პროფესიული კარიერა აქვს გავლილი და სხვადასხვა ორგანიზაციაში
მენეჯერულ პოზიციებზე არიან დასაქმებულნი, ხშირად თვითონ ითხოვენ ახალი
თანამშრომლის(ების) მოძიებას. ცხადია, მათ პროფესიულ და კარიერულ
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განვითარებაზე თავის დროზე დახარჯული რესურსი ამ მიმართულებითაც იძლევა
შედეგს - მათთვის აგრარული უნივერსიტეტი ასოცირებულია ხარისხთან და
უნივერსიტეტის

სივრციდან

კომპანიისთვის.

თანამშრომლის

კურსდამთავრებული,

აყვანა

როგორც

ყოველთვის

მომგებიანია

დამსაქმებელი,

უფრო

დარწმუნებულია აპლიკანტის განათლების ხარისხისა და შესაძლებლობებში, თუ
დასაქმების მაძიებელი იმავე უმაღლესი სასწავლებლიდანაა, სადაც თავად ისწავლა.
2019 წლის გაზაფხულზე დასაქმებისა და კარიერის განვითარების ოფისი გეგმავს
კურსდამთავრებულთა შეკრებას. ღონისძიებისთვის ორგანიზაციული სამუშაობი უკვე
დაწყებულია

და

რეგისტრაციები.

მიმდინარეობს

ეს

შეკრება

იქნება

კურსდამთავრებულთა

ინფორმირება

კურსდამთავრებულთათვის

და

კონტაქტების

განახლება და პროფესიული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიმოცვლა ხელს
უწყობს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კარიერულ განვითარებას.
ამასთან,

შეხვედრას

დაესწრებიან

ყველა

თაობის

კურსდამთავრებულები,

რომელთათვისაც განახლებულ კამპუსში ვიზიტი იქნება მათ ემოციებსა და
ინტერესებზე მორგებული საკომუნიკაციო პლატფორმა.

12.8 დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიმართულებით და სტუდენტთა
მხარდაჭერის კუთხით 2013 წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით
განხორციელებული ცვლილებები
დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიმართულებით
2012 წელთან შედარებით, როდესაც უნივერსიტეტი წლიურად საშუალოდ 1000მდე აბიტურიენტზე გადიოდა სხვადასხვა არხისა და საინფორმაციო აქტივობის
მეშვეობით, 2017 წლის ბოლოსთვის ეს რიცხვი გაზრდილია 6000-მდე. ამ პერიოდში
მოხდა, როგორც ახალი პროგრამების დამატება, ისე არსებულ პროგრამებზე მისაღები
ადგილების ზრდა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა პოტენციურ დაინტერესებულ პირთა
წრე და რაოდენობა.
გასული 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ხდებოდა აბიტურიენტების
მოსაზიდად სხვადასხვა აქტივობისა და ღონისძიების ინსტიტუციონალიზაცია,
რომელთაგან ზოგიერთი უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული ყოველწლიური
ღონისძიებაა.
მაგალითად,
კონკურსები
აბიტურიენტებისთვის,
რომელთა
ბენეფიციარები, ერთი მხრივ, იღებენ საინტერესო გამოცდილებას, ხოლო, მეორე
მხრივ, შეუძლიათ დაიფინანსონ სწავლის საფასური საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის

კონკრეტულ

პროგრამებზე.

გასული

წლის

მონაცემებით,

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

საველე

მაჩვენებელი.

პრაქტიკებში

კონკრეტული

უფროსკურსელთა

კონკურსის

გავლის

მონაწილეობის
შემდეგ

ისინი

კოორდინატორების თანაშემწეებად მიდიან საველე ბანაკებში. მაგალითად, 2017 წელს
60 ასეთი სტუდენტი იყო, ხოლო 2016 წელს-44, 2015 წელს-32 და 2014 წელს-23.
მონაცემები აშკარად აჩვენებს პროექტში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდილ
დინამიკას.
სტუდენტების რაოდენობის ეტაპობრივ ზრდასთან ერთად გაიზარდა როგორც
სტუდენტური კლუბების რაოდენობა, ისე ცალკეული კლუბების აქტივობებში
ჩართული სტუდენტების რიცხვი, რაც პოზიტიური სიგნალია არსებული სისტემის
ეფექტიანობის შესაფასებლად.
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მიმართულებით
აღნიშნულ პერიოდში მოხდა დასაქმების ოფისის
განხორციელდა

დასაქმებისა

და

კარიერული

ჩამოყალიბება

მხარდაჭერის

და

პროცესის

ინსტიტუციონალიზაცია. უნივერსიტეტში ყველა პროგრამისთვის ფუნქციონირებს
ერთიანი დასაქმების ოფისი, რომელიც თავს უყრის სტუდენტებისთვის დაინტერესო
ყველა ვაკანსიას და შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, რომ წლების წინ გაცილებით
რთული და ქაოტური იყო სტუდენტებისა და კურსდამთავრებლების დასაქმების
მაჩვენებლების კვლევა, ახლა კი აღნიშნული მონაცემების შეგროვება და ანალიზი
სისტემატიზირებულია.
2019 წელს პირველად იგეგბმა კურსდამთავრებულთა ერთიანი შეკრების
ორგანიზება,

რამაც

მნიშნველოვნად

გააუმჯობესებს

და

განაახლებს

კავშირს

კურსდამთავრებულებსა და უნივერსიტეტს შორის. აღნიშნულ ღონისძიებაზე ყველა
თაობის კურსდამთავრებულები შეიკრიბებიან, ისინი ხშირად გვევლინებიან
დამსაქმებლებად და სწორედ მათთან კომუნიკაციით არაერთი სტუდენტს თუ
კურსდამთავრებულს დაუწყია თუ გაუუმჯობესებია კარიერა.
პერიოდულად ჩატარებულმა დასაქმების ფორუმებმა (2011-2017 წლებში ამ
ფორუმებში მონაწილე კომპანიათა რიცხვი 20-დან 100-მდე გაიზარდა) აჩვენა, რომ
დასაქმების შესაძლებლობის არსებობა მნიშნველოვანია სტუდენტების კარიერული
განვითარებისთვის.
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12.9 დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის
მიმართულებით 2019-2026 წლების ხედვა
დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიმართულებით
2019-2026 წლებში იგეგმება, რომ აღნიშნული მიდგომა შენარჩუნდება და მოხდება
კიდევ უფრო მეტი აბიტურიენტის დაინტერესება კონკრეტული მექანიზმების
გააქტიურებითა და გაძლიერებით.
მომავლის ხედვის ნაწილია, რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრების არსებული
სტრუქტურა შენარჩნდეს, თუმცა საჭიროა, უფრო მეტ სტუდენტს მიეწოდოს
ინფორმაცია სხვადასხვა აქტივობის შესახებ და გაიზარდოს ამ აქტივობებში მათი
ჩართულობის მაჩვენებელი.
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მიმართულებით
უნივერსიტეტის ხედვის ნაწილია, რომ შენარჩუნდეს დამსაქმებლებთან არსებული
თანამშრომლობა,

რათა

სტუდენტებს

მრავალფეროვანი შესაძლებლობა.
მომდევნო წლების განმავლობაში

ჰქონდეთ
გაძლიერდება

კარიერული

წინსვლის

კურსდამთავრებულებთან

ურთიერთობა და დაიგეგმება ახალი ღონისძიებები და აქტივობები.
მნიშნველოვანია, უნივერსიტეტმა შეინარჩუნოს დასაქმების არსებული საშუალო
მაჩვენებელი, ხოლო ზოგიერთი სკოლის დონეზე გააუმჯობესოს კიდეც იგი.
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13. საზოგადოებასთან ურთიერთობა
13.1 კომუნიკაცია
უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერის
მთავარი მიზანია შიდა და გარე კომუნიკაციის პროცესების წარმართვა. გამოიყენება
ინფორმაციის გავრცელების რამდენიმე ინსტრუმენტი.
ელექტრონული ფოსტა. ელექტრონული ფოსტა გამოიყენება როგორც შიდა, ისე
გარე კომუნიკაციისთვის. გარდა მიმდინარე სიახლეებისა, რომელიც ვებ-გვერდის
სპეციალური

ალგორითმის

კურსდამთავრებულებს,

საშუალებით

აკადემიურ

ეგზავნებათ

პერსონალსა

თუ

სტუდენტებს,
ადმინისტრაციას,

ელექტრონული ფოსტა გამოიყენება მენეჯმენტის გამართული მუშაობისა და
ინფორმაციის ოპერატიულად გავცლისათვის.
ელექტრონული ფოსტა აქტიურად გამოიყენება უნივერსიტეტის თანამშრომლების
მიერ სამუშაო პროცესში, რაც ხელს უწყობს “თხელი” (lean) ორგანიზაციული
სტრუქტურის შენარჩუნებას და გამართულ მენეჯმენტს.
Facebook. facebook-გვერდებზე მომხმარებელთა რაოდენობა ჯამურად 150 000-ს
აჭარბებს, რაც კარგი საშუალებაა, ფართო აუდიტორიას დინამიურად გავაცნოთ
უნივერსიტეტში მიმდინარე სიახლეები. ცალკე საქართველოს
უნივერსიტეტის facebook-გვერდს 65 000 მომხმარებელი ყავს.

აგრარული

Facebook-გვერდებით ვრცელდება იუთუბის არხზე განთავსებული ვიდეოები, ვებგვერდზე განთავსებული სიახლეები, ანონსები, ვაკანსიები და სხვა. კეთდება
ღონისძიებების შესახებ facebook-ივენთები და მომხმარებელს აქვს საშუალება,
ინფორმაცია

მისთვის

საინტერესო

ღონისძიების

შესახებ

ჩასვას

საკუთარ

ელექტრონულ კალენდარში სმარტფონსა თუ ლეპტოპში.
Facebook-გვერდი ზოგადად თავს უყრის ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას.
სწორედ ესაა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ facebook-გვერდის ინფორმაციას თვეში
საშუალოდ ნახევარი მილიონი მომხმარებელი ეცნობა.
Facebook-ის საშუალებით კეთდება live გაცნობითი პროგრამა (ღია კარის დღე),
სადაც უნივერსიტეტის რექტორი პირდაპირ ეთერში უშუალოდ
აბიტურიენტებისა და ყველა დაინტერესებული პირის შეკითხვებს.

პასუხობს

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემიას აქვს საკუთარი
facebook-გვერდი. ეს მედია-არხი პოპულარობით სარგებლობს და სოციალურ ქსელში,
ქვეყნის მასშტაბით, ერთ-ერთ წარმატებულ გვერდად ითვლება. გვერდს უკვე 70 000მდე მომხარებელი ჰყავს და აკადემიის მხრიდან გაზიარებულ სიახლეებზე მუდმივად
პოზიტიური გამოხმაურება მოყვება მომხმარებელს.
ვებ-გვერდი. ვებ-გვერდი მოიცავს როგორც სტატიკურ, ისე დინამიურ ინფორმაცის.
ვებ-გვერდზე განთავსებულია ზოგადი ინფორმაცია უნივერსიტეტის, სამეცნიერო
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ინსტიტუტების,
სკოლების
და
სასწავლო
საფეხურების
მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, პროფესიული) შესახებ.
ვებ-გვერდის

სპეციალურად

დაწერილი

(ბაკალავრიატი,

ალგორითმის

საშუალებით,

განთავსებული სიახლე ავტომატურად ეგზავნება უნივერსიტეტის კორპორატიული
ელექტრონული ფოსტის მფლობელებს - ადმინისტრაციას, აკადემიურ პერსონალს,
მეცნიერებსა და სტუდენტებს.
ვებ-გვერდზე ასევე ინტეგრირებულია ღონისძიებების კალენდარი, ვირტუალური
კალენდრის ყველა თარიღში ბმულის საშუალებით ჩასმულია იმ კონკრეტულ დღეს
დანიშნული ღონისძიებების ანონსი.
ვებ-გვერდზე იდება ბლოგები, რომლებშიც უცხოეთში სასწავლებლად წასული
სტუდენტები ან კურსდამთავრებულები, საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ სხვა
სტუდენტებს.
აქვე ვრცელდება ინფორმაცია ყველა კონკურსისა თუ ოლიმპიადის შესახებ,
რომელსაც აგრარული უნივერსიტეტი აბიტურიენტებისთვის ატარებს.
ვებ-გვერდზე არსებობს განყოფილება სწავლის საფასურის შესახებ.
Facebook Workplace. შიდა კომუნიკაციისათვის, ელექტრონული ფოსტის გარდა,
გამოიყენება

Facebook

Workplace,

რომელიც

facebook-მა

კორპორატიული

მოხმარებისათვის შექმნა. ცალკე facebook, რომელსაც უნიკალური დომეინი აქვს,
აერთიანებს უნივერსიტეტის ყველა რგოლს. ყველა საფეხურის
ადმინისტრაციას, მეცნიერებსა და აკადემიური პერსონალს.

სტუდენტს,

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

აგრარული

უნივერსიტეტი

(თბილისის

თავისუფალ

უნივერსიტეტთან ერთად) პირველი უმაღლესი სასწავლებელია, რომელმაც ეს
აპლიკაცია დანერგა.
Youtube არხი. Youtube-გვერდზე განთავსებულია როგორც საჯარო ლექციები, ისე
უნივერსიტეტის საიმიჯო სხვადასხვა ვიდეო, მარკეტინგული სარეკლამო რგოლები
და ტელეეთერებში გასული სიუჟეტები უნივერსიტეტის შესახებ.
აქვე განთავსებულია ონლაინ ლექციები დისტანციური სწავლების მსურველი
აუდიტორიისათვის.
ტრადიციული მედია. მიუხედავად იმისა, რომ სამიზნე ჯგუფი (აბიტურიენტები,
სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეები) მეტწილად სოციალური ქსელების
მომხმარებლებისგან შედგება, უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვანია, რეიტინგულმა
ტელევიზიებმა მის შესახებ დადებითი ინფორმაცია გაავრცელონ. აგრარული
უნივერსიტეტი რეგულარულად აწვდის მედიას იმ წარმატებული სტუდენტების
შესახებ ინფორმაციას, რომლებმაც მსოფლიო მნიშვნელობის წარმატებას მიაღწიეს -
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ჩაირიცხნენ მაღალრეიტინგულ სასწავლებლებში, აქვთ გამოგონებები, სამეცნიერო
მიღწევები ან დასაქმდნენ მსოფლიო წამყვან ორგანიზაციებში.
ახალმა
პირობებში

მოქმედმა
ჩააყენა

კანონმდებლობამ
სახელმწიფო

კერძო

უნივერსიტეტები

უნივერსიტეტებთან

არათანაბარ

შედარებით,

რადგან

ტელევიზიები კერძო ორგანიზაციების ხსენებისთვის, თუ ეს ოფიციალური
შეკვეთილი სარეკლამო სიუჟეტი (Product Placement) არ იქნება, შეიძლება
დაჯარიმდნენ. თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მეტ-ნაკლებად მაინც გადაიცემა
ტელეარხებით.

მედიამონიტორინგის

მონაცემების

მიხედვით

აგრარული

უნივერსიტეტი მედიადაფარვით კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს შორის ერთ-ერთი
ლიდერია.
უშუალო კომუნიკაცია. უნივერსიტეტის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია
უშუალო კომუინიკაცია სამიზნე აუდიტორიასთან. ყოველწლიურად უნივერსიტეტის
თანამშრომლები საქართველოს 300-ზე მეტ სკოლას სტუმრობენ სპეციალური
ანიმაციური პრეზენტაციით და აბიტურიენტებსა და უფროსკლასელებს დეტალურად
აცნობენ უნივერსიტეტში ჩაბარების პირობებს, საგნებს და მათ წონებს, საფასურს,
ინფორმაციას შიდა გრანტების შესახებ და სხვა.
ყოველწლიურად ტარდება დაახლოებით 7-8 გაცნობითი პროგრამა, თითოეულ
მათგანში 300-400 აბიტურიენტი მონაწილეობს. ზოგადი პირობების გაცნობის გარდა
ისინი ესწრებიან მათთვის საინტერესო სკოლების ლექციებს. გაცნობითი პროგრამები
ეხმარება აბიტურიენტებს, მიიღონ გადაწყვეტილება, სურთ თუ არა, ჩააბარონ
აგრარულ უნივერსიტეტში და თუ სურთ, კონკრეტულად რომელ სკოლაში.
წლის განმავლობაში მოთხოვნის შესაბამისად ტარდება ღია კარის დღეებიც, სადაც
სტუდენტებთან ერთად მშობლებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ
მოსვლა და მათთვის მნიშვნელოვანი შეკითხვების დასმა.

13.2 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სასერტიფიკატო პროგრამები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ნაწილია სასერტიფიკატო პროგრამები. აღნიშნული პროგრამები მონაწილეებს
საშუალებას აძლევს გაიღრმავონ ცოდა სხვადასხვა მიმართულებით, დაეუფლონ ახალ
უნარებს და მთლიანობაში აიმაღლონ კვალიფიკაცია. ყოველივე ეს ხელს უწყობს
პროგრამის კურსდამთავრებულების პროფესიონალიზმის ამაღლებას და კარიერულ
წინსვლას.
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სასერტიფიკატო პროგრამა აგრობიზნესში
პროგრამის

ფარგლებში

სტუდენტები

შეისწავლიან

აგრობიზნესთან

დაკავშირებულ ძირითად საკითხებს და იმუშავებენ სხვადასხვა პროექტებზე.
პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს:
• აგრობიზნესის ადმინისტრირება
•

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროტექნოლოგია

•

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გაშენება და მოვლა

•

კომპიუტერული უნარები

•

საწარმოო პრაქტიკა
პროგრამის წარმატებით გავლის შემდგომ კურსდამთავრებულები მიიღებენ

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

სერტიფიკატს

-

აგრობიზესის სერტიფიცირებული სპეციალისტი (Certified Agribusiness Specialist).
აღნიშნული სასერტიფიკატო პროგრამა ხორციელდება ანასეულში, კახა ბენდუქიძის
კამპუსის დასავლეთ საქართველოს ცენტრში.
სასერტიფიკატო პროგრამა აგრობიზნესის მენეჯმენტში
პროგრამის
მსვლელობის
განმავლობაში
სტუდენტები
შეისწავლიან
აგრობიზნესთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ასპექტებს და ჩაერთვებიან სხვადასხვა
პროექტებში.
პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებ:


აგრობიზნესის

ადმინისტრირება

(მენეჯმენტი,

მარკეტინგი,

გადასახადები, ფინანსები, ბიუჯეტირება, ბიზნეს-გეგმა)


სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროტექნოლოგია



ხეხილოვანი კულტურების გაშენება და მოვლა



ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გაშენება და მოვლა



სასოფლო-სამეურნეო

კულტურების

მოსავლის

აღება-შენახვის

ტექნოლოგია



აგრომექანიზაცია
საწარმო პრაქტიკა



კომპიუტერული უნარები

პროგრამის
საქართველოს

წარმატებით გავლის შემდეგ
აგრარული უნივერსიტეტის

კურსდამთავრებულები მიიღებენ
სერტიფიკატს - აგრობიზნესის

სერტიფიცირებული მენეჯერი (Certified Agribusiness Manager).
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სასერტიფიკატო პროგრამა ვეტერინარიაში
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ძირითად საკითხებს შინაური
ბინადარი ცხოველების - ძაღლის და კატის მიმართულებით და იმუშავებენ სხვდასხვა
პროექტზე.
პროგრამა შემუშავებულია ვახენინგენის უნივერსიტეტის (Wageningen University
and Research) საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად.
პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს:


ცხოველთა ანატომია



ძაღლის და კატის დაავადებების დიაგნოსტიკა



ძაღლის და კატის დაავადებები



ვეტერინარული ქირურგია



ფარმაკოლოგია



კომპიუტერული უნარები
პროგრამის

წარმატებით

გავლის

შემდეგ

კურსდამთავრებულები

მიიღებენ

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული
ვეტერინარი-ტექნიკოსი (Certified Veterinary Technician).
სასერტიფიკატო პროგრამა მევენახეობა-მეღვინეობაში
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან მევენახეობა-მეღვინეობის
ძირითად საკითხებს და მონაწილეობას მიიღებენ აგრარული უნივერსიტეტის ღვინის
ფესტივალში.
პროგრამა შემუშავებულია ვახენინგენის უნივერსიტეტის (Wageningen University
and Research) საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად.
პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს:


მევენახეობის ბიოლოგიურ-სამეურნეო საფუძვლები



ნიადაგი და ნიადაგის მოვლა




ვაზის მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლა
ვენახის გაშენება და მოვლა



ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია




ღვინის დამუშავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური საფუძვლები
ღვინის მოვლა



ღვინის მარკეტინგი და ხარისხის მენეჯმენტი



ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა




ღვინის დეგუსტაცია
კომპიუტერული უნარები
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საწარმოო პრაქტიკა
პროგრამის წარმატებით

მიიღებენ

საქართველოს

დასრულების

შემთხვევაში

კურსდამთავრებულები

აგრარული

უნივერსიტეტის

სერტიფიკატს

-

სერტიფიცირებული მევენახე-მეღვინე (Cerified Viticulturist-Oenologist).
სასერტიფიკატო პროგრამა მზარეული
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან შემდეგ საგნებს:


კერძების მომზადების ტექნოლოგია (სასწავლო პრაქტიკა)



ქართული სამზარეულო (სასწავლო პრაქტიკა)



მსოფლიო სამზარეულო (სასწავლო პრაქტიკა)



კვების ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები



სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგია



კულინარიის ხელოვნების ისტორია




ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში
პირველადი სამედიცინო დახმარება



საწარმოო პრაქტიკა

სასერტიფიკატო პროგრამის (მზარეულის) დასრულების შემდეგ სტუდენტი იღებს
პროფესიონალი მზარეულის სერტიფიკატს და მას ენიჭება მზარეულის პროფესიული
კვალიფიკაცია.
სასერტიფიკატო პროგრამა მზარეული-შეფი
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან შემდეგ საგნებს:


ქართული სამზარეულო (სასწავლო პრაქტიკა)



მსოფლიო სამზარეულო (სასწავლო პრაქტიკა)



საკონდიტრო ნაწარმი და ცხობა (სასწავლო პრაქტიკა)



საუზმის მომზადება და კონტინენტური მაგიდა (სასწავლო პრაქტიკა)




კვების ობიექტების ორგანიზებისა და მართვის საფუძვლები
საწარმოო პრაქტიკა

სასერტიფიკატო პროგრამის (მზარეული შეფის) დასრულების შემდეგ სტუდენტი
იღებს პროფესიონალი მზარეულის სერტიფიკატს და მას ენიჭება მზარეულის შეფის
პროფესიული კვალიფიკაცია.
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სასერტიფიკატო პროგრამა კონდიტერი-შეფი
სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან შემდეგ
საგნებს:



საკონდიტრო ნაწარმის მომზადება და ცხობა (სასწავლო პრაქტიკა)
ძერწვა და ხატვა (სასწავლო პრაქტიკა)



საკონდიტრო ნაწარმის გაფორმების ხელოვნება



საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია



კვების ჰიგიენა და სანიტარიული ნორმები



ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში



პირველადი სამედიცინო დახმარება



საწარმოო პრაქტიკა

პროგრამის

(კონდიტერი

შეფის)

დასრულების

შემდეგ

სტუდენტი

იღებს

პროფესიონალი კონდიტერის სერტიფიკატს და მას ენიჭება კონდიტერი შეფის
პროფესიული კვალიფიკაცია.

13.3 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ღონისძიებები
ღონისძიებების (ივენთების) ჯგუფი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ღონისძიებების ჯგუფის მიზანია
სხვადასხვა შემეცნებითი, სამეცნიერო და კულტურული პროექტების განხორციელება
მრავალფეროვანი სტუდენტური

ცხოვრებისა

და საზოგადოების ცნობიერების

ამაღლების მიზნით.
ღონისძიებების
უნივერსიტეტში

ჯგუფი

ორგანიზებას

სტუდენტების,

უწევს

თანამშრომლებისა

საქართველოს
და

აგრარულ

დაინტერესებული

პირებისათვის საჯარო და დახურული ღონისძიებების - საჯარო ლექციების,
სემინარების, თემატური ფესტივალების, ადგილობრივი და საერთაშორისო
სამეცნიერო თუ სტუდენტური კონფერენციების, შემეცნებითი კონკურსების, საჯარო
დისკუსიების, წიგნის წარდგენების, სიმპოზიუმების, სამეცნიერო გამოფენების,
ჰაკათონების, კვლევის შედეგების წარდგინებების, სტუდენტური ექსპედიციების,
ზამთრისა და ზაფხულის სკოლების, გაცნობითი პროგრამების, შემეცნებითი
ტურების, სემინარების, ტრენინგების და ა.შ ჩატარებას.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ივენთების ჯგუფი უზრუნველყოფს
უნივერსიტეტის ნებისმიერი ღონისძიების დაგეგმვას, განხორციელებასა და
მონიტორინგს, რაც მოიცავს - კონტენტის შექმნასა და დახვეწას, ღონისძიების შესახებ
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ინფორმაციის გავრცელებას, სხვადასხვა ტექნიკური თუ ლოჯისტიკური საკითხის
მოგვარებას, ფოტო-ვიდეო გადაღებას.
ნობელიანტი კამპუსში
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ივენთების ჯგუფის ორგანიზებით,
კამპუსმა უმასპინძლა ნობელის პრემიის ლაურეატს ორჰან ფამუქს (ნობელის პრემიის
ლაურეატს

ლიტერატურაში)

რომელიც

შეხვდა

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის სტუდენტებს, თანამშრომლებსა და ქართული საზოგადოების სხვა
დაინტერესებულ წევრებს.
მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების საჯარო ლექციები,
დისკუსიები,

ღია

და

დახურული

სემინარები

და

ვორქშოფები

აგრარულ

უნივერსიტეტში
ღონისძიებების ჯგუფის ორგანიზებით კახა ბენდუქიძის კამპუსში ჩატარდა
ათეულობით საჯარო ლექცია, დისკუსია, ღია და დახურული სემინარი თუ ვორქშოფი
მსოფლიოში ცნობილი და გამოჩენილი ისეთი აგრონომების, ენტომოლოგების,
ვეტერინარების,
ტექნოლოგების,
დიპლომატების,

ნიადაგმცოდნეების, მეღვინეების, სასურსათო პროდუქტების
ინჟინრების, პოლიტიკოსების, ბიოლოგების, ისტორიკოსების,
ხელოვანების,

აღმოსავლეთმცოდნეების,

სამართლის

სპეციალისტების, პროგრამისტების, ფიზიკოსების, ანთროპოლოგების, ქიმიკოსების
მონაწილეობით, როგორებიც არიან ვინფრიდ ბლუმი, ჰართმუტ ფოხტმანი, ანგელიკა
პლოგერი, რობერტო ფოსკინო, ედვარდ არსენიუკი, სერხიო ჰენრიკესი, ნინა კაზანინა,
მარია პრიბილსკა, ანდჟეი მაჩიევსკი, ალექსეი ჩერნიკოვი, ნატალია ველიკოვა,
ურსულა გოეთსი, დიტერ მიულერი, კრის ფოსი, ვიტოლდ ბროსტოუ, ტეტიანა
ხრისტოვა, ლუთს ფეზერი, შტეფან ვან ვაზენი, რალფ მიუნხი, რეგინა კლიშპა, ჯურაჯ
პაული, ანნეტე ჰერცი, მარიანა ტიმი, ეუსტაჩიო ტარასკო, ალბერტო ტროკოლი, სიმეონ
დიანკოვი, ქრისტოფერ ლინგლი, ასად ალამი, პიტერ კლეინი, ერნესტო სიროლი,
პიტერ ლევინი, ჯონ ჰალთივენგერი, ვერნერ არნოლდი, უილიამ სლომენსონი, რიჩარდ
ნორლანდი, ჯუდით გოფი, ტომ პალმერი, ჯეიმი მაკგოლდრიკი, სერგეი განდლევსკი,
ჯუნქსუ სე, ჰენრი კერალი, დევიდ ლი, მიკი შუბერტი, რიჩარდ ჰატენი, ფრედი
სერჯენსი, სერგეი ალექსაშენკო, ლევენთ გუმრუქჩუ, ჯეიმს უერჩი,
გარაგიოზოვი, რაზიინ სალი, კალმან მიზეი, იარონ ბრუქსი და სხვანი.

რაუფ

136

ქართველი სპიკერების შეხვედრები და საჯარო ლექციები საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და თანამშრომლებთან
გამოჩენილ
უნივერსიტეტის

უცხოელ

სპიკერებთან

ღონისძიებების

ჯგუფის

ერთად

საქართველოს

ორგანიზებით

მუდმივად

აგრარული
იმართება

ცნობილი ქართველი მეცნიერების, საზოგადო მოღვაწეებისა და სხვადასხვა სფეროს
პრაქტიკოსი პროფესიონალების საჯარო ლექციები, რომლებიც უზიარებენ
სტუდენტებს თავის ცოდნასა და გამოცდილებას. საჯარო ლექცია თუ შეხვედრები
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში გამართეს მამუკა ხაზარაძემ, დათო
ტურაშვილმა, აკა მორჩილაძემ, ნიკა გილაურმა, გიორგი ჯანელიძემ, ნინო კასრაძემ,
ლადო გურგენიძემ, გოგი მელიქიძემ, გელა ჩარკვიანმა, ანა კორძაია-სამადაშვილმა,
ქეთი დევდარიანმა, რუსუდან გოცირიძემ, ზურაბ კიკნაძემ, პაატა შამუგიამ, ლაშა
ბუღაძემ და სხვებმა.
წიგნის პრეზენტაციები
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

ღონისძიებების

ჯგუფის

ორგანიზებით ხშირად ტარდება სამეცნიერო, სასწავლო თუ მხატვრული წიგნის
წარდგენები, ავტორ(ებ)ის, მთარგმნელ(ებ)ის, რედაქტორ(ებ)ის მონაწილეობით. ასეთ
პრეზენტაციებზე ინფორმაცია წინასწარ ვრცელდება უნივერსიტეტის ვებგვერდისა და
ფეისბუქ გვერდის მეშვეობით. ღონისძიებებზე დასწრება თავისუფალია და შეუძლია
უნივერსიტეტის სტუდენტებს, თანამშრომლებს, სკოლის მოსწავლეებსა და ნებისმიერ
დაინტერესებულ ადამიანს.
კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ტრენინგები, სემინარები,
საგრანტო პროექტების საჯარო პრეზენტაციები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ღონისძიებების ჯგუფისა და ამავე
უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტებისა თუ სამეცნიერო ინსტიტუტების
ორგანიზებით კამპუსში ტარდება წელიწადში მინიმუმ სამი ადგილობრივი და
საერთაშორისო კონფერენცია სხვადასხვა საინტერესო თემისა და კვლევის შესახებ.
კონფერენციები ტარდება ნიადაგმცოდნეობის, სატყეო საქმის, ქიმიის, ბიოლოგიის,
ბიზნესის, ვეტერინარია-მეცხოველეობის, მეღვინეობის, ნეირომეცნიერების, ფიზიკისა
და სხვა მიმართულებით.


სამეცნიერო სიმპოზიუმი ხორბლის სელექციის საკითხებზე - 2018 წლის მაისში
ჩატარდა კახა ბენდუქიძის კამპუსში, სადაც შვეიცარიის ფედერალური
ტექნოლოგიური სკოლის (ETH, ციურიხი) წარმომადგენელმა, ნავრიტ ბჰულარმა
წაიკითხა მთავარი მოხსენება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
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მიწათმოქმედების ინსტიტუტისა და ETH-ს ერთობლივი პროექტის შედეგებზე,
რომელიც განხორციელდა შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროგრამის Scope-ის მხარდაჭერით;


პროექტის Making an Impact in Policy Analysis in Georgia: Improving Research,
Education and Engagement (MIPAG) ფარგლებში 2018 წლის მარტში კახა
ბენდუქიძის კამპუსს ეწვივნენ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები ჯეფ რენო
- საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, გრანტოფიცერი
და ნინო გაგუა - საგრანტო პროგრამების მენეჯერი. შეხვედრები გაიმართა
MIPAG-ის

საგრანტო

პროექტის

ფარგლებში

შემუშავებული

კვლევითი

პროგრამის Certified Public Policy Analyst-ის (CPPA) ლექტორებთან და
კურსდამთავრებულებთან. შეხვედრებზე განიხილეს პროგრამის როგორც
მიმდინარე საკითხები და შედეგები ისე სამომავლო თანამშრომლობის
პერსპექტივები. პროგრამა CPPA ერთობლივად ხორციელდება თბილისის
თავისუფალ,

საქართველოს

აგრარულ

და

ჩრდილოეთ

ტეხასის

უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის საფუძველზე - საქართველოში
ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით. პროექტის მიზანია საჯარო პოლიტიკის
კვლევის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროექტი მიზნად ისახავს საუნივერსიტეტო
კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით, მისი
მეშვეობით უნივერსიტეტის ინტეგრირებას სამოქალაქო საზოგადოებაში და
უნივერსიტეტის ჩართულობის გაუმჯობესებას სახელმწიფო პოლიტიკის
ფორმულირებაში;


რეგიონალური

კონფერენცია

„ტყის

მართვა

და

ბუნების

კონსერვაცია

საქართველოში“ (Forest management and Nature Conservation in Georgia) – 2017
წლის

ნოემბერში

გაიმართა

კახა

ბენდუქიძის

კამპუსში

საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო საქმის მიმართულების და ჩეხეთის ბრნოს
მენდელის

სახელობის

უნივერსიტეტის

ორგანიზებითა

და

ჩეხეთის

განვითარების ფონდის მხარდაჭერით. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ
ქართველი და ჩეხი პროფესორები, მეცნიერები, საქართველოს გარემოს დაცვისა
და ბუნებრივი რესურსების სატყეო სააგენტოს და დაცული დაცული
ტერიტორიების ექსპერტები და სატყეო საქმის სპეციალობის სტუდენტები.
კონფერენციაზე განიხილეს დაცულ ტერიტორიებზე ტყის მართვის საკითხები,
ბუნების კონცერვაციის საკითხები საქართველოში, ტყის ეკოსისტემებში


არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები;
კახა ბენდუქიძის კამპუსში 2017 წლის ოქტომბერში გაიმართა ფოლქსვაგენის
VW-88504 სამწლიანი (01.02.2015-31.01.2018 წწ) საგრანტო პროექტის „სოფლების
საერთო საძოვრების კოლექტიური გამოყენება და კონფლიქტები - პრობლემის
შედარებითი კვლევები აზერბაიჯანსა და საქართველოში“ შედეგების წარდგენა
(შემსრულებლები: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გერმანიის
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გრაიფსვალდის უნივერსიტეტი და აზერბაიჯანის სასოფლლო-სამეურნეო
უნივერსიტეტი, პროექტის საერთო ხელმძღვანელი - პროფ. ფოლკერ ბეკმანი,
საქართველოს ჯგუფის ხელმძღვანელები - პროფ. ალექსანდრე დიდებულიძე და
პროფ.

თეო

ურუშაძე).

პროექტის

ძირითადი

შემსრულებლები

იყვნენ

უნივერსიტეტის დოქტორანტები მ. მერაბიშვილი, ზ. ბრეგვაძე და ბ. იმნაძე,
რომლებიც უზრუნველყოფილნი იყნენ მაღალი სტიპენდიებით, აპარატურის
შესაძენად და ხანგრძლივი საველე სამუშაოების ჩასატარებლად განკუთვნილი
თანხებით. შეხვედრას ესწრებოდა 40-მდე მეცნიერი, სამინისტროებისა და
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი, ფერმერი და სტუდენტი.


კონფერენცია NASA-ს (აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის
ეროვნული სამმართველო, აშშ) ტყის და მიწის დაფარულობის და გლობალური
დაკვირვების სისტემის - GOFC/GOLD (Global Observations of Forest and Land
Cover Dynamics) პროექტის ფარგლებში - 2017 წლის სექტემბერში კახა
ბენდუქიძის კამპუსმა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან
ერთად უმასპინძლა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც
მიზნად ისახავდა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას, მონაცემთა
გაცვლას და შესაძლებლობების გაძლიერებას ხელოვნური თანამგზავრებიდან
მიღებული



სპექტრალური

გამოსახულების

ანალიზის

საფუძველზე

გრძელვადიანი მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბების მიმართულებით;
2017 წლის ავგისტოში კახა ბენდუქიძის კამპუსში გაიმართა შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის AR/165/10-110/14 „მიკოტოქსინების
ახალი ადსორბენტის-ადგილობრივი ბენტონიტების გამოყენება ფრინველის
კვებაში“, ფინალური პრეზენტაცია. დღეისათვის, ფრინველის კვების ულუფაში
მარცვლეული და ტექნიკური წარმოშობის ნარჩენები როგორიცაა: შროტი და
კოპტონი 85-88%-ს იკავებს. სამწუხაროდ, ინგრედიენტების ხარისხი ბოლო 1520 წლის განმავლობაში დღითიდღე უარესდება, რისი გამომწვევი მიზეზი
მიკოტოქსინებით დაბინძურებაა. სწორედ ამიტომ, ბოლო წლებში ჩატარებული
კვლევების დიდი ნაწილი მიკოტოქსინების ადსორბენტების მოძიებისა და
გამოყენების ეფექტურობისკენაა მიმართული;



საერთაშორისო მე-16 კონფერენცია ბიოლოგიაში: უსაფრთხო პარაზიტების
მიკრობული და ნემატოდური კონტროლი. 2017 წლის ივნისში კახა ბენდუქიძის
კამპუსმა უმასპინძლა საერთაშორისო მე-16 კონფერენციას ბიოლოგიაში,
რომელიც დაფუძნებულია ბიოლოგიური კონტროლის საერთაშორისო
ორგანიზაციის (IOBC-WPRS) მიერ (შექმნილია 1959 წელს). კონფერენციაში
ყოველწლიურად მონაწილეობას იღებს ამ ორგანიზაციის როგორც წევრი, ისე
არაწევრი 100-მდე ცნობილი მეცნიერი და მკვლევარი. საქართველომ აღნიშნულ
სამეცნიერო ღონისძიებას პირველად უმასპინძლა. ის ჩატარდა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის, საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა
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ასოციაციისა და ბიოლოგიური კონტროლის საერთაშორისო ორგანიზაციის
(IOBC-WPRS) ერთობლივი ორგანიზებით.


საერთაშორისო

სემინარი

„ორგანული

მიწათმოქმედების

განვითარების

პერსპექტივები საქართველოში“ 2017 წლის მარტში ჩატარდა კახა ბენდუქიძის
კამპუსში და მოხსენებები წარმოადგინეს ორგანულ მიწათმოქმედეაში
ცნობილმა სპეციალისტებმა იტალიიდან, უკრაინიდან და საქართველოდან.
სემინარის პროგრამის ფარგლებში განიხილეს შემდეგი თემები: ჰუმინურორგანული

სასუქების

მიწათმოქმედებაში;
გამოყენება

წარმოება

და

ჰუმინურ-ორგანული

ორგანულ

მათი

გამოყენება

სასუქების

მიწათმოქმედებაში;

ორგანულ

წარმოება

ორგანული

და

და მათი
ორგანულ

მინერალური სასუქების განვითარება; ბიო პესტიციდების გამოყენება სოფლის
მეურნეობაში; ახალი ინგრედიენტები მეღვინეობის ნარჩენებიდან ორგანული
სასუქების წარმოებისათვის და სხვ.


სტუდენტური კონფერენცია და მოხსენებათა კრებულის პრეზენტაცია - 2016
წლის მაისში კახა ბენდუქიძის კამპუსში გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია
და წიგნის „სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში II“ პრეზენტაცია. ექსპედიცია
განხორციელდა ცოდნის ფონდის მხარდაჭერით. პრეზენტაციაზე თბილისის
თავისუფალი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებმა



წარმოადგინეს ექსპედიციის შედეგების ამსახველი ნაშრომები.
2016 წლის მაისში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში გაიმართა შოთა
რუსთაველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდის

მიერ

დაფინანსებული

გამოყენებითი საგრანტო პროექტის (AR/10/10-160/13) „სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების სათესლე/სარგავი მასალისა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო
(ორგანული)

პროდუქციის

წარმოება

დახურულ

სისტემებში

ინ

ვიტრო

ლაბორატორია და ვერტიკალური ფერმა“ ფინალური ანგარიშის შემაჯამებელი
პრეზენტაცია. პრეზენტაცია წარმოადგინა პროექტის ხელმძღვანელმა ლალი
მოსიაშვილმა.


სამეცნიერო კონფერენცია „აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატყეო სექტორის
რესურსების ეფექტური და მდგრადი გამოყენება“ - 2016 წლის მაისში გაიმართა
კახა ბენდუქიძის კამპუსში. კონფერენციაზე განხილული იყო კონკურენტულ
სატყეო და მერქნის დამუშავების სექტორში, ხე-ტყის რესურსების, მასალების
და



ენერგიის

ეფექტურ

გამოყენებაში

ხელისუფლების,

მეცნიერების,

კომპანიების და ბიზნესის პარტნიორობის ხელშეწყობა.
შიდასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია - 2015 წლის ნოემბერში კახა
ბენდუქიძის

კამპუსში

ჩატარდა

შიდასაუნივერსიტეტო

სამეცნიერო

კონფერენცია, რომელზეც წარმოდგენილი იყო აგრარულ უნივერსიტეტში
მოქმედი სამეცნიერო ჯგუფების მიერ წარმოებული კვლევების შედეგები.
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კონფერენციის შემდგომ გამოქვეყნდა მოხსენებათა თეზისების ელექტრონული
კრებული.


სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ვეტერინარიაში 2015 წლის ნოემბერში
ჩატარდა კახა ბენდუქიძის კამპუსში, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტი,
„სოფლის
მეურნეობის
შესაძლებლობათა განვითარება-საქართველო“ (CBA-G) SIDA-ს (შვედეთის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო) პროექტი და სურსათის ეროვნული
სააგენტო. კონფერენცია ჩატარდა „სოფლის მეურნეობის შესაძლებლობათა
განვითარება-საქართველო“ (CBA-G) პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით.
კონფერენციაში მუშაობდა ორი დარგობრივი სექცია: 1. სავეტერინარო
მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობა 2. მეცხოველეობის მეცნიერებები.
კონფერენციაში

მონაწილეობდნენ

სურსათის

ეროვნული

სააგენტოს

სავეტერინარო დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, საერთაშორისო ექსპერტები,
დარგის სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები,
პროფესორ-მასწავლებლები, მეცნიერები და, რაც
უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები.


მთავარია,

აგრარული

ვეტერინარული სემინარი და ტრენინგი - 2015 წლის მაისში კახა ბენდუქიძის
კამპუსში

ჩატარდა

სავეტერინარო

მედიცინის

ინსტიტუტის

კლინიკის

ინიციატივითა და ორგანიზებით. ღონისძების ფარგლებში კამპუსს სტუმრობდა
მსოფლიოში ცნობილი ვეტერინარი ჯეფრი იანგი (Jeffrey Young) და მისი გუნდი.
აღნიშნული პროექტი შედგა სუზი უძინგერისა (Susy Utzinger) და მისი
საქველმოქმედო ფონდის დახმარებით.


მასწავლებელთა ტრენინგი აგროტურიზმის მიმართულებით - 2015 წლის
ივნისში ჩატარდა კახა ბენდუქიძის კამპუსში ტემპუსის (530561 –TEMPUS-12012-1-DE-TEMPUS-JPCR - საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამებისათვის ახალი მოდულების განვითარება მდგრადი ტურიზმის
მართვის სფეროში) პროექტის ფარგლებში. ტრეინინგი ჩაატარეს პროექტის
კოორდინატორებმა - იადეს (გერმანია) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
უნივერსიტეტისა

და

პროექტის

პარტნიორი

-

ვორმის

(გერმანია)

უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა. მასში მონაწილეობდნენ პარტნიორი
უნივერსიტეტები საქართველოდან, გერმანიიდან, აზერბაიჯანიდან და
სომხეთიდან.


ევრაზიის ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმიის მერვე კონფერენცია, პირველად
საქართველოში, კახა ბენდუქიძის კამპუსში 2014 წლის სექტემბერში ჩატარდა და
მასში მონაწილეობდა 32 ქვეყნის ასზე მეტი მეცნიერი. აღნიშნული კონფერენცია
იზიდავს ევროპისა და აზიის მეცნიერებს როგორც ინდუსტრიული, ასევე
აკადემიური სფეროებიდან. ჰეტეროციკლური ნაერთების ევრაზიული
კონფერენცია აგრძელებს თავდაპირველ ტრადიციას და მოიცავს უახლეს
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მიღწევებს შემდეგ სფეროებში: ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია,
ბიოლოგიურად აქტიური ჰეტეროციკლები (ფარმაცევტიკა და აგროქიმია),
ჰეტეროციკლური ბუნებრივი პროდუქტები და მისი ანალოგები, წამყვანი
საერთაშორისო

ექსპერტების

მიერ,

წარმოდგენილი

სინთეზური

ჰეტეროციკლები.
კონფერენციის
მიზანია
ჰეტეროციკლური
ქიმიის
მნიშვნელობის წარმოჩენა სამრეწველო და საგანმანათლებლო სფეროებში.
დისერტაციების საჯარო დაცვები


2018 წლის 31 ივლისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული

უნივერსიტეტის

სადისერტაციო

დისერტანტ

ნაშრომის „მიკოტოქსინების

თორნიკე
ახალი

ლაშქარაშვილის
ადსორბენტის

-

ადგილობრივი ბენტონიტების გამოყენება ფრინველის კვებაში“ საჯარო დაცვა,
დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელები - ამროსი


ჭკუასელი, მაიკო ხუციშვილი;
2018 წლის 11 ივნისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა თბილისის თავისუფალი
და

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტების

ერთობლივი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დისერტანტ
თემურ ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის „სამედიცინო დანიშნულების ნანო–
და მიკრონაწილაკები ბიოდეგრადირებადი ამინომჟავური პოლიმერების
საფუძველზე: მიღება და კვლევა“ საჯარო დაცვა, ქიმიის დოქტორის ხარისხის
მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - რამაზ ქაცარავა;


2018 წლის 9 ივნისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში თბილისის თავისუფალი და
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტების ერთობლივი საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შედგა დისერტანტ თენგიზ
ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის „ახალი ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების
სინთეზი და კვლევა საფეხურებრივი ზრდის „კლიკ“ პოლიმერიზაციით“ საჯარო
დაცვა,

ქიმიის

დოქტორის

ხარისხის

მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო

ხელმძღვანელი - რამაზ ქაცარავა;


2017 წლის 27 ივლისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დისერტანტ მარინე რამიშვილის სადისერტაციო
ნაშრომის „საქართველოში გამოყოფილი Brusella melitensis მოლეკულურ–
გენეტიკური შესწავლა“, საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელები - პაატა იმნაძე, მერაბ ნათიძე;



2017 წლის 5 ივნისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში, საქართველოს აგრარულ
მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად, შედგა აგრარული
უნივერსიტეტის დისერტანტ თამარ თურმანიძის სადისერტაციო ნაშრომის
„ზოგიერთი კენკროვანი კულტურის ბიოქიმიური შედგენილობის შედარებითი
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შეფასება და შენახვის ტექნოლოგია“ საჯარო
ხელმძღვანელები - ლევან გულუა, მერაბ ჟღენტი;


დაცვა.

სამეცნიერო

2014 წლის 20 დეკემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ ლაშა ავალიანის სადისერტაციო
ნაშრომის „ცხენის ძირითად ჰელმინთოზურ დაავადებათა ეპიზოოტოლოგიის
საკითხები საქართველოში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის
კვალიფიკაციის

მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო

ხელმძღვანელი

-შადიმან

ფოცხვერია;


2014 წლის 23 დეკემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა დოქტორანტ თეა
აბრამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „პარკოსანი კულტურების აკაროფაუნა
და მავნე სახეობების წინააღმდეგ ბიოკონტროლის საშუალებების დამუშავება
აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა
დოქტორის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელები მზაღო ლობჟანიძე, მედეა ბურჯანაძე;



2014 წლის 25 დეკემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ ირინე ჩარგეიშვილის სადისერტაციო
ნაშრომის „თუთის აბრეშუმხვევიას (Bombux moei L.) პროდუქტიულობის
ამაღლება ფაგების გამოყენებით ბაქტერიული დაავადებების აღმძვრელების
(Esherichia coli. Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus) წინააღმდეგ“
საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაციის
მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელები - ტარას გაბისონია, ნონა ჩხაიძე;



2014 წლის 27 დეკემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ დავით ბოსტაშვილის სადისერტაციო
ნაშრომის „პრეპარატ DAS-ის ეფექტურობის შესწავლა მეფრინველეობაში“ დაცვა
აგრარულ

მეცნიერებათა

დოქტორის

კვალიფიკაციის

მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები - რობიზონ ბოსტაშვილი, ლევან მაკარაძე;


2014 წლის 25 ივნისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის დოქტორანტ ეთერ მაჭუტაძის სადისერტაციო ნაშრომის
„ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული დეკორატიული ბუჩქების
ბიოეკოლოგიური თავისებურებანი აჭარის ზღვისპირეთში“ საჯარო დაცვა
აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ავთანდილ კოროხაშვილი;



2013 წლის 11 ოქტომბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის
დოქტორანტ
ვლადიმერ
ბარათაშვილის
სადისერტაციო ნაშრომის „ენტერობაქტერიების როლი ხბოების მწვავე დიარეის
ეტიოლოგიაში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თენგიზ ყურაშვილი;
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2013 წლის 7 ოქტომბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ ხათუნა შუბითიძის სადისერტაციო
ნაშრომის „ბუნებრივ გამონაყოფებში ტუბერკულოზის მიკრობაქტერიების
დადგენა ბაქტერიოსკოპული მეთოდით“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა
დოქტორის
აკადემიური
ხარისხის
მოსაპოვებლად.
ხელმძღვანელები - იური ბარათაშვილი, ლევან მაკარაძე;



სამეცნიერო

2013 წლის 4 ოქტომბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ მალხაზ კვიციანის სადისერტაციო
ნაშრომის „მეკვერცხული ფრინველის ხელოვნური განგურის პერიოდში „სელპლექსის“ ეფექტიანობის შესწავლა“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელი
- ამროს ჭკუასელი;



2013 წლის 1 ოქტომბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ ანა პატიეშვილის სადისერტაციო
ნაშრომის „კავკასიური ნაგაზისა და ტურის საღეჭი აპარატის ნერვების
შედარებითი ანატომია“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გივი
რამიშვილი;



2013 წლის 27 სექტემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ დავით შალამბერიძის სადისერტაციო
ნაშრომის „ბოლო თაობის ანტიბაქტერიული პრეპარატების შედარებითი
ეფექტურობა ღორისა და ფრინველის ზოგიერთი ბაქტერიული დაავადებების
დროს“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თენგიზ ყურაშვილი;



2013 წლის 26 სექტემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ ირინე დეისაძის სადისერტაციო
ნაშრომის „ჯიშური სიწმინდის ზოგიერთი მაჩვენებელი ქართულ წითელ
ღვინოებში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მარინა ბეჟუაშვილი;



2013 წლის 25 სექტემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ გიორგი ფსუტურის სადისერტაციო
ნაშრომის „ცერცველას (Vicia Dasycavpa-ს) მოყვანის აგროტექნიკის დამუშავება
აღმოსავლეთ საქართველოს არიდულ ზონაში“ საჯარო დაცვა აგრარულ
მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო
ხელმძღვანელი - ავთანდილ კოროხაშვილი;



2013 წლის 24 სექტემბერს კახა ბენდუქიძის კამპუსში შედგა საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტ გიორგი ჯიღაურის სადისერტაციო
ნაშრომის
„ასურეთული
შავის
ქიმიურ-ტექნოლოგიური
დახასიათება
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ვარდისფერი ღვინოების წარმოების მიზნით“ საჯარო დაცვა აგრარულ
მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო
ხელმძღვანელი - მარინა ბეჟუაშვილი.
ტექნოლოგიური ფორუმები, ჰაკათონები
2014 წლიდან, კამპუსი ყოველწლიურად მასპინძლობს გრანდიოზულ ჰაკათონებსა
და ტექნოლოგიურ ფორუმებს (HackTBILISI, Tech Forum), რომლებიც განკუთვლინია
სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის მთელი ევროპიდან.
ზაფხულისა და ზამთრის სკოლები
ღონისძიებების ჯგუფისა და შესაბამისი სკოლის ორგანიზებით ტარდება
ზაფხულისა და ზამთრის თემატური სკოლები, რომელშიც მონაწილეობენ როგორც
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის, ისე სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები
და დაინტერესებული პირები. ასეთი სკოლებიდან აღსანიშნავია:


ტრენინგი აგრონომებისთვის 2017-2018 წლებში ჩატარდა USAID/REAPის პროგრამის მხარდაჭერითა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
პროფესორების მონაწილეობით. ტრენინგის შედეგად გადამზადდნენ
საქართველოს 4 რეგიონის - შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამცხეჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის წარმომადგენლები;



პან კავკასიური ზაფხულის სკოლა „ღვინის ბიზნესი“ 2018 გაიზენჰაიმის
უნივერსიტეტის

პროფესორებთან

ერთად

განხორციელდა

გერმანიის

ფედერაციის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს (BMBF) ფინანსური
მხარდაჭერით, და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD)
თანადგომით. ხუთდღიანი პროგრამის ლექციების მთავარი თემები იყო მაკრო
ეკონომიკა,

მსოფლიოს

ღვინის

ბაზრები,

სტრატეგიული

მენეჯმენტი,

კოოპერატივები, ღვინის მარკეტინგი, ბაზრის კვლევა და მომხმარებლის
დამოკიდებულება;


საზაფხულო სკოლა გამოყენებითი ბიომეცნიერებების და ბიოტექნოლოგიის
მიმართულებით ესპანელ, ბრიტანელ, ბერძენ და სომეხ პროფესორებთან
ერთად (2016 წელი);



48-ე ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადა IChO2016 პირველად საქართველოში,
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ჩატარდა. მასში მონაწილეობა მიიღო
69 ქვეყანამ. თითოეულ ქვეყანას წარმოადგენდა 4 მონაწილე, თითოეულ გუნდს
კი ჰყავდა საკუთარი გიდი (საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სტუდენტი), რომლებიც საინფორმაციო მეგზურობას უწევდნენ მონაწილეებს.
IChO არის საერთაშორის ქიმიის ოლიმპიადა, სადაც 10 დღის განმავლობაში
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სტუდენტები სხვადასხვა ქვეყნიდან ეჯიბრებიან ერთმანეთს ქიმიის ცოდნაში,
ამავდროულად ატარებენ სასიამოვნო დროს და ეცნობიან სხვა ქვეყნების
კულტურებს.


„სეზონური სატყეო სკოლა 2016“ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სატყეო ფაკულტეტის და ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის ერთობლივი
პროექტი, რომელიც განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით;



საერთაშორისო

საველე

ბიომრავალფეროვნების
განხორციელდა

სკოლა

მეტყევეობაში

მართვა

Volkswagen

სამხრეთ

Foundation-ის

-

„მდგრადი

კავკასიაში“;
(გერმანია)

ტყის

პროექტი
ფინანსური

მხარდაჭერითა და დრეზდენის უნივერსიტეტის პარტნიორობით (2016 წელი);


ყოველწლიური

საზაფხულო

სკოლა

„ინლიბერთი“,

პროექტ

InLiberty-ს

ორგანიზებითა და ცოდნის ფონდის ხელშეწყობით - პოსტსაბჭოური რეგიონის
ქვეყნების სტუდენტებისათვის (2010 წლიდან დღემდე);


დიპლომატიის სკოლა მოსწავლეებისთვის, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო
ურთიერთობების სკოლისა და მომავალ დიპლომატთა კლუბის ორგანიზებით
(2015 წლიდან დღემდე);



საველე სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის
ინსტიტუტის

ორგანიზებით

ყოველწლიურად

ტარდება

და

მასში

მონაწილეობენ როგორც სტუდენტები, ასევე სკოლის მოსწავლეები (2013
წლიდან დღემდე).
ფესტივალები, გამოფენები


საქართველოს

აგრარული

საბუნებისმეტყველო

გამოფენა

უნივერსიტეტის
კახა

ბენდუქიძის

მუდმივმოქმედი
კამპუსის

მუზეუმში

აერთიანებს საბუნებისმეტყველო დარგების კოლექციებს: დენდროლოგია,
ენტომოლოგია,
ნიადაგმცოდნეობა
და
მინერალოგია,
ზოოლოგია,
მეაბრეშუმება, პათანატომია და მიკროორგანიზმები. გამოფენის მისია
უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების ხელშეწყობაა. მუზეუმში
შესვლა თავისუფალია ნებისმიერი მსურველისათვის ყოველდღე, კვირის
გარდა, 10 საათიდან 18 საათამდე.


მუდმივმოქმედი გამოფენა „ალექსანდრე ქართველი“ ცნობილი ქართველი
ავიაინჟინრის

ალექსანდრე

ქართველის

საინტერესო

ცხოვრებას

და

მემკვიდრეობას ასახავს, რომელიც ისტორიას დარჩა სამხედრო ავიაინჟინერიაში
მეცნიერული მიღწევების სახით. ალექსანდრე ქართველს ეკუთვნის ისეთი
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უმნიშვნელოვანესი ხომალდების დიზაინი, როგორიცაა P-47 Thunderbolt
(გამოიყენებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების
მიერ), F-84 (გამოიყენებოდა კორეის ომში და შემდგომ „ნატოს“ ძალების მიერ)
და

F-105

(გამოიყენებოდა

ვიეტნამის

ომში).

ალექსანდრე

ქართველის

გამოგონებებს შორის უმნიშვნელოვანესია A-10 “Warthog”-ის დიზაინი,
რომელიც დღემდე გამოიყენება აშშ-ს საავიაციო ძალების მიერ და უკვე მეხუთე
ათწლეულია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საავიაციო მხარდაჭერაში.
ალექსანდრე

ქართველმა

აეროდინამიკაში

ბგერის

შეიტანა
სიჩქარის

მნიშვნელოვანი
განვითარებისათვის

კონტრიბუცია
დიზაინის

და

ტექნოლოგიის შექმნაში, აგრეთვე კოსმოსურ ფრენაში.


ძაღლების საერთაშორისო გამოფენა 2012 წლიდან ყოველწლიურად იმართება
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ამიერკავკასიის საერთაშორისო
ჰუმანიტარული კინოლოგიური ასოციაცია „იტკა“-ს ორგანიზებით, რომელშიც
მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანილი ჯიშიანი ძაღლები.



კულინარიის და ღვინის ფესტივალი - საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
2016 წლიდან ტარდება კულინარიის და ღვინის ფესტივალი, რომლის
ფარგლებშიც მევენახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები
წარადგენენ თავიან მომზადებულ ღვინოებს, ხოლო მზარეულის პროფესიული
პროგრამის სტუდენტები მათ მიერ მომზადებულ კერძებს. გარდა ამისა, ყოველ
წელს ფესტივალის ფარგლებში ხდება სტუდენტების მიერ შემუშავებული
კულინარიული წიგნების წარდგენა. მაგალითისთვის, 2016-2018 წლებში
კულინარიის და ღვინის ფესტივალზე ჩატარდა საქართველოს კულინარიის
აკადემიის სტუდენტების მიერ შემუშავებული წიგნების პრეზენტაციები:
“ბაგრატ ბატონიშვილის სამზარეულოს წიგნი 1818” (პირველი ქართული
კულინარიული წიგნის ადაპტირებული ვერსია), “ქართული გემო” (ეს წიგნი
წარდგენილი იყო 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, სადაც
საქართველო იყო საპატიო სტუმარი), “მესხური ტაბლა”.



ღამე მუზეუმში აერთიანებს მუზეუმების პოპულარიზაციისათვის მიძღვნილ
სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს: სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენებს,



სახალისო ცდებს, შემეცნებით ტურებსა და ლექციებს.
ფიტოკლინიკის გამოფენები - წელიწადში მინიმუმ ორჯერ საქართველოს
აგრარული

უნივერსიტეტის

ფიტოკლინიკა

ოთახის

უნიკალური

ჯიშის

მცენარეთა კოლექციის გამოფენას აწყობს და დამთვალიერებლებს სთავაზობს
დაავადებული მცენარის უფასო დიაგნოსტიკას და კონსულტაციას, აგრუნის
ბიოპრეპარატს, რომელიც ანადგურებს მხოლოდ მავნე მწერებს და ტკიპებს
(ოთახის პირობებში მისი გამოყენება უვნებელია), ფიტოკლინიკის მუდმივ,
განახლებულ კოლექციას;
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სტუდენტური ღვინის ფესტივალი ყოველწლიური ფესტივალია, რომელიც
აგრარული უნივერსიტეტისა და მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიის
ორგანიზებით ხორციელდება. ფესტივალზე მოწვეული სტუმრები - სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს, ღვინის კომპანიების
წარმომადგენლები, ღვინის სპეციალისტები უნივერსიტეტის თანამშრომლები
ეცნობიან სტუდენტების შემოქმედებას და აფასებენ ცალკეული კომპონენტების
მიხედვით. აგრარული

უნივერსიტეტის

მევენახეობა-მეღვინეობის

ბაკალავრიატის პროგრამის მე-4 კურსის სტუდენტები უნივერსიტეტის მარანში
ამზადებენ თავიანთ საავტორო ღვინოებს, ეს ღვინოები (სავალდებულოა
დააყენეონ როგორც თეთრი ასევე წითელი ღვინო) წარმოადგენენ სტუდენტების
დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგს. სტუდენტები თვითონ ახდენენ ყურძნის
ჯიშისა და ტექნოლოგიის შერჩევას, კრეფენ ყურძენს, ამუშავებენ, ახდენენ
ტკბილისა და დურდოს წინასწარ დამუშავებას, ალკოჰოლურ დუღილის
წარმართვასა და რეგულირებას, ვაშლ-რძემჟავა დუღილის ჩატარებასა და
დაავადებების პრევენციას. შემდეგ ეტაპზე საზღვრავენ ღვინის ფიზიკოქიმიური პარამეტრებს, ტარდება დეგუსტაციები ხარისხის შეფასების მიზნით,
ატარებენ საცდელ გაწებვას, ზრუნავენ ღვინის სტაბილიზაციაზე ასხავენ
ბოთლებში, ქმნიან ეტიკეტის დიზაინს და დასაგემოვნებლად სთავაზობენ
მომხმარებელს.
ოლიმპიადები და კონკურსები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, პროფესორებისა და
სამეცნიერო

ინსტიტუტების

თაოსნობით

პერიოდულად

ტარდება

თემატური

ოლიმპიადები და კონკურსები როგორც სტუდენტთა და მოსწავლეთათვის, ასევე
ზრდასრულებისთვისაც. აღსანიშნავია:


შემეცნებითი კონკურსი - ედისონის ლიგა არის კონკურსი ინჟინერიით,
რობოტიკით, კომპიუტერული პროგრამირებითა და პროექტირებით, მართვის
სისტემებით, კონსტრუქციების აგებით, მოდელირებით დაინტერესებული
აბიტურიენტებისთვის. კონკურსი ყოველი წლის გაზაფხულზე ტარდება. მასში
მონაწილეობა მხოლოდ აბიტურიენტებს შეუძლიათ. საკონკურსო დავალებები
არის როგორც ინდივიდუალური, ასევე გუნდური ხასიათის. კონკურსში
მონაწილეობისთვის უნდა შეიქმნას აბიტურიენტებისგან შემდგარი გუნდი გუნდი უნდა შედგებოდეს არაუმეტეს სამი წევრისაგან. კონკურსის
გამარჯვებულებს გადაეცემათ ცოდნის ფონტის სასწავლო ვაუჩერები.



შემეცნებითი კონკურსი „ლავუაზიეს წრე“ ყოველწლიურად ტარდება ქიმიითა
და ბიოლოგიით დაინტერესებული აბიტურიენტებისათვის. კონკურსი
გუნდურია და 3 ტურად ტარდება. აბიტურიენტს შეუძლია თავად აირჩიოს
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თანაგუნდელი, თუნდაც სხვა სკოლიდან. „ლავუაზიეს წრის“ მონაწილეებსა და
გამარჯვებულებს გადაეცემათ სხვადასხვა სახის სასწავლო ვაუჩერები
ბაკალავრიატში სწავლის დასაფინანსებლად.


სტუდენტური

ოლიმპიადა

ნიადაგმცოდნეობაში

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში ყოველწლიურად ტარდება საქართველოს მასშტაბით ყველა
რეგიონის სტუდენტისათვის. ოლიმპიადის ორგანიზების მიზანს წარმოადგენს
არა მხოლოდ კონკრეტული დარგის პრობლემების ღრმად გაცნობა, არამედ
ქვეყნის წარმატებული განვითარების საფუძვლის შექმნა;


ყოველწლიური

მოსწავლეთა

ნიადაგმცოდნეობაში,

ოლიმპიადა

რომელიც

„დედამიწა

ტარდება

ჩვენი

საქართველოს

სახლია“
აგრარული

უნივერსიტეტის, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და
მელიორაციის ინსტიტუტის, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოებისა
და საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მიერ. ოლიმპიადის
მიზანია

მოსწავლეთა

შორის

საბუნებისმეტყველო

დისციპლინების

პოპულარიზაცია, აგრარული მეცნიერებების მნიშვნელობის გააზრება,
გარემოსა და ბუნებრივ რესურსებზე ზრუნვის აუცილებლობის გათავისება;


კულინარიულ

კონკურსს

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

კულინარიის აკადემიამ USAID-ის პროგრამა REAP-თან ერთად უმასპინძლა
2018 წლის მაისში. ღონისძიება აშშ-სა და საქართველოს პარტნიორობის 25
წლისადმი მიძღვნილი იუბილეს ფარგლებში გაიმართა. კონკურსში
მონაწილეობდა 3 ჯგუფი: - აშშ-ს ელჩის მოადგილე ნიკოლას ბერლინერი,
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

კულინარიის

აკადემიის

კურსდამთავრებული ლუკა ნაჭყებია და სტუდენტი ნათია დანელია; - USAIDის

მისიის

დირექტორი

დაგლას

ბოლი,

კულინარიის

აკადემიის

კურსდამთავრებული ერეკლე ღონღაძე და სტუდენტი ლიზა რურუა; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე,
კულინარიის აკადემიის კურსდამთავრებული გიორგი აბსანძე და სტუდენტი
კატია ჯანაშია. სამივე ჯგუფს გადაეცა ერთი და იგივე პროდუქტი და მათ
დაევალათ მთავარი კერძის 40 წუთში მომზადება. მომზადებულ კერძები
შეაფასეს ჟიურის წევრებმა: ცოდნის ფონდის დირექტორმა, ანასტასია
ბენდუქიძემ, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა, შეფმზარეულმა, მერიკო გუბელაძემ და მსახიობმა ბახვა ბრეგვაძემ.
მუდმივმოქმედი შემეცნებითი პროექტები სკოლის მოსწავლეებისთვის
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მუდმივად ახორციელებს სხვადასხვა
შემეცნებით პროექტს მოსწავლეებისათვის. ტური კამპუსში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
პროექტია, მასში მონაწილეობისას ნებისმიერ დაინტერესებულ მოსწავლეს შეუძლია
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პირადად გაეცნოს უნივერსიტეტის სასწავლო გარემოსა და ინფრასტრუქტურას,
მიიღოს ინფორმაცია არსებულ პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ.
პროექტის ფარგლებში კამპუსს წლიურად 3000-მდე სტუმარი ჰყავს.

13.4 საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით 2013 წლიდან 2018 წლის პირველი
ნახევრის ჩათვლით განხორციელებული ცვლილებები
საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მიმართულებით
2013 წელს უნივერსიტეტის Facebook გვერდს 6000 მომხმარებელი ჰყავდა, ხოლო
თვის

განმავლობაში

განთავსებულ ინფორმაციას

30-40 ათასი მომხმარებელი

ეცნობოდა.
Facebook-გვერდების
საბოლოო

ჯამში,

მომხმარებელთა

Facebook-ის

რაოდენობა

საშუალებით

დაახლოებით

ზოგიერთ

პოსტს

გაათმაგდა.

უფრო

დიდი

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

მედიის

პროგრესის

მთავარი

მიზეზი

მედიის

რეგულაციის

ზემოაღნიშნული კანონი და უნივერსიტეტის სამიზნე აუდიტორიის სოციალურ
ქსელებთან კიდევ უფრო დაახლოება გახდა.
Youtube არხზე დაიდო რამდენიმე ახალი ონლაინ ლექცია.
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი შეიცვალა

და

უფრო ეფექტური გახდა. ხელმისაწვდომი შეიქმნა ინფორმაცია ყველა კვლევისა და
სამეცნიერო

ინსტიტუტის

შესახებ.

დაემატა

ღონისძიებების

კალენდარი

და

სიახლეების დაგზავნის ფუნქცია, რომელიც გვერდზე ახალ მომხმარებელს იზიდავს.
იქიდან გამომდინარე, რომ უნივერსიტეტს არ აქვს ინგლისურენოვანი სწავლება,
ინგლისურენოვან ვებ-გვერდზე ძალიან მწირე ინფორმაცია იყო განთავსებული,
თუმცა, ბოლო წლებში დაემატა ინგლისურენოვანი სტატიკური ინფორმაცია.
დაინერგა

შიდა

ქსელებზე

ახალი

ამბების

დაგზავნის

თანამშრომლები
და
სტუდენტები
მუდმივად
იყვნენ
უნივერსიტეტში განვითარებული მოვლენების შესახებ.

მეთოდი,

რათა

ინფორმირებულნი

ვებ-გვერდზე განხორციელდა სტუდენტური ბლოგების ინტეგრირება და ის
სტუდენტები, რომლებიც საზღვარგარეთ წარმატებით აგრძელებენ სწავლას, ყვებიან
საკუთარი წარმატების შესახებ და გამოცდილებას უზიარებენ სხვა სტუდენტებს.
დაინერგა

Facebook

Workplace-ის

გამოყენება,

რომელმაც

გაზარდა

შიდა

კომუნიკაციის ეფექტურობა.
შეიქმნა Instagram, Linkedin და Twitter გვერდები,
მომხარებლის რაოდენობა კიდევ უფრო გაზარდა.

რამაც

ვირტუალური
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დაინერგა მედიამონიტორინგი, მედიის გაზომვისას ყოველი თვის ბოლოს ნათლად
ჩანს, რამდენჯერ მოხვდა ამა თუ იმ მედიასაშუალებაში აგრარული უნივერსიტეტი,
კონკურენტებთან

შედარებით

რომელი პოზიცია

უკავია

და

უნივერსიტეტის

ხსენებისას რამდენი იყო პოზიტიური, ნეიტრალური და ნეგატიური გამოხმაურება.
2018 წლის ზაფხულში განხორციელდა აგრარული უნივერსიტეტის რებრენდინგი.
მოხდა უნივერსიტეტის ლოგოს დახვეწა და ლოგოსთან დაკავშირებული
კორპორატიული

მასალის

დიზაინის

შეცვლა.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის ლოგოში კი იკითხება ასო a (agricultural, ალფა) და შენარჩუნებულია
კორპორატიული ფერი - მწვანე.
ღონისძიებების მიმართულებით
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ნაწილია მრავალფეროვანი შემეცნებითი და კულტურული საჯარო ღონისძიებების
ჩატარება საზოგადოების განვითარების ხელშესაწყობად.
საჯარო ღონისძიებების გამართვა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში
სისტემატიურად მიმდინარეობს, რაც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ დაინტერესებულ
ადამიანს, მიიღოს დამატებითი ცოდნა და ინფორმაცია სრულიად უფასოდ.
2014 წლიდან დღემდე მნიშვნელოვნად გამრავალფეროვნდა ღონისძიებების
თემატიკა. სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურა, ნიადაგმცოდნეობა, კულინარია,
სატყეო საქმე, ვეტერინარია, ეკონომიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ინჟინერია, სამართალი,
ფინანსები,

ანთროპოლოგია,

ინოვაციები,

მევენახეობა-მეღვინეობა,

ტურიზმის

მენეჯმენტი - ეს ძალიან მცირე ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომელზეც მუდმივად
იმართება სხვადასხვა ღონისძიება.

13.5 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით უნივერსიტეტის 2019-2026
წლების ხედვა
საზოგადოებასთან კომუნიკაციის მიმართულებით
სამიზნე აუდიტორიის დიდ ნაწილს წარმოადგენენ აბიტურიენტები და მათთან
დაახლოებული პირებია (მასწავლებლები, მშობლები, ოჯახის წევრები, მეგობრები).
შესაბამისად, უნივერსიტეტს უშუალო კომუნიკაცია აქვს ყველა დაინტერესებულ
ჯგუფთან როგორც ვირტუალურად, ისე ფიზიკურად.
პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ტელევიზიის მაყურებლის დიდი ნაწილი გადმოერთო
სოციალურ ქსელზე და წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება
უნივერსიტეტის ინტერნეტ-არხები.
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საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიზანია, სოციალურ ქსელებში
გამომწერთა რაოდენობა უახლოეს წლებში სამჯერ გაიზარდოს და ნახევარ მილიონს
მიუახლოვდეს.
2019 წელს დაინერგება სპეციალური აპლიკაცია სმარტფონებისთვის, რომლის
გამოყენება ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლება. აპლიკაციაში სტუდენტებისთვის
იქნება ცხრილები ჯგუფების მიხედვით, აბიტურიენტებისათვის - გაცნობითი
პროგრამების კალენდარი და კამპუსამდე მოსასვლელი მარშრუტების ჩამონათვალი,
ხოლო დაინტერსებული აუდიტორიებისთვის - ყველა ფესტივალისა და საჯარო
ლექციის ანონსი.
2019 წელს ასევე იგეგმება უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდის
დახვეწა.
ღონისძიებების მიმართულებით
2019-2026 წლებში საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ღონისძიებების
ჯგუფი გეგმავს მეტი შემეცნებითი ლექციის, დისკუსიის, შეხვედრის, სემინარის,
პრეზენტაციის, გამოფენის, კონკურსის, კონფერენციის, ფესტივალისა და სხვა
აქტივობის განხორციელებას.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ყოველწლიურად მართავს და
მასპინძლობს 100-ზე მეტ ღონისძიებას, რაც დაახლოებით, წელიწადში 10 000-ზე მეტი
გარე ვიზიტორის კამპუსში სტუმრობას ნიშნავს. 2019-2026 წლებში დაგეგმილია ამ
მაჩვენებლის მინიმუმ 50%-ით გაზრდა, რათა, უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება
დაესწროს საინტერესო ღონისძიებებს.

152

14. კვლევითი საქმიანობა, გამომცემლობა და ინტერნაციონალიზაცია
14.1 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კვლევითი მისია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კვლევითი მისია ასახულია
უნივერსიტეტის ზოგად მისიაში. იგი მოიცავს სამეცნიერო კვლევების განვითარებას
და მეცნიერებათაშორისი კავშირების გაღრმავებას. უნივერსიტეტის კვლევითი მისია
გულისხმობს როგორც თეორიული, ისე გამოყენებითი ცოდნის შექმნას და მისი ერთერთი მთავარი მიზანია კვლევით საქმიანობასა და სასწავლო პროგრამებს შორის
მჭიდრო ურთიერთკავშირის შექმნა.
უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევით
პროექტებს და მათი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, მათ შორის საერთაშორისო
გრანტების მოზიდვას, საერთაშორისო კვლევითი კავშირების განვითარებასა და
გაღრმავებას (კოლაბორაციული კვლევები, პუბლიკაციები, კვლევითი ვიზიტები). ამ
მიმართულებით

მუშაობენ

უნივერსიტეტში

უკვე

არსებული

კვლევითი

ინსტიტუტები.
ამას გარდა, უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს
სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობით დაინტერესებას და კვლევის შედეგად
მოპოვებული ცოდნის და ზოგადად, კვლევითი საქმიანობის სასწავლო პროცესში
ინტეგრირებას.
აკადემიური

პერსონალის

კავშირები

საერთაშორისო

სამეცნიერო

საზოგადოებასთან პირდაპირ აისახება სადოქტორო, სამაგისტრო და საბაკალავრო
კვლევების ხარისხსა და ბუნებაზე. სტუდენტები ადრეულ ეტაპზევე ეცნობიან
მეცნიერებათაშორისი კვლევის პრინციპებს, როგორც ცალკეული კურსების
ფარგლებში, ისე დამოუკიდებელი კვლევითი პროექტების საშუალებით.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კვლევითი მისია მიზნად ისახავს, ხელი
შეუწყოს:
 ინდივიდუალური კვლევების ფარგლებში ახალი სამეცნიერო ცოდნის შექმნას სასწავლო - კვლევითი პროცესი მთლიანად ორიენტირებულია სტუდენტის
მიერ
დამოუკიდებელი
კვლევითი
პროექტის
განხორციელებაზე,
ხელმძღვანელის და რელევანტური აკადემიური პერსონალის ინსტრუქტაჟით.


მეცნიერებათაშორისი

კვლევების

წარმოებას

-

კვლევების

სპეციფიკიდან

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
ბაზაზე არსებულ მიმართულებებს შორის თანამშრომლობა და ერთობლივ
იდეებზე მუშაობა, რაშიც საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აქტიურად
უწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე, ძირითადი აქცენტი კეთდება სწორედ


მეცნიერებათაშორისი კვლევების წარმოება-განვითარებაზე.
მაღალი დონის, სამეცნიერო ღირებულების ცოდნის შექმნას - საქართველოს
აგრარულ უნივესიტეტში სტუდენტებს ლექციებს უკითხავენ სამეცნიერო153

კვლევითი ინსტიტუტის ავტორიტეტული მეცნიერები, რომლებსაც სამუშაო
გამოცდილება მიღებული აქვთ ევროპისა და ამერიკის სამეცნიერო - კვლევით
ცენტრებსა და ლაბორატორიებში. ამავე დროს, სამეცნიერო ხელმძღვანელობას
უწევენ უნივერისტეტის მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს. მათთვის უკვე
ხელმისაწვდომია სამეცნიერო ინსტიტუტების ლაბორატორიებში კვლევის
განხორციელება. ახალი კვლევითი ცენტრების შექმნამ შესაძლებელი გახადა
უცხოეთში

(ვაშინგტონის

უნივერსიტეტი,

სახელწიფო

დასვლეთ

უნივერსიტეტი,

ილინოისის

უნივერსიტეტი,

მაქსპლანკის
ჯორჯიის

უნივერსიტეტი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ობჰაიოს
უნივერსიტეტი

(იაპონია)

საქართველოში

დაბრუნება

და
და

სხვ.)

მოღვაწე

სამეცნიერო

-

ქართველი

მეცნიერების

კვლევითი

მოღვაწეობის

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

14.1.2 უნივერსიტეტის, როგორც ფუნდამენტური და/ან გამოყენებითი
კვლევების, შემოქმედებითი, საშემსრულებლო საქმიანობის ინსტიტუციის
განვითარების სტრატეგია
უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევით
პროექტებს და მათი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, მათ შორის საერთაშორისო
გრანტების მოზიდვას, საერთაშორისო კვლევითი კავშირების განვითარებასა და
გაღრმავებას (კოლაბორაციული კვლევები, პუბლიკაციები, კვლევითი ვიზიტები). ამ
მიმართულებით

მუშაობენ

უნივერსიტეტში

უკვე

არსებული

კვლევითი

ინსტიტუტები.
ამას გარდა, უნივერსიტეტის კვლევითი პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს
სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობით დაინტერესებას და კვლევის შედეგად
მოპოვებული ცოდნის და ზოგადად კვლევითი საქმიანობის სასწავლო პროცესში
ინტეგრირებას.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე ხორციელდება როგორც
ფუნდამენტური ხასიათის, ასევე გამოყენებითი კვლევები და თავისი არსით
ემსახურება ახალი ცოდნის შექმნასა და შემდგომში მის პრაქტიკაში დანერგვას.
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ფუნდამენტური კვლევები
ფუნდამენტური კვლევების მიზანია ხელი შეუწყოს ახალი ცოდნის შექმნას, ახალი
იდეებისა და კონცეფციების, მოვლენებისა და ფაქტების, თეორიებისა და მოდელების
თეორიულ და ექსპერიმენტულ შესწავლა - ანალიზს. ამგვარი ხასიათის კვლევა არ
გულისხმობს უშუალო კომერციულ სარგებელს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში
უნდა წარმოადგენდეს სოციალურ - პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული
ან/და

ტექნიკური

პროგრესის

საფუძველს.

უნივერსიტეტში

მიმდინარე

ფუნდამენტური კვლევები ხელს უწყობს კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნას,
გამორჩეული ხარისხის ინოვაციური კვლევების განვითარებას, მათ მიახლოებას
საერთაშორისო სტანდარტებთან და ინტერნაციონალიზაციას, კვლევის პროცესის
ინტეგრაციას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში
და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პოტენციალის ზრდას მათი ჩართვით
კვლევაში.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე მოღვაწე მეცნიერები
ყოველწლიურად აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ფუნდამენტური კვლევების
საგრანტო კონკურსებში, რაც ხელს უწყობს მათი სამეცნიერო შემოქმედების
განვითარებას, სხვადასხვა ფონდის მიერ დაფინანსების მოპოვებას, კონტაქტების
გაღრმავებას და კვლევის შედეგების მატერიალიზაციას.
გამოყენებითი კვლევები
ამ კვლევების მიზანია ხელი შეუწყოს გამოყენებითი და ტექნოლოგიური ხასიათის
სამეცნიერო კვლევების შემდგომ განვითარებას; საერთაშორისო პარტნიორებსა და
არასამეცნიერო

სექტორთან

თანამშრომლობით

მეცნიერების

სხვადასხვა

მიმართულებით საქართველოს ინსტიტუციების გრძელვადიანი, ინოვაციური და
ტექნოლოგიური

გამოყენებითი

კვლევითი

პროექტების

განხორციელებას;

სახელმწიფოს სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევების საპასუხოდ ტექნოლოგიის
ტრანსფერისა და ინოვაციების უზრუნველყოფას; კომერციალიზაციის პერსპექტივის
მქონე
ინოვაციური
და
ტექნოლოგიური
ორიენტირებული პროექტების განხორციელებას.
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

ტრანსფერის
მთავარ

განვითარებაზე

სამეცნიერო

მისიას

წარმოადგენს მეცნიერებისათვის კვლევითი საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა,
კონკურენტული უპირატესობების მოპოვება და შესაბამისი გარემოს შექმნა, რათა
მკვლევარს საშუალება მიეცეს, შექმნას ახალი ცოდნა, დანერგოს და პრაქტიკაში
გადაიტანოს.
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ხელშემწყობი აქტივობები
ყოველივე ზემოხსენებულის მისაღწევად საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
ახორციელებს შემდეგი სახის სტრატეგიულ აქტივობებს:


საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მეცნიერ-თანამშრომლები

გათავისუფლებულნი არიან ზედნადები ხარჯებისაგან და ადმინისტრაციული
ფუნქციებისაგან,

გარდა უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კვლევითი

ინსიტუტებისა და ცალკეული ლაბორატორიების ხელმძღვანელებისა. ეს
ყოველივე მეცნიერს საშუალებას აძლევს, მთელი მისი გონებრივი და
მატერიალური რესურსი სრულად მოახმაროს მის კვლევას და შედეგად შექმნას
ახალი ცოდნა - გამოცდილება.


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს კომუნიკაციის
სწრაფ და გამარტივებულ საშუალებებს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების,
ასევე სხვადასხვა სახის კონსულტაციების ფარგლებში. სამეცნიერო სფეროში
საკმაოდ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის დროული გაცვლა - გამოცვლა, როგორც
კვლევების განვითარების კუთხით, ისე ახალი ცოდნისა და გამოცდილების



შექმნის თვალსაზრისით.
მეცნიერებისათვის რაც შეიძლება მეტი ფუნდამენტური ან/და გამოყენებითი
საგრანტო დაფინანსების საშუალებებთან წვდომის გამარტივება. ამ კუთხით
უნივერსიტეტი

აქტიურად

თანამშრომლობს

სხვადასხვა

სამეცნიერო

ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, Horizon 2020, STCU, ISTCU, CRDF Global, DTRA, GITA, USAID REAP, FP7,
CNR, VW, SNSF, UNDP და სხვ. აღნიშული ფონდები სხვადასხვა სამეცნიერო
მიმართულებისათვის პერიოდულად აცხადებენ გრანტებს და სამეცნიერო
სამსახური აქტიურად ადევნებს თვალს ამ ფონდების აქტივობებს. ამასთან
ერთად, საჭიროების შემთხვევაში სამეცნიერო სამსახური პერიოდულად
ესწრება ზემოხსენებული ფონდების სამეცნიერო შეხვედრებს, მიღებულ
ინფორმაციას უზიარებს და შესაბამის კონსულტირებას უწევს უნივერსიტეტის
სამეცნეირო პერსონალს, რათა ხელი შეეწყოს უნივერსიტეტის ბაზაზე მოღვაწე
მეცნიერების


აქტიურ

ჩართულობას

კვლევების უკეთ წარმართვაში.
უნივერსიტეტი აღჭურვილია
მატერიალური

რესურსით,

ფუნდამენტური

შესაბამისი
რომელიც

და

ადამიანური,
ხელმისაწვდომია

გამოყენებითი

ფინანსური

და

საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტში არსებულ ყველა კვლევითი ინსტიტუტისა თუ
ლაბორატორიისათვის.
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შესყიდვების ცენტრალიზებული მართვა ამარტივებს პროცედურებს,
რომლებიც დაკავშირებულია ფუნდამენტური ან/და გამოყენებითი გრანტების
ფარგლებში

შესყიდვებთან.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო სამსახური გრანტებით გათვალისწინებულ სახარჯ მასალებს,
რეაქტივებსა და დანარდგარების შესყიდვების გეგმებს წინასწარ ადგენს და
ოპერატიულად გადასცემს შესყიდვების მენეჯერს, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული გაუთვალისწინებელი შემთხვევები და რაც მთავარია, მეცნიერებს
დროულად ჰქონდეთ წვდომა მათი კვლევებისათვის საჭირო რეაქტივებსა თუ
დანადგარებზე.
უნივერსიტეტი

აღსანიშნავია
მასში

ისიც,

შემავალი

რომ

საქართველოს

ინსტიტუტების

აგრარული

თანამშრომლებისათვის

საჭიროებიდან გამომდინარე ხელმისაწვდომს ხდის უკვე უნივერსიტეტის
მფლობელობაში არსებულ დანადგარებს.


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მასში შემავალი ინსტიტუტების
თანამშრომლებს უზრუნველყოფს საბაზო დაფინანსებით ხელფასების სახით.
ხოლო გამოყენებითი და ფუნდამენტური გრანტებიდან მიღებული შემოსავალი
აგრარული

უნივერსიტეტის

მეცნიერებისათვის

დამატებით

შემოსავალს

წარმოადგენს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ფუნდამენტური და გამოყენებითი
გრანტების განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმების ერთ-ერთი ნაწილია ასევე
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესების ინტეგრირება სამეცნიერო კომპონენტთან.
ნებისმიერ მეცნიერ - თანამშრომელს შეუძლია მოამზადოს სასწავლო კურსი,
მონაწილეობა მიიღოს პროფესორ - მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ კონკურსში
და გახდეს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი. მეორე მხრივ, უნივერსიტეტის
პროფესორ - მასწავლებლებს მოტივაცია ექმნებათ ჩაერთონ კვლევით - მეცნიერულ
საქმიანობაში. ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების განხორციელების
ხელშემწყობი მექანიზმების ერთ-ერთი მიზანია, ყველა პროფესორი ამავე დროს იყოს
პრაქტიკოსი მეცნიერი. ეს არის განათლებისა და მეცნიერების ინტეგრაციის ყველაზე
ეფექტური

გზა.

მეცნიერ-თანამშრომლები

მონაწილეობას

იღებენ

სასწავლო

პროგრამების კურიკულუმების შემუშავებაში. მათ შეიმუშავეს უნივერსიტეტისათვის
ახალი
სასწავლო
კურსები,
რომლებიც
ისწავლება
მსოფლიოს
წამყვან
უნივერსიტეტებში. მათ მიერ შემუშავებული კურსებით მოხდა ძველი საგნების
ახლებით ჩანაცვლება.
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14.1.3 სამეცნიერო - კვლევითი ნაწილის რაოდენობრივი მონაცემები
2013 წლიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
მეცნიერებმა:


გამოაქვეყნეს 617 სტატია რეფერირებად ჟურნალებში (წელიწადში საშუალოდ
112 სტატია);



მონაწილეობა

მიიღეს

459

კონფერენციაში

(წელიწადში

საშუალოდ

84

კონფერენციაში);


წარადგინეს 564 საპროექტო განაცხადი (წელიწადში საშუალოდ 103 განაცხადი),
რომლის სრული ბიუჯეტიც შეადგენს 71 553 834.20 ლარს (წელიწადში
საშუალოდ 13 მილიონ ლარზე მეტი).

ამ პერიოდში დაფინანსებული პროექტების ოდენობა შეადგენს 250 -ს (წელიწადში
საშუალოდ 45 პროექტზე მეტი), სრული ბიუჯეტით 32 581 578.71 ლარი.
ცოდნის ფონდის მიერ გაწეული თანადაფინანსების ოდენობა შეადგენს 5 894 760
ლარს (წელიწადში საშუალოდ მილიონ ლარზე მეტი).
ქვემოთ მოცემულია სამეცნიერო კვლევითი ნაწილის რაოდენობრივი მონაცემები
წლების მიხედვით საავტორიზაციო პერიოდის შესაბამისად:
2013 წელი
ცოდნის ფონდმა დააფინანსა 45 სამეცნიერო პროექტი, რომლის ჯამურმა
ინვესტიციამ 3 500 000 ლარი შეადგინა.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა რუსთაველის ფონდში
165 პროექტი წარადგინეს, ჯამურად 17 მილიონი ლარის ღირებულების.
წარდგენილი პროექტებიდან ფონდის მიერ დაფინანსდა 41 პროექტი 3 მილიონი
ლარის

ჯამური

ღირებულებით.

ამასთან,

უნივერსიტეტმა

პროექტების

თანდაფინანსებისთვის გამოყო 76 060 ლარი.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ყველა მეცნიერმა ჯამურად 320
კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა.
უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოაქვეყნეს 268 სამეცნიერო ნაშრომი, რომლის
უმრავლესობა მაღალ „იმფაქტ ფაქტორიან“ ჟურნალებში გამოქვეყნდა.
2013 წელს წარდგენილი სამეცნიერო საგრანტო პროექტები:



ფუნდამენტური კატეგორია - 53 პროექტი;
გამოყენებითი კატეგორია - 30 პროექტი;



ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსი - 12 პროექტი;



უცხოელ თანამემამულეთა - 4 პროექტი;




საფრანგეთის სამეცნიერო ფონდი - 6 პროექტი;
მიზნობრივი კვლევა (STCU) – 7 პროექტი;
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STEP- 10 პროექტი;
CNR- 3 პროექტი;



GRDF – 1 პროექტი;



სკოლის პროექტი - 11 პროექტი;




ელ - ლექსიკონის პროექტები- 6 პროექტი;
დოქტორანტების გრანტები - 5 პროექტი;



პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტები - 12 პროექტი;



მინი გრანტი - 5 პროექტი.

2014 წელი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა რუსთაველის ფონდში
წარადგინეს 133 საგრანტო განაცხდი, რომლის სრული ბიუჯეტი შეადგენს 12 746 139
ლარს.
ამათგან დაფინანსდა 39 პროექტი, ჯამური ბიუჯეტით 3 066 484 ლარის
ოდენობით. ამავე დროს უნივერსიტეტის მიერ გაწეული თანადაფინანსება მოიცავს 251
600 ლარს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოაქვეყნეს 150
ნაშრომი. Impact Factor-იანი ჟურნალების რაოდენობა შეადგენდა 38-ს.
2015 წელი
ცოდნის ფონდმა დააფინანსა 25 სამეცნიერო პროექტი, რომლის ჯამურმა
ინვესტიციამ 1 387 908.96 ლარი შეადგინა.
გარე გრანტებზე გაწეული თანადაფინანსების ოდენობამ 60 480 ლარი შეადგენს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა მონაწილეობა 12
საგრანტო კონკურსში მიიღეს, სადაც წარადგინეს 78 საგრანტო განაცხადი, რომლის
საერთო ბიუჯეტიც შეადგენს 14 076 708 ლარს.
2015

წლისთვის

გარდა

ცოდნის

ფონდისა

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის მეცნიერებს ჰქონდათ სულ 56 მიმდინარე პროექტი, ჯამური
ბიუჯეტით 7 343 950.71 ლარი.
2016 წელი
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს ჰქონდა სულ 54 მიმდინარე პროექტი,
რომელთა ჯამური ბიუჯეტიც 7 533 866 ლარს შეადგენდა. დონორი ორგანიზაციების
მიხედვით დაფინანსება იყოფა შემდეგნაირად:


რუსთაველის ფონდი - 41 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით 3,488,549.00 ლარი
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CRDF (Civilian of Research and Development Foundation) – 2 პროექტი ჯამური
ბიუჯეტით 399 976 ლარი



DTRA (Defense Threat Reduction Agency) – 1 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით 51 870
ლარი




FP7 (7th Framework Program) – 1 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით 78 828 ლარი
GITA (საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტო) – 1 პროექტი
ჯამური ბიუჯეტით 53 800 ლარი



STCU (Science and Technology Center Ukraine) – 4 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით
781 832 ლარი



VW (Volkswagen Stiftung) – 1 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით 98 000 ლარი.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა რუსთაველის ფონდში
წარადგინეს 88 პროექტი, ჯამური ბიუჯეტით 11,569,176 ლარი.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ რეცენზირებად
ჟურნალებში სულ გამოქვეყნდა 171 სტატია, რომელთა ჯამური Impact Factor-ია 106.42.
ამათგან მაქსიმალური Impact Factor 5.929.
წარდგენილი სტატიების რაოდენობა არის 47 და ჯამური Impact Factor 32.36.
2016 წლის განმავლობაში საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა
მონაწილეობა მიიღეს 139 ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციაში.
2016 წლისთვის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერები ფლობდნენ
69 სხვადასხვა სახის პატენტს.
2017 წელი
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს ჰქონდა სულ 36 მიმდინარე პროექტი,
რომელთა სრული ბიუჯეტი 7,101,188 ლარს შეადგენდა.
აღნიშნული წლის განმავლობაში ცოდნის ფონდის მიერ ინსტიტუტებსა და
ლაბორატორიებზე გაწეული დაფინანსება 1,236,372.00 ლარს შეადგენდა.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა რუსთაველის ფონდში
წარადგინეს 51 პროექტი, ჯამური ბიუჯეტით 8,607,712 ლარი.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ რეცენზირებად,
Impact Factor-ის მქონე ჟურნალებში სულ გამოქვეყნდა 28 სტატია, რომელთა ჯამური
Impact Factor-ია 22.64. ამათგან მაქსიმალური Impact Factor 6.1.
2018 წელი - 1 სექტემბრის მდგომარეობით
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს აქვს 24 მიმდინარე პროექტი,
რომელთა ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 4 536 090 ლარს.
ცოდნის ფონდის მიერ ინსტიტუტებსა და ლაბორატორიებზე გაწეული
დაფინანსება 824 248 ლარს შეადგენს.
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საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ საკონკურსოდ
წარდგენილი პროექტების რაოდენობა შეადგენს 49 - ს, ჯამური ბიუჯეტით 7 554 099.20
ლარის ოდენობით.
წარდგენილი გრანტები კონკურსის ტიპის მიხედვით:


ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსი - 5 განაცხადი, 273 770 ლარი ჯამური
ბიუჯეტით



მობილობა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები - ინსტიტუციური
გრანტი - 1 განაცხადი, 33 325 ლარი ჯამური ბიუჯეტით



დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი - 6
განაცხადი, 207 215 ლარი ჯამური ბიუჯეტით



საგრანტო კონკურსი ფუნდამენტური კვლევებისათვის - 32 განაცხადი, 6 550
072.60 ლარი ჯამური ბიუჯეტით



აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის კონკურსი - 5 განაცხადი, 489 716.60
ლარი ჯამური ბიუჯეტით

უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ 2013 წლიდან 2018 წლის პირველ სექტემბრამდე
განხორციელებული კვლევები იხ.დანართ 1-ში.
აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური კვლევები/პროფილები იხ.დანართ 2-ში.

14.1.4. სამეცნიერო გამომცემლობა
ჟურნალი ,,აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე“
ჟურნალი ,,აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე“ (Annals of Agrarian Science) დაფუძნდა
2003 წელს. ჟურნალი დაარსდა აკადემიკოს თენგიზ ურუშაძის (ჟურნალი მთავარი
რედაქტორი)

ინიციატივით.

ჟურნალის

მთავარი

რედაქტორის

მოადგილეებს

წარამოადგენენ მეცნიერები იაპინიიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან,
ჩილედან და სომხეთიდან. სარედაქციო საბჭო აერთიანებს მეცნიერებს სომხეთიდან,
ავსტრიიდან,
აზერბაიჯანიდან,
ჩილედან,
საქართველოდან,
გერმანიიდან,
უნგრეთიდან, ინდოეთიდან, იტალიიდან, ინგლისიდან, რუსეთიდან, ესპანეთიდან,
თურქეთიდან, და უკრაინიდან. დაარსებიდან დღემდე გამოცემულია 59 ნომერი 1600ზე მეტი სტატიით. 2016 წლიდან ჟურნალი წამყვანი საერთაშორისო ონლაინ
გამომცემლობა ELSEVIER-ის ფარგლებში გამოიცემა. „ელსივერში“ შესვლამდე
ჟურნალის ძირითადი რუბრიკები იყო: აგრონომია და აგროეკოლოგია, ეკოლოგიური
სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა, აგროინჟინერია, სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგია, ვეტერინარია და მეცხოველეობა,
მეტყევეობა და ეკონომიკა. ამჟამად ჟურნალის ძირითადი რუბრიკებია – აგრარული და
161

ბილოგიური მეცნიერებანი; ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია;
ინჟინერია, გარემოს დაცვის მეცნიერებანი. ჟურნალის ELSEVIER-თან თანამშრომლობა
შესაძლებელი გახდა რუსთაველის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონკურსის
საფუძველზე.

კერძოდ,

საწყის

ეტაპზე

საქართველოს

მასშტაბით

კონკურსში

მონაწილეობდა 65 ჟურნალი, რომელთაგან შეირჩა 8 ჟურნალი. საბოლოოდ, ELSEVIERის პლატფორმაზე განსათავსებლად შერჩეულ იქნა ორი ჟურნალი „აგრარულ
მეცნიერებათა მაცნე" და ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის
ჟურნალი. ELSEVIER-თან თანამშრომლობამ გაზარდა ჟურნალის ცნობადობა მსოფლოს
მასშტაბით. ”ელსივერში” შესვლის შემდეგ 2 წლის მანძილზე მრავალი სტატიის
ავტორმა მიღო 100-მეტი მოწვევა საერთაშორისო კონფერენციებში, კონგრესებში და
სხვ. მონაწილეობის შესახებ (ორგანიზატორების ხარჯებით). ჟურნალში სტატიების
გამოქვეყნების

შემდგომ

ზოგიერთმა

ავტორმა

მიიღო

გერმანიის

ცნობილი

გამომცემლობა “ლამპერიტი”-ს სტატიების ცალკე წიგნად გამოცემის შეთავაზება. ამ
გზით უკვე დაიბეჭდა 6 წიგნი, 2 ბეჭვდის პროცესშია.
უნივერსიტეტის თანამშრომლების სამეცნიერო-კვლევითი პუბლიკაციები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომლებს 2013 წლის 1
იანვრიდან დღემდე გამოქვეყნებული აქვთ შემდეგი სამეცნიერო - კვლევითი წიგნები,
ნაშრომები და მონოგრაფიები, სულ 105:


ემზარ ლომიძე, გიორგი ადამია. „სასკოლო ქიმიური ცდების მეთოდიკები“.
(მეთოდური დანამატი კომპლექტისათვის „ქიმიური რეაქტივების ნაკრები
სკოლის ლაბორატორიისათვის“). GT-gruop. თბილისი 2013 წელი.



მარლენ გორდეზიანი, გია ხატისაშვილი, თამარ ვარაზი, მარიცა ყურაშვილი,
გიორგი

ადამია,

მარინა

ფრუიძე

"

ქსენობიოქიმიის

ზოგადი

კურსი"

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა,თბილისი 2018
წელი.


Vladimer Baramidze, Andro Khetereli, Mosbah Kushad, Identification and Control of
major Diseases and Insects Pests of vegetables and melons in Georgia. Guidebook ISBN



978-9941-0-8065- 4, Publishing / Texas AM, Agricultural University of Georgia (2016)
მამუკა ბენაშვილი, დიმიტრი ნატროშვილი. პროფესიული საგაანათლებლო
რესურსი - აგრომექანიზაცია, თბილისი 2018 წ.




Tengiz Beridze - Satellite DNA. Springer, 2014
ლობჟანიძე, მზ., ბერუაშვილი, მ., გაგოშიძე, გ. „მცენარეთა დაცვა“ - მცენარეთა
დაცვის ტექნიკოსის ელექტრონული სახელმძღვანელო, თბილისი, 2015



ხეთერელი ა. ბერუაშვილი მ. მრავალწლიანი კულტურების დაავადებების
ატლასი, UNDP, თბილისი, 2015

162



ხეთერელი ა. ბერუაშვილი მ. შენგელია ნ. ლობჟანიძე. მზ., სამადაშვილი ც.,
"მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების აგროტექნოლოგიური ატლასი",
UNDP, თბილისი, 2015



ბიწაძე

ნ.

ჯორჯაძე

ა. ხაზარაძე

რ.

პავლიაშვილი

ქ. ბერუაშვილი მ.

"მიკოლოგიური კოლექციის კატალოგი 1857-2018", თავისუფალი
აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, თბილისი, 2018


და

მირველაშვილი მ. უჯმაჯურიძე ლ. ბერუაშვილი მ. "გარდამავალი პერიოდი ანუ
როგორ დავიწყოთ ყურძნის ბიოწარმოება". ბროშურა, თბილისი, 2018



დ. მაღრაძე, ი. მდინარაძე, რ. ჭიპაშვილი, ე. აბაშიძე, შ. კიკილაშვილი, მ.
ბარათაშვილი, მ. ვიბლიანი, ლ. ხარიტონაშვილი, ნ. ბიწაძე - სკრის კოლექციის
ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგი, თავისუფალი და აგრარული
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2017; D. Maghradze, I. Mdinaradze, R.
Chipashvili, E. Abashidze, Sh. Kikilashvili, M. Baratashvili, M. Vibliani, L.
Kharitonashvili, N. Bitsadze - Ampelographic Catalogue of Grape Varieties from Skra



Collection, Free and Agricultural Universities press, Tbilisi, 2017 (GEO)
ორგანული სოფლის მეურნეობა, რედ. თეო ურუშაძე, მარიამ ჯორჯაძე,
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, თბილისი, 2017.



ნ.

ბარამიძე,

ზ.

წყარუაშვილი,

მ.

ხუციშვილი,

ი.

გუჯაბიძე,

"თუთის

აბრეშუმხვევიას დაავადებები", თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების
გამომცემლობა, 2018.


ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე, ე. ელიზბარაშვილი. ჰეტეროციკლური ნაერთების
ქიმია. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013. 182 გვ.



ე. ელიზბარაშვილი. ქიმია ყველასათვის. თბილისი: ინტელექტი, 2013.

ISBN

9789941446658


ე. ელიზბარაშვილი. პატივისცემით ქიმიას. თბილისი: ინტელექტი, 2015. ISBN
9789941458033



მ. სეხნიაშვილი, ა. შურღაია, ე. ელიზბარაშვილი. მასწავლებლის წიგნი.
თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,
2015. ISBN 978-9941-0-7734-0



ე. ელიზბარაშვილი. ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი, თბილისი, უნივერსალი. 2016. ISBN 978-9941-22-918-3



გ.



ექსპერიმენტები. თბილისი, საქართველოს მაცნე. 2017.
ლ. თორთლაძე, დ. ხელაია, თ. ყურაშვილი, მ. ნათიძე, თევზის და თევზის

ხატისაშვილი,

ე.

ლომიძე,

ე.

ელიზბარაშვილი.

სახალისო

ქიმიური

პროდუქტების ვეტერინარული სანიტარული ექსპერტიზა. თბილისი, 2013.გ. 120


Интенсификация производства говядины в молочном скотоводстве (Монография).
თბილისი, 2013 с. 384

163



თუშეთის მეცხოველეობის არსებული მდგომარეობა და განვითარება.
საქართველოს ეროვნული აკადემია. თუშეთი. თბილისი, 2014. გ. 141-157



ცხოველთა

მოვლა-მოშენების

საკითხები

საქართველოში

(მონოგრაფია).

თბილისის ტექნიკური უნივერსტიტეტი, 2018, გვ. 185


თ. კანდელაკი,
ინდუსტრიაში,

მ. ხოშტარია, რესურსეფექტიანობა ხის დამამუშავებელ
სარეკომენდაციო,
სადემონსტრაციო
საჩვენებელი

სახელმძღვანელო"

ევროგაეთიანების

მეწარმეებს",

ევროგაერთინება,

ქვეყნების

გამოცდილება

რერამი,

ქართველ

საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტი. თბილისი, 2016. გამომცემლობა-"საჩინო", 96გვ.


რუსულ - ქართული აგროსაინჟინრო ტერმინოლოგიური და განმარტებითი
ენციკლოპედიური ლექსიკონი, გამომცემლობა „ალიონი“, ბათუმი, 2016, 280 გვ.



ტექნიკური პროგრესი, ეკონომიკური კვლევების ეფექტურობა და მანქანების
დეფიციტური

დეტალების

აღდგენის

ალტერნატიული

ტექნოლოგიები,

გამომცემლობა „ დეგაპრინტი“, თბილისი, 2017, 93 გვ.


თანამედროვე მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ტექნოლოგიური
პროცესების ოპტიმიზაციისათვის მანქანების საიმედოობის გაზრდის მიზნით,
გამომცემლობა „დეგაპრინტი“, თბილისი, 2018, 148 გვ.



ა. ხეთერელი, მ. ბერუაშვილი, ნ. შენგელია, მზ. ლობჟანიძე, ც. სამადაშვილი,
"მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების აგროტექნოლოგიური ატლასი".
საქართველო, 2015.



მზ.
"ეკოლოგიური

ლობჟანიძე,
სოფლის

ავტორების

მეურნეობა".

ჯგუფი,

თბილისი, საქართველოს აგრარული

უნივერსიტეტი, 2017.


მ. ნათიძე, ს. რიგვავა, ლ. მაკარაძე, ნ. ფირანიშვილი, ლ. ღვალაძე."ჯილეხის
ეპიდემიოლოგია და პრევენცია", გამომცემლობა "გ.დალაქიშვილი", თბილისი,
2014.



თ. ყურაშვილი, ლ. მაკარაძე, ლ. ციცქიშვილი, ი. ბარათაშვილი, .ბუკლეტი
"ცხოველთა ტუბერკულოზი", გამომცემლობა "პრინტ ოფისი", .თბილისი, 2018.



დიდებულიძე

ა.,

კონჯარია

მ.,

მიდელაშვილი

ე., ელექტრული

მიკრომანქანები. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა.
თბილისი, 2017.


რ. მდივანი, ლ. მოსიაშვილი, "შეარჩიე საუკეთესო, პოზიტიური სელექცია
ფერმერულ
მეურნეობებში
გასაუმჯობესებლად", 2018



შენახული

სათესლე

კარტოფილის

რ. მდივანი, ლ. მოსიაშვილი, "შეარჩიე საუკეთესო, პოზიტიური სელექცია
ფერმერულ

მეურნეობებში

შენახული

სათესლე

კარტოფილის

გასაუმჯობესებლად", 2018

164



მურვანიძე მ., ყვავაძე ერ., ბაღათურია ნ., ელიავა ი., არაბული თ., ჩალაძე გ.,
მუმლაძე ლ.,კარიერებისა და ნაყარების კოლონიზაცია უხერხემლო ცხოველების
მიერ (ჭიათურის მანგანუმის საბადო), გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი,
2013.



Henkel W, Muskhelishvili G, Nigatu D, Sobetzko P (2017) DNA from a coding
perspective. In: Information and Communication Theory in Molecular Biology. M.
Bossert (ed.) DOI 10. 1007/978-3-319-54729_12



Mehandziska S, Petrescu M, Muskhelishvili G (2017) Isolation of RNA polymerase
supramolecular complex from bacterial cells. The Bacterial Nucleoid: Methods and
Protocols. (ed. Espeli O.) Springer MIMB Series. ISBN: 978-1-4939-7097-1



Reverchon S, Muskhelishvili G, Nasser W (2016) Virulence program of a bacterial plant
pathogen: the Dickeya model. Host-Microbe Interactions. (ed. Kabes H.), Elsevier,
Kidlington, Oxford, OX5 1GB, UK



Muskhelishvili G and Travers A (2013) DNA structure and bacterial nucleoid-associated
proteins. In Bacterial gene regulation and transcriptional networks (ed. Babu M.M.),
Caister Academic Press, Norfolk UK, ISBN: 978-1-908230-14-0



Muskhelishvili G (2015) DNA information: Laws of Perception. Springer Briefs in
Biochemistry and Molecular Biology, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht



London, ISBN: 978-3-319-17424-2
თ. რევიშვილი. სუბტროპიკული მცენარეული ნედლეულის შენახვის და
გადამუშავების ტექნოლოგია (ელექტრონული დამხმარე სახელმძღვა-ნელო).
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013. 186 გვ.;



ვ. ცანავა, შ. ლომინაძე, ა. ბაჯელიძე. აგროქიმია. შ. რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, 2014, 379 გვ.;



ვ. გოლიაძე, შ. მარგალიტაძე. მემცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქტების
წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება. ბათუმი, 2014.
62 გვ.;



კვების პროდუქტების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი, 2016. 528 გვ.



თ. რევიშვილი, კვების პროდუქტების ტექნოლოგია.
ტექნოლოგია. გვ. 497-516.



გ. კალანდაძე, ვ გოლიაძე. აჭარის რეგიონში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო



პროდუქტების პოტენციალის კვლევა. თბილისი, 2017. 130 გვ.
ვ. გოლიაძე. ნიადაგის ეროზიული პროცებისგან დაცვის მიზნით ცალკეული

თავი XVII. ჩაის

კულტურების სტრატეგიული გაადგილების შესახებ რეკომენდაციები. აჭარის
ავტონომიური

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო. ბათუმი,

2018.136 გვ.

165



ე. ჯაყელი, ვ. გოლიაძე, ც. ქაშაკაშვილი, ა. ნიკოლაშვილი, ი მამულაშვილი.
სუბტროპიკული კულტურები საქართველოში (მონაცემთა ელექტრონული
ცნობარი). საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013. 125 გვ.



Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T. (2014). Metabolism of 14C-containing
contaminants in plants and microorganisms. In: Radionuclide Contamination and
Remediation Through Plants. D.K. Gupta and C. Walther Eds. ISBN: 978-3-319-076645. Springer-Verlag, Germany.



Sadunishvili T., Kvesitadze E., Kvesitadze G. (2015) Xanthomonas vesicatoria specific
virus and its potential to prevent tomato bacterial spot disease. In: Nanotechnology to
Aid Chemical and Biological Defence. T.A. Camesano Ed., DOI 10.1007/978-94-0177218-1. Springer, Dordrecht, The Netherlands.



Kvesitadze E., Urushadze T., Sadunishvili T., Kvesitadze G. (2015). Industrial
Engineering. In: EBTNA Text Book. Current Biotechnology and Applications.
Kayseri University Press.



Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T., Kvesitadze E. (2015). Plants for
Remediation: Uptake, Translocation and Transformation of Organic Pollutants. In:
Plants, Pollutants and remediation. M.Ozturk et al., Eds.

Springer, Dordrecht,

Heidelberg, New York, London.


გ. კვესიტაძე, თ. ურუშაძე. ი. ხოხაშვილი, ნ. ინასარიძე (2014). ბიოტექნოლოგია
და აგროეკოსისტემები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.



რ. შენგელია, გ. ალიბეგაშვილი, გ. კვესიტაძე (2015). ქართული მეცნიერების
ფესვები.

საქართველოს

მეცნიერებათა

ეროვნული

აკადემიის

გამოცემა.

თბილისი.


საველე ნიადაგმცოდნეობა (2016) რედქტორები: გიორგი კვესიტაძე და თენგიზ
ურუშაძე.

საქართველოს

მეცნიერებათა

ეროვნული

აკადემიის

გამოცემა.

თბილისი.


G. Kvesitadze, N.V. Dura. (2017). The roots of the Georgian and Romaănian Science and
Culture. C.Mititelu Ed. ISBN 978-606-8638-33-7. Editura Academiei Oamenilor De
Știntă Din România, Bucureşti.



G. Kvesitadze, R. Shengelia (2017). The Science, Religion and Culture of Georgia. A
Concise and Illustrated History. Cacasus Region Political, Economic and Security Issues.
NOVA Science publishers, New York.



თენგიზ ურუშაზე, თინათინ სადუნიშვილი (2017). სიამაყე და ტკივილი“, რედ.
რ.მეტრეველი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თბილისი.



ც. სამადაშვილი, პ. ნასყიდაშვილი - კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა
თელსმცოდნეობის საფუძვლებით, გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა“, 2014;

166



ც. სამადაშვილი და სხვ. - მარცვლოვანი და სამარცვლე პარკოსანი, ბოსტნეული,
კარტოფილის და საკვები ბალახების მეთესლეობა საქართველოში.
გამ.
„საზოგადოება ცოდნა“, 2015;



ც. სამადაშვილი, ზ. ტყებუჩავა, გ. ცაგურიშვილი - სასოფლო სამეურნეო
კულტურათა აგროტექნოლოგია.ევროპის სამეზობლო პროგრამა (ENPARD),
2017;



ც.

სამადაშვილი,

ლ.

უჯმაჯურიძე,

გ.

ჩხუტიაშვილი

-

აგრარული

ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. გამომცემლობა „სამშობლო“, 2018;


თ. ურუშაძე, ნიადაგების კლასიფიკაცია, 199 გვ. 2013, თბილისი, თსუ



თ. ურუშაძე, ლ. მაჭავარიანი, გამოყენებითი ეკოლოგიის საფუძვლები, 260 გვ.,
2013, თბილისი, თსუ



T. Urushadze, W. Blum, Soils of Georgia, 242 pp., 2014, New York, Nova publishers



Т. Урушадзе, В. Блюм, Почвы Грузии, 331 стр., 2014, თბილისი, მწიგნობარი



თ. ურუშაძე, თ. ქვრივიშვილი, საქართველოს ნიადაგების სარკვევი, 134 გვ., 2014,



თბილისი, მწიგნობარი
О. Натишвили, Т. Урушадзе, П. Гавардашвили, Волновое движение склонового
стока и интенсивность эрозии почвогрунтов, 163 c., Москва, Научтехлитиздат



ნ. ტურაბელიძე, თ. ურუშაძე, ფ. ქვაცაბაია, თ. ქვრივიშვილი, მიწის კადასტრი, 215



გვ., 2015, თბილისი, მწიგნობარი
თ. ურუშაძე, ა. თხელიძე, საქართველოს ნიადაგები, 45 გვ., 2015, Georgia, UNDP



T. Urushadze, A. Tkhelidze, Soils of Georgia, 45 pp., 2015, Georgia, UNDP



გ. კვესიტაძე, თ. ურუშაძე, საველე ნიადაგმცოდნეობა, 170 გვ., 2016, თბილისი,
საქა. მეცნ. ეროვ. აკად.



თ. ურუშაძე, თ. ქვრივიშვილი, ე. სანაძე, ი. კუნჭულია, მსოფლიო საცნობარო ბაზა
ნიადაგების რესურსებისათვის 2014 (თარგმანი), 221 გვ., 2017, თბილისი,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი



T. Urushadze, W. Blum, T. Kvrivishvili, The world reference base for soil resources
(WRB) and the national soil classification by the example of the soils of Georgia, 123 pp.,
2017, Germany, Lambert



L. Jorbenadze, I. Kunchulia, Physical properties of the soils of Georgia, 80 pp. 2017,
Germany, Lambert



T. Urushadze, Y. Vodyanitskii, E. Bakradze, Heavy Metals in the Soils of Georgia, 105



pp. 2018, Germany, Lambert
A.Díaz, R.Katsarava, J.Puiggalí. (2014). Synthesis, properties and applications of
biodegradable polymers derived from diols and dicarboxylic acids: from polyesters to
poly(ester amide)s (Review). Int. J. Mol. Sci. 15, 7064-7123.

167



R.Katsarava, J.Puiggali. (2015). Leucine Based Polymers: Synthesis and Applications.
Book chapter in: Leucine: Biology, Consumption and Benefits. Biochemistry Research
Trends, S.R. Newman, Ed., NOVA Sci. Publisher.



R.Katsarava, N.Kulikova, J.Puiggalí. (2016) Amino Acid Based Biodegradable Polymers
– promising materials for the applications in regenerative medicine (Review). J. J.
Regener. Med., 1(1): 012.



J.Puiggalí, R.Katsarava. (2017). Bionanocomposites. Book chapter

in: Clay-Polymer

Nanocomposites, Ch. 7, Kh. Jlassi, M.M. Chehimi, S. Thomas, Eds., Elsevier Publihser.


N.Zavradashvili,G.Jokhadze, M.Gverdtsiteli, D.Tugushi, R.Katsarava. (2017). Biodegrad
able functional polymers composed of naturally occurring amino acids (Review). Res
Rev Polym. 8(1), 105-128.



Puiggalí, J.; Díaz, A., Katsarava, R. Bio-based aliphatic polyesters from dicarboxylic acids
and related sugar and amino acid derivatives. Book chapter in: “Biodegradable and
biocompatible polymer composites”. Navinchandra Shimpi Ed. Elsevier, 2018. Chapter



11, pp. 317-349. DOI: 10.1016/B978-0-08-100970-3.00011-0.
J.Puiggalí, L.J. del Valle, R.Katsarava. Other miscellaneous materials and their
nanocomposites. Book chapter in:“Nanomaterials and Polymer Nanocomposites”. ,
Chapter 10. Niranjan Karak Ed. Elsevier




Actual issues of theory of wheels rolling of tractor, LAMBERT, Saarbrucken 2016
ზაზა მახარობლიძე, რეზო მახარობლიძე, სასოფლო-სამეურნეო მასალებზე
დარტყმითი და დატვირთვებით ზემოქმედების თეორია, გამომცემლობა
"მწიგნობარი", საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018



ზაზა მახარობლიძე, რეზო მახარობლიძე, ბეჟან ბასილაშვილი, სასოფლოსამეურნეო მანქანების ფერდობზე მუშაობის ფიზიკური და მათემატიკური
მოდელირება,

გამომცემლობა

"მწიგნობარი",

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018


რეზო

მახარობლიძე,

გუჯა

შაფაქიძე,

ტექნოლოგიური

პროცესების

ენერგოდანახარჯების გაანგარიშების საფუძველზე რაციონალური სასოფლოსამეურნეო წარმოებებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ნომენკლატურისა და
რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება რეგიონში კულტურათა
სახეობებისა და დაკავებული ფართობების მიხედვით, თბილისი, 2018


დალალიშვილი თ., წყარუაშვილი ზ., ჭიტაზე ზ.–2014 წ. რეკომენდაციები
„თუთის სასარგებლო თვისებებისა და საკვები პროდუქტების მომზადების
ტექნოლოგიის შესახებ“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი.
პოლიგრაფი.



ნიკოლეიშვილი გ., დალალიშვილი თ., ზვიადაძე ლ., წყარუაშვილი ზ.–2014 წ.
„თუთის უნიკალური თვისებების მრავალმიზნობრივი გამოყენება“. თბილისი.
პოლიგრაფი
168



ბარამიძე ნ., ხუციშვილი მ., წყარუაშვილი ზ.–2017 წ. „თუთის აბრეშუმხვევიას
ბიოლოგია“. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი.



ბარამიძე

ნ.,

წყარუაშვილი

ზ.,

ხუციშვილი

მ.,

გუჯაბიძე

ი.–„თუთის

აბრეშუმხვევიას დაავადებები“. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების


გამომცემლობა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018.
ნიკოლეიშვილი გ. დალალიშვილი თ., მჭედლიძე ქ., ზვიადაძე ქ.–2014 წ. „თუთის
ახალი ჯიშების ქუთაისური 1 და ქუთაისური 2–ის მცენარეთა მორფოლოგია და
ანატომიური

სტრუქტურა“,

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი,

თბილისი. პოლიგრაფი.


ნიკოლეიშვილი გ. დალალიშვილი თ.–2015 წ. „საქართველოს მთისა და ბარის
თუთის მრავალმიზნობრივი გამოყენების მიზანშეწონილობა“, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი. შპს „მწიგნობარი“–ს სტამბა.



მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი. ეკოლოგიური ქიმიის ზოგადი კურსი.
„მწიგნობარი“, თბილისი, 2014



მ.
გორდეზიანი,
გ.
ხატისაშვილი.
ფერმენტები.
ჰემოპროტეინების
კონფორმაციული ცვლილებები, ქიმიური მოდიფიკაცია და მოდელირება.
„მწიგნობარი“, თბილისი, 2013



Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T., Kvesitadze E. Plants for remediation:
uptake, translocation and transformation of organic pollutants. In: Plants, Pollutants and
Remediation. In: Plants, Pollutants and Remediation (Eds: Öztürk M., Ashraf M., Aksoy
A., Ahmad M.S.A., Hakeem K.R.). Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London,
2015, pp. 241-308



Khatisashvili G., Gakhokidze R., Matchavariani L. Improving of Phytoremediation of
Soil Polluted with Oil Hydrocarbons in Georgia. Soil Remediation and Plants: Prospects
and Challenges (Eds: Hakeem K., Sabir M., Ozturk M., Murmet A.). Elsevier, Amsterdam,
Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco,
Singapore, Sydney, Tokyo, 2015, pp. 547-569



Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T. Metabolism of 14C-Containing
Contaminants in Plants and Microorganisms. Radionuclide Contamination and
Remediation Through Plants (Eds: Gupta D.K., Walther C.) Springer, Dordrecht,
Heidelberg, New York, London, 2014, pp. 253-276



გ.კვესიტაძე, თ.ურუშაძე, ი.ხოხაშვილი, ნ.ინასარიძე - ბიოტექნოლოგია და



აგროეკოსისტემები , თბილისი, 2013
Shetekauri Sh., Darchiashvili G., Kopaliani N., Japoshvili G., Tarkhnishvili D.,
Bukhnikashvili A., Tsiklauri Kh., Ninua N., Pkhakadze V., Mumladze L., Jorjadze I. 2013.
Atlas of Georgian Wildlife. Plants and Animals. Sulakauri publishing. p. 152.



Van Driesche R., Japoshvili G. 2014. Beech scale (Cryptococcus fagisuga Lindinger)
(Hemiptera: Eriococcidae). pp. 289-297. In “The use of classical biological control to
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preserve forest in north America. Edited by Van Driesche R. and Reardon R. USDA
Forest service, Publication FHTET-2013-2. 414 p.


ზ.ჯიბუტი,

მ.ტურტულაძე

-

ლაბორატორიული

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,


სამუშაოები

ფიზიკაში,

გამომც.“ი.მ.გოჩა დალაქიშვილი“,

2015წ, 138გვ.
ზ.ჯიბუტი, მ.ტურტულაძე - ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში - მეორე
გადამუშავებული

გამოცემა,

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი,

(ელექტრონული ვერსია), 2018, 174გვ.


Nina Khuchua, Marina Tigishvili, Revaz Melkadze , Nugzar Dolidze, Nodar Gapishvili,
Zurab Jibuti, Galina Dovbeshko, and Vladimir Romanyuk. Defect Formation in IonImplanted Si - Approach to Controlled Semiconductor Optical Properties. // Book,
Selected, peer reviewed papers from the GADEST 2015 Ed. By P.Pichler,Trans Tech
Publications Ltd, Switzerland. 2016.Chap.8,pp. 374-379.



Nina Khuchua, Marina Tigishvili, Nugzar Dolidze, Zurab Jibuti, Revaz Melkadze and
Roland Diehl , Ion Implantation as a Tool for Controlled Modification of Photoelectrical
Properties of Silicon, Book, Ion Beam, Applications Ishaq Ahmad, IntechOpen, 2018,
Chapter 7,pp. 139-159, DOI: 10.5772/intechopen.76992.

14.1.5 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო - კვლევითი ნაწილის
სტრუქტურა
საქართველოს
ინსტიტუტი,

აგრარული

უნივერსიტეტში

ფუნქციონირებს

15

კვლევითი

რომლებშიც ჯამში 33 კვლევით ლაბორატორია ფუნქციონირებს.

უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია საერთო საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი,
რომელიც 4 კვლევით ლაბორატორიას აერთიანებს. აღნიშნული ლაბორატორიების
გარდა, უნივერსიტეტში კიდევ 3 დამოუკიდებელი ლაბორატორია მოქმედებს.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სულ ჯამში 40 სხვადასხვა მიმართულების
ლაბორატორია ფუნქციონირებს.
უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია ორი საცდელი საველე ბაზა და ოთხი კოლექცია,
რომლებშიც ასობით სხვადასხვა ნიმუში ინახება.
კვლევითი ინსტიტუტები და ლაბორატორიები
სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება ქვეყნის მრავალდარგიანი მრეწველობის
წარმატებით განვითარების საწინდარია. უნდა შეიქმნას ისეთი აგრობიოლოგიური,
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კვების, ბიოფარმაცევტული და სხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც ადგილობრივ
კლიმატზე და რესურსებზე, ნიადაგის მრავალფეროვნებაზე, სელექციურად შერჩეული
მიკროორგანიზმების ეფექტიან გამოყენებზე იქნება დაფუძნებული (ალკოჰოლური,
რძემჟავური დუღილის მიკროფლორა, ანტიბიოტიკების, ვიტამინების, ფერმენტების
მიკრობული სინთეზი და სხვ.).
სამხრეთ კავკასიონის ფერდობების ბიომრავალფეროვნება ბიოლოგიურად და
ფიზიოლოგიურად

აქტიური

სამკურნალო

პრეპარატების,

მალამოებისა

და

ექსტრაქტების, კვების ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების უნიკალურ წყაროს
წარმოადგენს.
აგრარული

და

სხვა

ადგილობრივად

არსებული

ბუნებრივი

რესურსების

უნიკალური შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება უნდა გადაიქცეს ეროვნული
მეცნიერებისა და ქვეყნის სამომავლო განვითარების ერთ-ერთ გზად.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და
ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტმა, რომელიც თავდაპირველად 1956 წელს აკადემიკოს ს.
დურმიშიძის თაოსნობით მცენარეთა ბიოქიმიის ლაბორატორიის სახით, ხოლო
შემდგომ 1971 წელს მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი სახით ჩამოყალიბდა, თავისი
კვლევითი საქმიანობა თავიდანვე ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის თეორიული და
ქვეყნისათვის

უმნიშვნელოვანესი

პრაქტიკული

პრობლემების

გადაწყვეტას

დაუკავშირდა.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია:


მცენარეთა ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია



ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია



პროკარიოტები და საფუვრების ლაბორატორია



ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბორატორია

მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი
სამხრეთ კავკასიაში მდებარე საქართველო უნიკალური ქვეყანაა მევენახეობის,
მებაღეობისა

და

მეღვინეობის

თვალსაზრისით

-

ეს

არის

ადგილი,

სადაც

განხორციელდა ვაზისა და ბევრი ხეხილოვანი მცენარის დომესტიკაცია. ამის
წინაპირობა არის მათი ველური ნათესავების გავრცელება ჩვენს ფაუნაში. ველურ
მცენარეთა კულტურაში შემოტანას თან ახლდა ხანგრძლივი შემოქმედებითი
სელექციური პროცესი, რამაც მიგვიყვანა ადგილობრივი ჯიშების დიდ
მრავალფეროვნებასთან. პარალელურად, იქმნებოდა და იხვეწებოდა ვენახისა და
ბაღის მოვლის მეთოდები, ღვინის შექმნისა და დაყენების ორიგინალური მეთოდები.
შედეგად, საქართველომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მსოფლიო მებაღეობის,
მევენახეობის და მეღვინეობის განვითარებაში.
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მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის ინსტიტუტი, დაარსებულია 1890 წელს,
არის ის სამეცნიერო დაწესებულება, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას და
მეცნიერულად განავითაროს ტრადიციები, რაც ქართველი კაცის მიერ არის შექმნილი
ამ

სამი

მიმართულებით.

ამავდროულად,

ის

მოწოდებულია

საქართველოს

სინამდვილეში შემოიტანოს და გამოსცადოს მსოფლიო მეცნიერული სიახლეები და
ინოვაციური ტექნოლოგიები. ვაზისა და ხეხილის აბორგენული ჯიშების დაცვა და
შესწავლა; ახალი ჯიშების და საძირეების გამოყვანა, გამოცდა და რაციონალური
გაადგილება ქვეყანაში; ვენახების და ბაღების გაშენებისა და მოვლის პრინციპულად
ახალი

ტექნოლოგიების

შემუშავება;

ვაზის

ნამყენი

ნერგის

გამოყვანის

მაღალეფექტური ღონისძიებების დამუშავება და სარგავი მასალის წარმოების
ტექნოლოგიური სრულყოფა; მაღალხარისხოვანი ღვინოების, ღვინის ბრენდის,
დაბალალკოჰოლიანი

სასმელების,

მეორადი

გადამუშავების

პროდუქტების,

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღების ალტერნატიული ტექნოლოგიების
შექმნა;

ხილის

და

ყურძნის

შენახვა-გადამუშავების

საკითხების

დამუშავება;

საკანონმდებლო ბაზის განმტკიცება; ახალგაზრდა პროფესიონალების და მეცნიერების
აღზრდა .
ინსტიტუტის

სამეცნიერო

ლაბორატორიები

და

საცდელი

სადგურები,

მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო-ტექნიკური პერსონალი განაპირობებს მასზე
დაკისრებული მოვალეობის წარმატებით განხორცილებას, რაც
ინსტიტუტის კვლევების და პროდუქციის აღიარებას ქვეყნის

გამოიხატება
შიგნით და

საერთაშორისო დონეზე.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია:


მეღვინეობა-მევენახეობის და სადეგუსტაციო ლაბორატორია



მევენახეობის ლაბორატორია



მეღვინეობის ლაბორატორია

მეხილეობის ინსტიტუტი
ინსტიტუტი დაფუძნდა 2013 წელს. ინსტიტუტის მისიას წარმოადგენს: თეორიული
და პრაქტიკული
სახის
თანამედროვე
დონის
მეცნიერული
კვლევების
განხორციელების საფუძველზე მაღალხარისხოვანი ხილის მოყვანის ინოვაციური
ტექნოლოგიების შემუშავება, ადაპტაცია და მიწოდება ქართველი მეხილეებისათვის.
კვლევების განხორცილებისათვის გამიზნულია საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის სკრის საცდელი სადგურის და მუხრანის საცდელი სადგურის
ექსპერიმენტული ნაკვეთები და პარტნიორი ფერმერებისა და აგროკომპანიების
სამრეწველო ბაღები.
იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი
172

მიწათმოქმედების
საქართველოს

ინსტიტუტი

უმთავრესი

გაუმჯობესებულ

აგრონომიული

ცენტრია.

ტექნოლოგიებს,

ის

და

ამუშავებს

რომელიც

სასელექციო
და

კვლევის

ავრცელებს

გამოიყენება

ახალ,

მემინდვრეობას

და

მებოსტნეობაში. ეს ტექნოლოგიები ხელს უწყობენ როგორც სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ისე
ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებას.
მიწათმოქმედების ინსტიტუტის სამეცნიერო - კვლევითი პროგრამა ემსახურება
მაგისტრებისა
კულტურების

და

დოქტორანტების

აგრონომიის,

მომზადებას

გენეტიკური

მინდვრისა

რესურსებისა

და ბოსტნეული
და

სელექციის

მიმართულებით. ინსტიტუტი სტუდენტებს უქმნის ყველა პირობას სალექციო
კურსებიდან მიღებული ცოდნის თანამედროვე მეცნიერისათვის აუცილებელი
მრავალმხრივი უნარ - ჩვევებითა და გამოცდილებით შესავსებად.
მიწათმოქმედების ინსტიტუტი მჭიდროდ თანამშრომლობს სასოფლო - სამეურნეო
სექტორთან. მისი მეცნიერები რეგულარულად ეცნობიან საწარმოო პრობლემებს და
სამეცნიერო კვლევებით ეხმარებიან მწარმოებლებს ამ პრობლემების დაძლევაში და
ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ორი ლაბორატორია:



მიწათმოქმედების ლაბორატორია
გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია

მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი
მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის, მელიორაციის ინსტიტუტში
წარმოებს სამეცნიერო კვლევები ნიადაგის და ნიადაგური საფარის დაცვის, მათი
რაციონალურად გამოყენების მექანიზმის შემუშავებისა და შენარჩუნების შესახებ.
აღნიშნული

ხედვის

უზრუნველყოფა

შესაძლებელია

შემდეგი

ამოცანების

გადაწყვეტით:


ნიადაგების გენეზისის (წარმოშობა, განვითარება) საკითხები, მათ შორის



ფორმირების პირობების, მდგრადობის, ევოლუციის შესწავლა;
ნიადაგების გარემოსადმი უვნებელი ხერხებით რაციონალურად გამოყენების
მექანიზმების შემუშავება;




ნიადაგების დაცვის ეფექტური ხერხების დამუშავება;
ნიადაგური საფარის შესწავლა სხვადასხვა დანიშნულების რუკების შედგენით;



ნიადაგმცოდნეობის დარგში მიღებული ინფორმაციის გავრცობა, პრაქტიკული
შერჩევის შემუშავება;



ნიადაგების დაცვის და რაციონალურად გამოყენების პრაქტიკული მიდგომების
დამუშავება და მათი დანეგრვა სოფლად მომუშავე დაინტერესებული პირთათვის;
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ნიადაგმცოდნეობის
ორგანიზება;



სამეცნიერო გრანტებში რეგულარული მონაწილეობა;



ნიადაგმცოდნეობის დარგში ახალგაზრდა კადრების მომზადება.

დარგში

სამეცნიერო

კონფერენციებში

მონაწილეობა,

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


აგროქიმიის და ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორია

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი
ბიოკონტროლის განყოფილებაში სამეცნიერო - კვლევითი და პრაქტიკული
საქმიანობა

მიმდინარეობს

მავნე

ორგანიზმებისაგან

სასოფლო

სამეურნეო

კულტურებისა და დეკორატიული მცენარეების დაცვისათვის ადამიანისა და
გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების ძიებასა და გამოყენებაზე, ღია და დახურულ
გრუნტში. სამიზნე ობიექტებია - უმთავრესი მავნე მწერები და პარაზიტული მცენარე მზესუმზირას კელაპტარა.
გამოკვლევების საფუძველზე იქმნება პოტენციალური პრაქტიკული საშუალებები
ბიოპრეპარატების წარმოებისათვის:


მიკოპესტიციდი, ენტომოპათოგენური სოკო, Beauveria bassiana-სსაფუძველზე,
დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტთან ერთად;



მიკოპესტიციდი ფიტოპათოგენური სოკო, Fusarium oxysporum var. Orthocera-ს
საფუძველზე, მზესუმზირას პარაზიტი მცენარის - კელაპტარას წინააღმდეგ
ბრძოლისათვის;



ნემატოდური

ბიოინსექტიციდი,

ენტომოპარაზიტული

ნემატოდიის, Steinernema feltiae-ს საფუძველზე;


ვირუსული

ინსექტიციდი,

ამერიკული

თეთრი

პეპელას

ვირუსული

დაავადების გამომწვევის - ბირთვული პოლიედროზის ინფექციურ საწყისზე;


ბაქტერიული

ინსექტიციდი

-

ენტომოპათოგენური

ბაქტერიის, Bacillus

thuringiensis (Bt) საფუძველზე.
მიმდინარეობს სათბურის ფრთათეთრასთან ბრძოლის ბიოლოგიური საშუალების,
სპეციალიზირებული პარაზიტოიდის, Encarsia formosa ხელოვნური გამრავლება და
კოლონიზაცია დახურულ გრუნტში, გროვდება ბიომასა.
ინტენსიური
გამოკვლევები
მიმდინარეობს
საქართველოს
სხვადასხვა
აგროეკოსისტემიდან
ენტომოპათოგენური
ნემატოდების
იზოლირებასა
და
იდენტიფიკაციაზე.
სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტთან ერთობლივი
პროექტის ძირითად აქცენტს შეადგენს ბიოლოგიურად აქტიური ცილების წყარო,
რომელიც გამოყოფილია სხვადასხვა მცენარიდან და ეკოსისტემიდან. ხდება
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ზოგიერთი მიკრობული შტამისა და მცენარის კომპონენტების შეფასება პოტენციური
კომერციული გამოყენებისათვის.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


ბიოკონტროლის ლაბორატორია

ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი
დაარსდა 1945

წელს, ცნობილი ქართველი მეტყევე - მეცნიერის ვასილ

გულისაშვილის თაოსნობით. ინსტიტუტი მუშაობს სატყეო სფეროში ფუნდამენტური
თეორიული, ექსპერიმენტული და გამოყენებითი კვლევების განხორციელების
კუთხით. ინსტიტუტი აგრეთვე ახორციელებს საკონსულტაციო და საექსპერტო
საქმიანობას. შესწავლილია და დღესაც მიმდინარეობს კვლევები ტყეების გენეზისის,
ზრდის, ფორმირების ხასიათის და მათი სხვა ფაქტორებთან (ნიადაგი, წყალი, სითბო)
დამოკიდებულების, აგრეთვე ტყეების სოციალური და ეკოლოგიური თვისებების,
ტყის რესურსების ინვენტარიზაციის და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიურ საფუძველზე
მართვის დაგეგმვის, ტყის რესურსების კვლავ წარმოების (აღდგენის), დაცვისა და მათი
გამოყენების კუთხით.
ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულია ამჟამად საქართველოს სატყეო დარგში
მოქმედი მეთოდოლოგიები და ინსტრუქციები, მათ შორის ტყეების ინვენტარიზაციის,
სატყეო სამეურნეო საქმიანობების დაგეგმარების ნორმატიული მასალები, აგრეთვე
ტყის შემქმნელი ძირითადი მერქნიანი სახეობების ზრდის მსვლელობისა და
აღნაგობის ცხრილები და სხვა.
საქართველოს ტყეების კონსერვაციისა და მრავალმიზნობრივი ტყის მართვის
მიზნების შესაბამისად გაძლიერებულ უნდა იყოს შემდეგი მიმართულებები:


საქართველოს

მთის

ტყეების

ეკოსისტემების

მართვის

დაგეგმვისათვის

ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური საფუძვლები;


კორომებში დეპონირებული ატმოსფერული (C-CO2) მარაგების დადგენა;



ტყის ინვენტარიზაციის არსებული სახელმძღვანელო პრინციპების გაუმჯობესება
ტყის მრავალმიზნობრივი მართვის თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე;



საქართველოს სახელმწიფო ტყის ფონდში არსებული საძოვრების რაციონალური
სარგებლობის მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება;



ტურიზმისა და ეკოტურიზმის მართვის მეცნიერული საფუძვლები სატყეო



მეურნეობაში;
ბიომრავალფეროვნების (ტყის რესურსების) სახელმწიფო მონიტორინგის სისტემის
სამეცნიერო საფუძვლები;



ტყის მავნებელ - დაავადებათა მონიტორინგის სისტემის სამეცნიერო საფუძვლები.
მავნე მწერების გავრცელების პროგნოზირების საფუძვლები;
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მავნე მწერების წინაამღდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების
შემუშავება - დანერგვა;



ტყეების კონსერვაციისა და რაციონალური (მდგრადი) მართვის გლობალური
პრობლემები;



სუბალპური ტყეების ბუნებრივ ზედა ზღვრამდე
პროცესების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება;



მინდორსაცავი

ტყის

ზოლების

ეფექტიანობის

აწევის ტექნოლოგიური
ამაღლების

მეცნიერული

საფუძვლები;


დაცვითი

ფუნქციადაკარგული

(დეგრადირებული)

ტყის

ზოლების

სტრუქტურების კორექტირება და მერქნიან მცენარეთა სახეობების ასორტიმენტის
შერჩევის მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება.
ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული მიმართულება პარტნიორული
კონტაქტების დამყარებაა, როგორც საქართველოს, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნების
შესაბამის ორგანიზაციებთან. სამეცნიერო ინფორმაციის გაცვლის დარგში ინსტიტუტს
კავშირი აქვს დამყარებული უკრაინის, ლიტვის, ფინეთის, ნორვეგიის, გერმანიის,
შვეციის, სლოვაკეთის, აზერბაიჯანის, რუსეთის, სომხეთის და შვეიცარიის შესაბამის
ინსტიტუტებთან.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია:



ტყის ბიომრავალფეროვნების, დაგეგმარებისა და ექსპერტიზის ლაბორატორია
ტყის აღდგენისა და სატყეო მელიორაციის ლაბორატორია



ტყის დაცვის განყოფილების ლაბორატორია

მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი
დაფუძნდა

2013

წლის

24

აპრილს

ს.

დურმიშიძის

სახ.

ბიოქიმიისა

და

ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მოლეკულური გენეტიკის ლაბორატორიის ბაზაზე.
ინსტიტუტის თანამშრომლებს დიდი გამოცდილება აქვთ ცოცხალი ორგანიზმების
გენომის

ორგანიზაციის,

განსაკუთრებით

კი,

სატელიტური

დნმ

–

სა

და

ქლოროპლასტური დნმ – ის შესწავლაში. მათ მიერ აღმოჩენილია, რომ მცენარეთა
მონათესავე სახეობები ერთი გვარის ფარგლებში შეიძლება განსხვავდებოდნენ
სატელიტური დნმ-ის შემცველობით, დადგენილია სატელიტური დნმ – ის
სპეციფიური მესამეული სტრუქტურის არსებობა, რომელსაც „დაგრეხილი ორმაგი
სპირალი“ ეწოდა, ქლოროპლასტური დნმ-ის მეშვეობით შესწავლილია ვაზის ჯიშების
წარმოშობის გზები.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


მცენარეებისა და ცხოველების გენომიქსის ლაბორატორია
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ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის თანამშრომლებს აქვთ 35 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება ორგანული
და მაღალმოლეკულური ქიმიის, მოლეკულური ინჟინერიის სფეროში. მათ მიერ
შექმნილია პოლიმერების სინთეზის ახალი პოლიკონდენსაციური მეთოდები
ცნობილი

„გააქტიურებული"

და

„სილილური"

პოლიკონდენსაციების

სახელწოდებით. აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით მიღებულია პრაქტიკულად
ყველა

ძირითადი

კლასის

ჰეტეროჯაჭვური

პოლიმერი:

პოლიამიდები,

პოლიესტერები, პოლიურეთანები, პოლიშარდოვანები, პოლიჰეტეროარილენები და
სხვ.
განსაკუთრებით ღირებულია ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ მიღებული
ორიგინალური, AA-BB ტიპის მაკრო მოლეკულური სისტემები (პოლიმერები)
ბუნებრივი α-ამინომჟავებისა და სხვა არატოქსიკური საშენი ბლოკების საფუძველზე
როგორებიცაა α-ოქსიმჟავები, ალიფატური დიოლები და დიკარბომჟავები. ეს ახალი
სისტემები, რომლებსაც ვუწოდებთ „ბიოანალოგიურ პოლიმერებს α-ამინომჟავების
საფუძველზე"

(შემოკლებით ABBA),

ასევე

მიღებულია

სხვადასხვა

კლასის:

პოლიამიდები, პოლიურეთანები, პოლიშარდოვანები, პოლი (ესტერ ამიდები), პოლი
(ესტერ ურეთანები), პოლი (ესტერ შარდოვანები), პოლი (ეთერ ესტერ ამიდები), პოლი
(ეთერ ესტერ ურეთანები), პოლი (ეთერ ესტერ შარდოვანები), მათი თანაპოლიმერები.
გარდა ამგვარი ქიმიური მრავალფეროვნებისა, შესაძლოა დავასინთეზოთ სამი ტიპის
ABBA: (i) „არაფუნქციური პოლიერები" ანუ ისეთები, რომლებიც არ შეიცავენ გვერდით
ფუნქციონალურ ჯგუფებს მაკრომოლეკულებში, (ii) „ფუნქციური პოლიმერები",
რომლებიც

შეცავენ

სხვადასხვა

ტიპის

გვერდით

ფუნქციონალურ

ჯგუფებს

(ჰიდროქსილის, ამინო, კარბოქსილის, ეპოქსი, უჯერ ბმებს და სხვ.) რომლებსაც
შესწევთ უნარი შევიდნენ სხვადასხვა ქიმიურ თუ ფოტოქიმიურ გარდაქმნებში და (iii)
იონური პოლიმერები - პოლიკათიონები და პოლიანიონები.
ახალი ამინომჟავური, ABBA პოლიმერების განმასხვავებელი თვისება AB-ტიპის
ამინომჟავური პოლიმერებისაგან, როგორებიცაა პოლიპეპტიდები, ცილები და
სინთეზური პოლიამინომჟავები არის ის, რომ მათ მაკრომოლეკულებში αამინომჟავები განლაგებულია არაკანონიკურად და ისინი შეიცავენ სხვა ტიპის,
პეპტიდურისგან

განსხვავებული,

ქიმიურ

ბმებს,

სხვაგვარად,

ხასიათდებიან

არაკანონიკური მაკრომოლეკულური არქიტექტურით. აღნიშნული გარემოების გამო
ABBA პოლიმერები არიან არაიმუნოგენური, რაც განსაკუთრებულად მიმზიდველს
ხდის მათ ბიომედიცინაში გამოყენებისათვის. ასეთი პოლიმერები პერსპექტულია
აგრეთვე სოფლის მეურნეობასა და კვების მრეწველობაში.
პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით ABBA პოლიმერები პერსპექტულია
როგორც ბიოშეთავსებადი, ბიოასიმილირებადი (მსგავსად ცილებისა) და
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ბიოდეგრადირებადი (განწოვადი) ქირურგიული
მასალები და წამლების
მიწოდების/კონტროლირებადი გამოყოფის სისტემები; ანალოგიური სისტემებს დიდი
მომავალი აქვთ აგრეთვე სოფლის მეურნეობასა და კვების მრეწველობაში.
ამ მიმართულების პოლიმერებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ხასიათდებოდნენ
ბიოდეგრადაციის გონივრული სიჩქარით, რისთვისაც მაკრომოლეკულების ჯაჭვებში
ჩართულია
ადვილად
ჰიდროლიზებადი
ესტერული
მბები.
სხვაგვარად,
დასინთეზებულია ესტერული კლასის პოლიმერები - პოლი(ესტერ ამიდები), პოლი
(ესტერ ურეთანები), პოლი (ესტერ შარდოვანები), რომლების ხასიათდება ქიმიური,
ფიზიკოქიმიური, ბიოქიმიური და მექანიკური თვისებების ფართო სპექტრით.
აღნიშნულ პოლიერებს ვუწოდებთ ბიოდეგრადირებად პოლიერების ამინომჟავების
საფუძველზე (შემოკლებით AABBP).
AABBP-ები

ხასიათდებიან

კომერციულ

შემდეგი

ბიოდეგრადირებად

ფერმენტსპეციფიკურ

დადებითი

პოლიმერებთან

ჯგუფებს,

რაც

თვისებებით

შედარებით:

(არსებულ

(a)

უზრუნველყოფს

შეიცავენ

ფერმენტებით

კატალიზირებულ
ბიოდეგრადაციას;
(b)
ნედლეულისა
და
მონომერების
ხელმისაწვდომობა და სიიაფე; (c)დაბალი ლღობის ტემპერატურები (60-180°C) და
ხსნადობა

ჩვეულებრივ

ორგანულ

გამხსნელებში

(ეთანოლი,

ქლოროფორმი,

მეთილენქლორიდი, ტეტრაჰიდროფურანი და სხვ), რაც აადვილებს გადამუშავებას
ნაკეთობებად; (d) სამასალე თვისებათა ფართო სპექტრი - წყალში ხსნადი
პოლიმერებიდან, ჰიდროგელებიდან და მიცელაწარმომქმნელ ამფიფილური
პოლიმე¬რე¬ბი¬დან ჰიდროფობურ ბლანტდენად, აფსკწარმომქმნელ და ძვლისმაგვარ
მასალებამდე. AABBP-ების ნაწილი ადვილად წარმოქმნის მიკრო და ნანონაწილაკებს
(რომლებიც

პერსპექტულია

წამლების

გადამტანი/დამიზნული

მიწოდების

კონტეინერების სახით), ნანობოჭკოებს (რომელთაც ასევე გააჩნიათ მედიცინაში
გამოყენების დიდი პერსპექტივა) და ფოროვან ფირებს (სკაფოლდებს უჯრედების
კლონირებისათვის)
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორია

კოგნიტიურ ნეირომეცნიერებათა ინსტიტუტი
კოგნიტიურ

ნეირომეცნიერებათა

ინსტიტუტი

დაარსდა

2011

წელს.

ფიზიოლოგიური და ფსიქოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით შეისწავლება
ნეიროფიზიოლოგიური პროცესების ორგანიზაცია სივრცესა და დროში. ასევე,
კოგნიტიური ფუნქციების ასაკობრივი და ნეიროდეგენერაციული ცვლილებების
კანონზომიერებანი. ინსტიტუტი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სამედიცინო
კლინიკასთან. კერძოდ, ოფთალმოლოგებთან თანამშრომლობით შეისწავლება
ძირითადი ოფთალმოლოგიური დაავადებებისას (კატარაქტა, გლაუკომა და
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მაკულარული დისტროფია) მხედველობის ფუნქციის დარღვევათა სპეციფიკური
თავისებურებანი. ფსიქიატრიული კლინიკის პაციენტებში და მათ ნათესავებში
შეისწავლება მენტალური ფუნქციების დარღვევები.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ერთი ლაბორატორია:


კოგნიტიური თვისებების შემსწავლელი ლაბორატორია

მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი
ძირითადი მიმართულებები:


ცხოველთა და ფრინველთა ადგილობრივი გენოფონდის მოძიება, ფენოტიპური და
გენეტიკური შესწავლა და დაცვა;



ცხოველთა

და

ფრინველთა

პროდუქტიულობის

გაუმჯობესების

მიზნით

სასელექციო სამუშაოების წარმოება და პერსპექტიული ჯიშების ინტროდუქცია;


ცხოველთა და ფრინველთა მოვლა, კვებისა და შენახვის უახლესი ტექნოლოგიების
შემუშავება და მოწინავე მსოფლიო ტექნოლოგიების გამოცდა, ადაპტირება და
დანერგვა;



ცხოველბის და ფრინველისაგან მიღებული ნედლეულისა და სასურსათო



პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება;
ახალი, არატრადიციული, მაღალი ხარისხისა და საგემოვნებო თვისებების მქონე
სასურსათო

პროდუქტების

წარმოების

ტექნოლოგიების

შემუშავება

და

ბრენდირება;


ცხოველთა და ფრინველთა სრულფასოვანი კვებისათვის ტრადიციული საკვების
(თივა, სილოსი, სენაჟი) წარმოებისა, კვებისათვის შემზადებისა და შენახვის
ტექნოლოგიების გაუმჯობესება; ს–ს ცხოველთა და ფრინველთა სრულფასოვანი
კვებისათვის აუცილებელი დანამატების შექმნა, წარმოების ახალი ტექნოლოგიების
შემუშავება და ბრენდირება;



მსოფლიო უახლესი ტექნოლოგიების და ინოვაციური მიღწევების საფუძველზე
სრული ციკლის (წარმოება–გადამუშავება)მეცხოველეობის სასწავლო, სამეცნიერო,



სადემონსტრაციო ბაზის შექმნა;
აგროინდუსტრიული მცენარეული

ნარჩენების

ბიოკონვერსია

დამატებითი

ღირებულების პროდუქტებად (საჭმელი და სამედიცინო სოკოები, კვებითი
დანამატები, ფერმენტები, ბიოეთანოლი, ანტიოქსიდანტები, ცხოველთა საკვები,
ორგანული სასუქი).
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მიმართულების პრაქტიკული მნიშვნელობა:
 მაღალი პროდუქტიულობის და რეზისტენტობის მქონე ჯიშების სელექციის
შედეგად შესაძლებელი გახდება მღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა
ბიოპროდუქციის წარმოება;


მაღალპროდუქტიული ჯიშების შესწავლით და ადგილზე ადაპტირებით
შესაძლებელია გამოვლინდეს შესაბამისი მიკროზონებისათვის საუკეთესო
თვისებების მქონე ჯიშები, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ევროპული
სტანდარტების შესაბამისად, მიკროზონების მიხედვით მოხდეს სასურსათო
პროდუქციის (ყველი, ხორცი, მათი ნაწარმი და სხვა) ბრენდირება და
რეალიზაცია;



უახლესი ტქნოლოგიების შექმნით ან/და უცხოური მოწინავე ტექნოლოგიების
გამოცდით დანერგილი წარმოება მნიშვნელოვნად შეამცირებს ერთეული
პროდუქციის თვითღირებულებას, ხოლო გაზრდის მის რაოდენობას და
ხარისხს;



კვლევის შედეგები მოგვცემს საშუალებას ადგილობრივი აგრო და კვებითი
ინდუსტრიის ნარჩენების რეცირკულაციას დამატებითი ღირებულების
პროდუქტების მისაღებად და დადებით ეფექტს მოახდენს საქართველოს
ეკონომიკაზე და გარემოს დაცვაზე;



შეიქმნდება ცხოველთა საკვების წარმოება მაღალი მონელებით, ცილის და
ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების შემცველობით;



პირველად საქართველოში შეიქმნება კვებითი დანამატების წარმოება.

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ორი ლაბორატორია:


მცენარეული სუბსტრატების ლაბორატორია



საკვებწარმოების ლაბორატორია

სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი
ინსტიტუტი ფუნქციონირებს შავი ზღვის სანაპიროდან 20 კმ-ის დაშორებით,
სპეციალურად შექმნილ დასახლებაში, ანასეულში (ქ. ოზურგეთი). ინსტიტუტის
მრავალპროფილიანი კვლევები საფუძვლად დაედო სუბტროპიკებში ჩაის,
ციტრუსოვანთა

და

სუბტროპიკული

ხეხილოვანი

კულტურების

მაღალი

და

სტაბილური მოსავლის მიღებას და გადამამუშავებელი ინდუსტრიის განვითარებას.
კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებია:


სუბტროპიკული

ხეხილოვნების

და

მათი

საძირეების

(ციტრუსოვნები,

კაკლოვნები, კივი, ფეიჰოა, სუბტროპიკული ხურმა) ყინვაგამძლე, იმუნური,
მაღალპროდუქტიული ფორმებისა და ჯიშების გამოყვანა, მათი გამოზრდის
ტექნოლოგიების დამუშავება;
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ჩაის მაღალმოსავლიანი და მაღალხარისხოვანი ქართული სელექციური
ჯიშებისა და ფორმების გამოყვანა, მათი ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური
მაჩვენებლების

კვლევა

სხვადასხვა

სუბტროპიკულ

კულტურათა

მავნე

სახის

პროდუქტების

ორგანიზმებთან

მისაღებად;

ინტეგრირებული

ბრძოლის ღონისძიებების დამუშავება ეკოლოგიურად სუფთა ბიოცენოზის
შენარჩუნებით; სუბტროპიკული ზონის ფიტოსანიტარული გამოკვლევა
ბიომრავალფეროვნების დადგენის მიზნით;


ჩაის, ციტრუსების და სუბტროპიკული კულტურების გამოზრდის, გაშენებისა
და, მოვლის, ნედლეულის შენახვისა და გადამუშავების რესურსდამზოგი
ტექნოლოგიების შემუშავება-სრულყოფა;



ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების განოყიერების სისტემის სრულყოფა
ნიადაგის ნაყოფიერების, მცენარეთა ბიოლოგიური თავისებურებებისა და
გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გათვალისიწნებით; ნიადაგის აზოტის
მინერალურ და ორგანულ შენაერთებში სასუქების აზოტის ჩართვის გავლენის



შესწავლა;
ჩაის, სუბტროპიკული

და

კონკურენტუნარიანი,

მაღალი

ბიოლოგიურად

აქტიური

ადგილობრივი

მცენარეული

ხარისხობრივი

ნივთიერებებით

ნედლეულიდან

მაჩვენებლების

მდიდარი

კვების,

და

დიეტურ-

პროფილაქტიკური პროდუქტების და ბიოლიგიურად აქტიური ნაერთების
მიღების ტექნოლოგიური პარამეტრებისა და ტექნიკური საშუალებების კვლევა
და დამუშავება .
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია:


საინჟინრო-ტექნოლოგიური ლაბორატორია



მცენარეთა სელექციის ლაბორატორია



მცენარეთა დაცვის ლაბორატორია



აგროქიმიისა და ნიადაგცოდნეობის ლაბორატორია

კონსტანტინე ამირეჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი
კონსტანტინე ამირეჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტში ტრადიციულ აგროსაინჟინრო
მიმართულებების კვლევებს დაემატა ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა:


ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები, რომლებიც ემყარებიან ელექტრო და
კომპიუტერული ინჟინერიისა და რობოტიკის მიმართულებებით კვლევებს;



მექანიკისაცია და მართვის სისტემები



სამოქალაქოცია და მართვის სისტემები,



ბიოსამედიცინო და მართვის მიმდინარე პროექტები ეხმაურებიან ისეთი
საჭიროების საკითხების მეცნიერულ გადაწყვეტას, როგორიცაა:
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- ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების დამუშავება მანქანების საიმედოობის
გაზრდისათვის;
- ქარხანა-საწარმოებში პროცესების ავტომატიზაცია-ოპტიმიზაცია;
- მცირე ენერგეტიკული დანახარჯების მქონე სამანქანო ტექნოლოგიებისა და
ტექნიკური საშუალებების შექმნა მიწის სავარგულების რეკულტივაციისათვის;
- მრავალსართულიანი ნაგებობების კვლევა იმპულსურ ზემოქმედებაზე პლასტიკური
დეფორმაციების გათვალისწინებით;
- ოპტიმალური რწყვის რეჟიმების შემუშავება მცენარეული კულტურის ზრდაგანვითარებისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ბუნებრივი პირობების
გათვალისწინებით;
- თავთავიანი კულტურების წარმოებისათვის ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიების
შემუშავება და დანერგვა - გავრცელება საქართველოს მემარცვლეობის ზონებში;
- მანქანათა სისტემების ოპტიმიზაციის მეთოდების სრულყოფა მეურნეობრიობის
მრავალფორმიანობის პირობებში.
ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამები ემსახურება
უნივერსიტეტის მაგისტრებისა და დოქტორანტების მომზადებასაც.

აგრარული

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია:


ალ. ქართველის სახელობის (რობოტიკის) ლაბორატორია




სამოქალაქო ინჟინერიის ლაბორატორია
ელექტრო ინჟინერიის ლაბორატორია



მექანიკური ინჟინერიის ლაბორატორია

ენტომოლოგიის ინსტიტუტი
ენტომოლოგიის ინსტიტუტი 2013 წელს სამი ინსტიტუტის გაერთიანების
შედეგად შეიქმნა აგრარული უნივერსიტეტში. მასში გაერთიანდნენ მეფუტკრეობის
ინსტიტუტი, მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტი და ენტომოლოგიისა და ბიოკონტროლის
კვლევითი ცენტრი, რომლებიც ცალკე ლაბორატორიებად განაგრძობენ მუშაობას.
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია:



ფეხსახსრიანთა ლაბორატორია
მეაბრეშუმეობის კოლექცია - ლაბორატორია



მეფუტკრეობის ლაბორატორია

სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის მიზანია შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების,
ფრინველების,
დაავადებების

თევზების და ფუტკრების ბიოლოგიური
პათოგენეზის ფუნდამენტური ასპექტების

თავისებურებების,
შესწავლა, მათი
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დიაგნოსტიკის,
შემუშავება.

მკურნალობის

და

პროფილაქტიკის

ეფექტური

მიდგომების

სამეცნიერო - კვლევითი სტრატეგია:


შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
ფუტკრების ფიზიოლოგიური, მორფოლოგიური და იმუნობიოლოგიური
თავისებურებების და ნორმატივების (რეგიონული, ასაკობრივი, სქესობრივი,
ჯიშობრივი) შესწავლა;



შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
ფუტკრების პათოლოგიების ეთიოლოგიური ფაქტორებისა და განვითარების
მოლეკულურ - უჯრედული მექანიზმების შესწავლა;



შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
ფუტკრების

სხვადასხვა

პათოლოგიების

დროს

ორგანიზმის

საპასუხო

ადაპტაციური რეაქციებისა და იმუნური პასუხის თავისებურებების შესწავლა;


შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
ფუტკრების
სხვადასხვა
პათოლოგიების
დიაგნოსტიკის
ექსპრეს
ლაბორატორიული მეთოდების შემუშავება. დიაგნოსტიკისა და სამეცნიერო
კვლევის თანამედროვე იმუნოლოგიური და მოლეკულურ - ბიოლოგიური
მეთოდების დანერგვა;



შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
ფუტკრების პათოლოგიების ეფექტური საპროფილაქტიკო საშუალებების
შემუშავება და და მოქმედების მექანიზმების შესწავლა;



შინაური და სასოფლო - სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
ფუტკრების პათოლოგიების ეფექტური სამკურნალო საშუალებების შემუშავება
და მოქმედების მექანიზმების შესწავლა;



ბიოუსაფრთხოების

საკითხებზე

მუშაობა.

ბიოტერორიზმის

წინააღმდეგ

ბრძოლის ეფექტური მიდგომებისა და პრეპარატების შემუშავება;


ბიოლოგიური

საპროფილაქტიკო

ბაქტერიოფაგების,
სიმბიოტიკების,

ეუბიოტიკების,

ალტერნატიული

სამკურნალო

შემუშავება

განვითარება,

-

პრებიოტიკების,

ჰიპერიმუნური

ადაპტოგენების

ვეტერინარიის

პრეპარატების

პრობიოტიკების,

ვაქცინების,

იმუნოსტიმულატორების,
მექანიზმების შესწავლა;


და

შრატების,
და

მოქმედების

ბიორეგულაციური

ვეტერინარიის (ჰომოტოქსიკოლოგიის, გუნა - თერაპიის, სანუმ - თერაპიის და
სხვ.) პრეპარატების ეფექტურობისა და მოქმედების მექანიზმების შესწავლა
ცხოველთა სხვადასხვა პათოლოგიებზე;


ცხოველური წარმოშობის საკვების ხარისხისა და უსაფრთხოების შესაფასებელი
მეთოდების გაუმჯობესება და დანერგვა ვეტ - სანიტარიული ექსპერტიზის
პრაქტიკაში.
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ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ხუთი ლაბორატორია:


ცხოველთა დიაგნოსტიკის ლაბორატორია



ცხოველთა მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორია




უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია
მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია
ნემატოდების შემსწავლელი ლაბორატორია

საერთო - საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

საერთო

-

საუნივერსიტეტო

ლაბორატორიული ცენტრი ახორციელებს სამეცნიერო და დიაგნოსტიკურ კვლევებს,
როგორც შიდასაუნივერსიტეტო კვლევითი პროექტებისათვის, ისევე სხვა სამეცნიერო
-კვლევითი ცენტრებისა თუ კერძო კომპანიებისათვის.
საერთო - საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი შედგება შემდეგი
სტრუქტურული რგოლებისაგან:


ფიზიკო - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია



ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ბუნების დაცვის ლაბორატორია




ქიმიის პრეპარატული ლაბორატორია
ელექტრონული მიკროსკოპიის ლაბორატორია

ფიზიკო-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიას გააჩნია ISO სერტიფიკატი. იგი
აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით. ლაბორატორია ახორციელებს დიაგნოსტიკურ
კვლევებს სურსათის უვნებლობლობის კუთხით, კერძოდ უფლებამოსილია გასცეს
სერტიფიცირებული დასკვნები ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელებზე, ძმარზე,
ხილზე, ბოსტნეულსა და მათი გადამუშავების პროდუქტებზე, თაფლზე და ა.შ.
ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობისა და ბუნების დაცვის ლაბორატორია ასევე
აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით და დაკავებულია ნიადაგის კვლევით.
კერძოდ, შესაძლებელია განისაზღვროს ნიადაგის ძირითადი მახასიათებლები,
დადგინდეს

ნიადაგის

ნაყოფიერება,

მიწათმოქმედებით
დაკავებულ
სხვა
კვალიფიცირებული კონსულტაცია.

და

ფერმერულ

დაინტერესებულ

მეურნეობებს
პირებს

და

გაუწიოს

ქიმიის პრეპარატული ლაბორატორია აღჭურვილია მცირე და დიდ მასშტაბიანი
ქიმიური ექსპერიმენტების განსახორციელებლად საჭირო დანადგარებითა და
მოწყობილობებით. იგი ახორციელებს ცნობილი თუ ახალი ნაერთების სინთეზს,
ნაერთებისა

და

გამხსნელების

გასუფთავებას,

ტექნოლოგიურ

კონსულტაცია,

ტექნოლოგიების შემუშავებას და სხვა.
ელექტრონული მიკროსკოპიის ლაბორატორია როგორც დამოუკიდებელი
ერთეული ჩამოყალიბდა 2012 წელს, რომლის უმთავრესი მიზანია მაღალი ხარისხის
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სასწავლო და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა. ლაბორატორია აღჭურვილია
მაღალი ხარისხის სკანირებადი და ტრანსმისიული ელექტრონული მიკროსკოპებით,
რომელიც საშუალებას იძლევა შესწავლილი იყოს ცოცოხალი და არაცოცხალი ბუნების
უმცირესი ნაწილაკები და განსაზღვრული იქნას მათი სტრუქტურა და შენება.
დამოუკიდებელი ლაბორატორიები
უნივერსიტეტში

ფუნქციონირებს

სამი

დამოუკიდებელი

ლაბორატორია,

რომლებიც ინსტიტუციურად არ მიეკუთვნება რომელიმე კვლევით ინსტიტუტს
თუმცაღა ჩართულნი არიან სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით აქტივობაში. ესენია:


გელა თევზაძის სახელობის მოლეკულური გენეტიკის ლაბორატორია



კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის ლაბორატორია



მცენარეთა მიკროგამრავლების in vitro ლაბორატორია
დამხმარე ლაბორატორიები

კვლევითი

ინსტიტუტების

ფუნქციონირების

ხელშეწყობის

მიზნით,

უნივერსიტეტში განლაგებული შემდეგი დამხმარე ერთეულები:



სასტერილიზაციო ბლოკი
მიკროოგანიზმთა თერმოსტატ-სანჯღრეველები ლაბორატორია



ფიტოტრონები



კლიმატკამერები



ენტომოლოგიური ნიმუშების საცავი



ღრმა გაყინვის მაცივრების ოთახი



მაცივარ კამერების ლაბორატორია



მარანი-ამპელოგრაფია
კოლექციები

გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკი დაარსდა 2004 წელს მშრალი
რეგიონების სასოფლო - სამეურნეო კვლევების საერთაშორისო ცენტრის (ICARDA)
ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით. ამჟამად, ის არის საქართველოში მინდვრის
კულტურების გენეტიკური რესურსების შესწავლის ერთადერთი ცენტრი, სადაც
მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების ადგილობრივი გენეტიკური მასალების
დაცვის, შეგროვებისა და გამრავლების გარდა, მიმდინარეობს მათი ბოტანიკური
დესკრიპტორების მიხედვით დახასიათება და სამეურნეო ნიშნების მიხედვით
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შეფასება. გენბანკის ახალ თანამედროვე მაცივარ-საცავში დაცულია თანამედროვე
ჯიშების, ხალხური სელექციის ჯიშებისა, სასელექციო მასალისა და ველური
მონათესავე კულტურების თესლის 3000-მდე ნიმუში.
მეაბრეშუმეობის კოლექცია-ლაბორატორია
საქართველოში

ოდითგანვე

იყო

გავრცელებული

აბრეშუმხვევიას

ძველი

კავკასიური ჯიშები, როდესაც ევროპაში გავრცელებული აბრეშუმის ჭიის დაავადება,
პებრინა, საქართველომდე მოვიდა, დარგის სავალალო მდგომარეობა მოითხოვდა
კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას. 1887 წელს თბილისში დაარსდა კავკასიის
მეაბრეშუმეობის სადგური. 1930 წ. მეაბრეშუმეობის სადგურს, ამიერკავკასიის
მეაბრეშუმეობისა და აბრეშუმის წარმოების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ეწოდა, ხოლო 1954 წლიდან კი იგი შეუერთდა სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტს და
მეაბრეშუმეობის

სამეცნიერო

კვლევითი

ინსტიტუტი

დაერქვა.

დღეისათვის

მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიაში 70-მდე ჯიშის აბრეშუმის ჭიის გრენა ინახება.
კვლევის მიმართულებებია:


თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება



თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადება - პოლიედროზის ადრეული დიაგნოსტიკა



გრენის ფაზაში
ცოცხალი აბრეშუმის

პარკის

ამოხვევისათვის

სპეციალური

ხსნარის

კონცენ¬ტრაციისა და ექსპოზიციის შემუშავება


დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭისადმი გამძლე თუთის მცენარის თესლნერგებისა
და ნამყენი ნერგების გამრავლება



დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭისადმი გამძლე თუთის მცენარეების იმუნიტეტის
ხარისხის შეფასება წინასწარი სადიაგნოსტიკო სტრუქტურულ-ანატომიური
ნიშნებით



თუთის ზოგიერთი ჯიშის მრავალმიზნობრივად გამოყენების შესაძლებლობა

კვლევის ობიექტები:



თუთის აბრეშუმხვევია
თუთის მცენარე



თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადების გამომწვევი ვირუსები




თუთის აბრეშუმხვევიას პარკი
თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდი და კოლექციის ჯიშები
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მცენარეთა კოლექცია
მცენარეთა

კოლექცია

შექმნილია

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

ბოტანიკისა და მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ბაზაზე. კოლექცია
აერთიანებს 200-მდე სახეობის ოთახის მცენარეს. მცენარეთა დიდი ნაწილი
გამოიყენება სასწავლო პროცესში. კვლევების თემატიკა შემდეგია:


მცენარეთა გამძლეობა აბიოტური და ბიოტური ფაქტორების მიმართ



ბიომრავალფეროვნება



გარემოს დაბინძურება



გლობალური დათბობა



სამკურნალო მცენარეები

კვლევის მეთოდებია:


საველე ექსპედიციები




მორფოლოგიურ-ანატომიური და შინაგანი აგებულება - ანატომიური
წყლის რეჟიმი - ტრანსპირაციის ინტენსივობა



ფოტოსინთეზი - გაზთაცვლა, ქლოროფილებისა და კაროტინოიდების
რაოდენობა, ქლოროფილების ფლუორესცენცია, ფოტოსისტემების აქტივობა

საერთაშორისო თანამშრომლობა:


იტალია, მილანის უნივერსიტეტი



უკრაინა, ბოტანიკის ინსტიტუტი, მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი



გერმანია, ჰოჰენჰეიმის უნივერსიტეტი



თურქეთი, იზმირის ერდოღანის უნივერსიტეტი



რუსეთი, მცენარეთა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, მოსკოვი



რუსეთი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი, სანკტ-პეტერბურგი

მიკოლოგიური ჰერბარიუმი
მიკოლოგიური ჰერბარიუმი წარმოადგენს სახეობამდე გარკვეულ სოკოების
ნიმუშების კოლექციას. საქართველოში სოკოების მსოფლიო მნიშვნელობის ორი
კოლექციაა.

ერთი

ინახება

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

(მიკრომიცეტების, ანუ მიკროსკოპული სოკოების კოლექცია), ხოლო მეორე თბილისის
ბოტანიკური ბაღში (მაკრომიცეტების, ანუ ქუდიანი სოკოების კოლექცია).
მიკოლოგიური ჰერბარიუმის მისია:


მცენარეების და სოკოების თანასაზოგადოების შესახებ ინფორმაციის და
შესასწავლი მასალების შეგროვება და კონსერვაცია საჰერბარიუმო ნიმუშების
სახით, მე -19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დღემდე.
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კოლექციის განახლება, შექმნა, შენარჩუნება, შესწავლის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა ადგილობრივი და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის
მეცნიერებისთვის.



საგანმანათლებლო რესურსის შექმნა მიკოლოგიის და ფიტოპათოლოგიის



სწავლებისათვის და სამეცნიერო კვლევებისათვის.
კოლექციის შეგროვება, შენარჩუნება, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერთათვის, მსოფლიო მასშტაბით.

სოკოების წმინდა კულტურების კოლექციის მისია:
ბიოლოგიური მასალის და ინფორმაციის მრავალფეროვნების შექმნა, რაც
ბიოლოგიური მეცნიერების განვითარებას და წინსვლას უწყობს ხელს.
კოლექციები შეიძლება გამოყებებული იქნას სასწავლო პროცესში, სამეცნიერო
კვლევებში და წარმოებაში.

საცდელი საველე ბაზები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზები შეიქმნა 2012 წელს.
ჩამოყალიბდა საცდელი მეურნეობები, რომლებიც წარმოადგენს ღია ლაბორატორიას
როგორც უნივერსიტეტის მეცნიერებისთვის ისე სტუდენტებისთვის.
ამჟამად ფუნქციონირებს ორი ძირითადი ბაზა: ერთი აღმოსავლეთ საქართველოში
(მცხეთის რაიონი, სოფელი მუხრანი, 165 ჰა), მეორე კი დასავლეთ საქართველოში
(აბაშის რაიონი, სოფელი მარანი, 120 ჰა).
საცდელ ბაზებზე მიმდინარეობს სხადასხვა სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაო.
აღსანიშნავია, რომ საცდელ ბაზაზე უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გამოიყვანეს 2 ახალი
ქართული ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი - „თოლია“ - თეთრი ჰიბრიდი, და „ყაზბეგი“ ყვითელი ჰიბრიდი.
მუხრანის საცდელ ბაზაზე, განთავსებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების
კოლექცია. კოლექცია მოიცავს 250 ჯიშზე მეტ ქართულ ვაზს, 100 ჯიშზე მეტ
ინტენსიური ტიპის ვაშლის ჯიშს, უეკლო მაყვლის სადედე ბაღს და მაყვლის სანერგეს.
აღნიშნული ბაზა ასევე გამოიყენება გენბანკის მიერ, რომლისთვისაც ყოველწლიურად
ითესება სიმინდის, ხორბლის, ქერის, შვრიის, ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის ასობით
ჯიში.
ბაზაზე მიმდინარეობს, მარცვლეულის სხვადასხვა ჯიშზე დაკვირვება მავნებელდაავადებების გავლენის და ზემოქმედების დადგენის მიზნით. ასევე მიმდინარეობს,
სხვადასხვა სასუქების და მცენარეთა დაცვის საშუალების მცენარეებზე ზემოქმედების
დაკვირვება.
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აბაშის ბაზაზე განთავსებულია თხილის კოლექცია, რომელიც მოიცავს 100-ზე მეტ
ქართულ და უცხოურ ჯიშებს. ასევე გაშენებულია თხილის სადედე ბაღი და სანერგე
მეურნეობა. სადედე ბაღიდან მიღებული მასალით ხდება თხილის მაღალხარისხიანი
ნერგების წარმოება. აღნიშნულ ბაზაზე ასევე გაშენებულია ბროწეულის სანერგე, სადაც
კალმების მეშვეობით ხდება მაღალხარისხიანი ბროწეულის ნერგის წარმოება.
მუხრანისა და აბაშის ბაზებზე იწარმოება. სიმინდის, ხორბლის, ქერის, შვრიის და
სოიას სათესლე მასალა.
აღსანიშნავია, რომ ორივე ბაზაზე მიმდინარეობს, სერტიფიცირებული სათესლე და
სარგავი

მასალის

წარმოება.

სერტიფიცირებას

ახდენს

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.
ბაზები აქტიურად გამოიყენება სტუდენტთა სწავლების პროცესში და ისინი
ჩართულნი

არიან

სხვადასხვა

პრაქტიკულ

სამუშაოებში.

სტუდენტების

მონაწილეობით ხდება მწვანე ოპერაციების, თუ სხვადასხვა საველე სამუშაოების
შესრულება.

14.1.6 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო და სასწავლო
კომპონენტები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ნაწილი
მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს: სამეცნიეროსა და სასწავლოს. საქართველოს
აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამეცნიერო სამსახური, რომელიც
კოორდინირებას უწევს უნივერსიტეტის შემდეგ სამეცნიერო კომპონენტებს:

14.1.6.1 სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტები
კვლევითი საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ახორციელებს მეცნიერებისათვის
კვლევითი
საქმიანობის
განვითარების
ხელშეწყობას,
კონკურენტული
უპირატესობების მოპოვებასა და შესაბამისი გარემოს შექმნას, რათა მკვლევარს
საშუალება მიეცეს, შექმნას ახალი ცოდნა, დანერგოს და პრაქტიკაში გადაიტანოს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერ - თანამშრომლები
გათავისუფლებულნი არიან ზედნადები ხარჯებისაგან და ადმინისტრაციული
ფუნქციებისაგან, გარდა უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კვლევითი ინსიტუტებისა
და ცალკეული ლაბორატორიების ხელმძღვანელებისა. ეს ყოველივე მეცნიერს
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საშუალებას აძლევს, მთელი მისი გონებრივი და მატერიალური რესურსი სრულად
მოახმაროს მის კვლევას და შედეგად შექმნას ახალი ცოდნა - გამოცდილება.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს კომუნიკაციის სწრაფ
და გამარტივებულ საშუალებებს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების, ასევე
სხვადასხვა სახის კონსულტაციების ფარგლებში. სამეცნიერო სფეროში საკმაოდ
მნიშვნელოვანია ინფორმაციის დროული გაცვლა - გამოცვლა, როგორც კვლევების
განვითარების

კუთხით,

ისე

ახალი

ცოდნისა

და

გამოცდილების

შექმნის

თვალსაზრისით.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო სამსახურის ერთ-ერთი
ძირითადი ფუნქციაა მეცნიერებისათვის რაც შეიძლება მეტი საგრანტო დაფინანსების
საშუალებებთან წვდომის გამარტივება. ამ კუთხით უნივერსიტეტი აქტიურად
თანამშრომლობს სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, უკრაინის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, CRDF Global, DTRA, Horizon 2020 და სხვ. აღნიშული ფონდები სხვადასხვა
სამეცნიერო მიმართულებებისათვის პერიოდულად აცხადებენ გრანტებს და
სამეცნიერო სამსახური აქტიურად ადევნებს თვალს ამ ფონდების აქტივობებს. ამასთან
ერთად, საჭიროების შემთხვევაში სამეცნიერო სამსახური პერიოდულად ესწრება
ზემოხსენებული

ფონდების

სამეცნიერო

შეხვედრებს,

მიღებულ

ინფორმაციას

უზიარებს და შესაბამის კონსულტირებას უწევს უნივერსიტეტის სამეცნეირო
პერსონალს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულისათვის უნივერსიტეტი აღჭურვილია შესაბამისი
ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური რესურსით, რომელიც ხელმისაწვდომია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ ყველა კვლევითი
ინსტიტუტისა თუ ლაბორატორიისათვის. 2013 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ამ მიზნით
ცოდნის ფონდმა გაიღო 50 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის შეძენა - დანერგვისათვის. ამასთან საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

აქტიურადაა

ჩართული

ამერიკისა

და

ევროპის

წამყვან

უნივერსიტეტებში მოღვაწე ქართველი მეცნიერების მოზიდვის პროცესში, რაც
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა როგორც სამეცნიერო, ისე სასწავლო
კომპონენტის წარმატებით ფუნქციონირებისათვის.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიერ

შემოღებული

კვლევითი

საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმების დანერგვამ განაპირობა
რამდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი, კერძოდ:
 უნივერსიტეტის რეიტინგმა საკმაოდ მოკლე დროში რეკორდულად იმატა.


ბოლო პერიოდში აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ მოპოვებული
გრანტების ოდენობამ, როგორც თანხობრივად, ასევე რაოდენობრივად განიცადა
დინამიური ზრდა.
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უნივერსიტეტის
მეცნიერებს
საშუალება
მიეცათ,
არ
ყოფილიყვნენ
დამოკიდებულნი საქართველოს ბაზარზე არსებული მხოლოდ ერთ სამეცნიერო
ფონდზე და აქცენტი გაეკეთებინათ უცხოური ფონდების მიერ გამოცხადებულ
საგრანტო კონკურსებზე



ზემოხსენებული უცხოური ფონდების მეშვეობით შესაძლებელი გახდა
ძვირადღირებული ინფრასქტრუტურის შეძენა, რომელიც კონკურენტუნარიანია
და რიგ შემთხვევებში ანალოგი არ ყავს ქართულ ბაზარზე.



აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერების ბოლოდროინდელმა აქტივობებმა
გაზარდა უნივერსიტეტის ცნობადობა როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ
დონეზე, რაც ძირითადად ასახულია უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ
დამყარებულ კოლაბორაციებში სხვადასხვა საკმაოდ ცნობილ და წამყვან
უნივერსიტეტებსა თუ კვლევით ცენტრებთან.



კვალიფიციური

მეცნიერების

ხელმძღვანელობის

საშუალებით

აგრარული

უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექმნებათ, აქტიურად ჩაერთონ
სამეცნიერო კვლევით პროექტებში, სწავლა განაგრძონ და კონტაქტები დაამყარონ
უცხოელ კოლაბორატორებთან.


საფინანსო სამსახურისთვის სამეცნიერო ნაწილის ფინანსური ანგარიშების
მომზადება



Google Drive-ის საშუალებით შიდა და გარე გრანტების ბიუჯეტების სისტემური
მონიტორინგი

კვლევისა და პროფესიული განვითარების მიზნით აკადემიური და პედაგოგიური
პერსონალის ხელფასის ფორმირების პოლიტიკა
საქართველოს აგრარული

უნივერსიტეტის

აკადემიური

და პედაგოგიური

ხელფასის პოლიტიკა მიმართულია, ერთი მხრივ, ხელი შეუწყოს აკადემიური
პერსონალის პროდუქტიულობას

და,

მეორე

მხრივ, საშუალება

მისცეს მათ,

განვითარდნენ მკვლევარებად და პროფესიონალებად. როგორც წესი, აკადემიური
პერსონალის ფუნქციები შედგება სამი ნაწილისაგან:



ადმინისტრაციული
პედაგოგიური



სამეცნიერო/კვლევითი

მათი ხელფასების ფორმირება ხდება იმგვარად, რომ
სამივე ფუნქცია
ანაზღაურებული იქნეს პროპორციულად, სამართლიანად და შესაბამისი საქმიანობა
წახალისებული იქნეს.
ხელფასის ფორმირების პოლიტიკა შემდეგნაირია - უნივერსიტეტი აკადემიურ
პერსონალთან ძირითადად აფორმებს სამი ტიპის შრომით ხელშეკრულებას:
 განსაზღვრული თანხის ოდენობით
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ფიქსირებული თანხითა და საათობრივი კომპონენტის ერთობლიობით
მხოლოდ საათობრივი ანაზღაურებით

აკადემიურ

პერსონალის,

რომელთა

ანაზღაურებაც

ხდება

მხოლოდ

ფიქსირებული/განსაზღვრული თანხის კომპონენტით, ხელფასის ფორმირება ხდება
შემდეგნაირად:
 25%
-

სამეცნიერო/კვლევითი

საქმიანობისა

და

პროფესიული

განვითარებისთვის


40% - ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის



35% - სასწავლო საქმიანობისთვის

აკადემიურ

პერსონალის,

რომელთა

ანაზღაურებაც

ხდება

განსაზღვრული/ფიქსირებული თანხისა და დამატებული საათობრივი კომპონენტის
ერთობლიობით, ფიქსირებული ხელფასის 50% განკუთვნილია სამეცნიერო/კვლევითი
საქმიანობისა და პროფესიული განვითარებისთვის, ხოლო დანარჩენი 50% - საგნის
კოორდინირებისა და სწავლების მეთოდოლოგიისთვის.
მხოლოდ
საათობრივი ანაზღაურება ხდება ძირითადად იმ აკადემიურ
პერსონალთან, რომლებიც აფილირებულნი არიან სხვა უნივერსიტეტებთან. მათი
საათობრივი ანაზღაურება ხდება ინდივიდუალური ნიხრით.
ყოველწლიური შეფასების სისტემის დანერგვა და ორგანიზება
მეცნიერის პროდუქტიულობის შეფასება იგეგმება ყოველწლიურად, ბოლო სამი
წლის მიხედვით, იმ შედეგებით, რასაც მიაღწია მოცემულ ვადაში.
შეფასების მეთოდი მოიცავს არა მხოლოდ ბიბლიომეტრულ მონაცემებს, არამედ
ისეთ აქტივობებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ მსგავსი ტიპის გამოთვლებში.
შეფასების ეს მეთოდი მეცნიერის მოტივირებისა და რესურსების ადეკვატურად
გადანაწილების საშუალებას იძლევა.
შეფასებები გადანაწილებულია თითოეული პუნქტისთვის გაწერილი შესაძლო
მაქსიმალური დროის, დაკისრებული პასუხისმგებლობისა და მიღებული შედეგების
გათვალისწინებით.
მეცნიერის ყოველწლიური საქმიანობა ფასდება როგორც ინდივიდუალურად,
ასევე ინსტიტუტების მიხედვით შემდეგი 11 კრიტერიუმის გათვალისწინებით:


ცოდნის ფონდის მიერ გაწეული დაფინანსება;




მეცნიერის მიერ წლის განმავლობაში მოპოვებული გრანტების მოცულობა;
ინსტიტუტებზე გაწეული ხარჯებისა და მათში შემავალი თანამშრომლების
რაოდენობის თანაფარდობა;



ინსტიტუტებზე გაწეული ხარჯებისა და მათში შემავალი თანამშრომლების მიერ



მოპოვებული გრანტების თანაფარდობა;
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ფართის ათვისება;
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Impact Factor - იან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა;
Impact Factor - იან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რეიტინგი;



მეცნიერის ციტირების ინდექსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);



გამოქვეყნებული წიგნები, სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები;




სასწავლო პროცესში ჩართულობა;
დაცული დისერტაციების რაოდენობა.

თითოეული

კრიტერიუმის

შესაბამისად

კოეფიციენტების

გამოთვლა

ხდება

შემდეგნაირად:


ცოდნის ფონდის მიერ გაწული დაფინანსება - პირველ რიგში ვიღებთ წლის
განმავლობაში ცოდნის ფონდის მიერ გაწეულ დაფინანსებას, რომელიც ჯამდება
ინსტიტუტების

შესაბამისად

და

იყოფა

მათში

შემავალი

მეცნიერების

რაოდენობაზე. ამის შემდეგ ყველაზე მცირე ბიუჯეტიან ინსტიტუტს ენიჭება 100
ქულა და დანარჩენი ერთეულების კოეფიციეტები ედარება ამ 100 ქულას.


მეცნიერის მიერ წლის განმავლობაში მოპოვებული გრანტების მოცულობა ანალოგიური მეთოდი გამოიყენება გრანტების მიხედვით კოეფიციენტის
გამოთვლისას იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში 100 ქულა ენიჭება
ინსტიტუტის



მიერ

მოპოვებული

გრანტების

მაქსიმალურ

მოცულობას,

დანარჩენი ერთეულების მაჩვენებელებს ვადარებთ ყველაზე მოცულობიანს.
ინსტიტუტებზე გაწეული ხარჯებისა და მათში შემავალი თანამშრომლების
რაოდენობის თანაფარდობა - ამ კრიტერიუმის გამოსათვლელად ინსტიტუტზე
გაწეულ დანახარჯებს ვყოფთ მასში შემავალი თანამშრომლების რაოდენობაზე. ამ
შემთხვევაში მინიმალური მაჩვენებლის მქონე ერთეულს ენიჭება 100 ქულა და
დანარჩენების მაჩვენებლებს ვადარებთ ამ მონაცემს.



ინსტიტუტებზე გაწეული ხარჯებისა და მათში შემავალი თანამშრომლების მიერ
მოპოვებული გრანტების თანაფარდობა - ცალკე დგინდება გრანტებისა და
ცოდნის ფონდის მიერ გაწეული დაფინანსების ერთმანეთთან შეფარდების
გამოთვლა

(შიდა

დაფინანსება/მიღებული

გრანტების

მოცულობა).

ამ

შემთხვევაში მინიმალური მაჩვენებლის მქონე კვლევით ერთეულს ენიჭება 100


ქულა და დანარჩენი ინსტიტუტების მაჩვენებლებს ვადარებთ ამ მონაცემს.
უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ფართის ათვისება - ამ კრიტერიუმის
გამოთვლა საშუალებას იძლევა შეფასებულ იქნეს ადმინისტრაციული და
კომუნალური ხარჯები კვლევით ერთეულზე გამოყოფილი ფართების მიხედვით.
ჯამდება ინსტიტუტების მიხედვით და მინიმალური ფართის მქონე ერთეულს
ენიჭება

100

ქულა.

დანარჩენების

ქულები

დგინდება

ამ

ერთეულთან

შეფარდებით.


Impact Factor-იან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა ინსტიტუტების მიხედვით ჯამდება მასში შემავალი თითოეული მეცნიერის მიერ
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რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა. ამის
შემდეგ სტატიების მაქსიმალური ოდენობის მქონე კვლევით ინსტიტუტს ენიჭება
100 ქულა. დანარჩენი ერთეულების ქულები დგინდება მასთან შეფარდებით.


Impact

Factor-იან

ჟურნალებში

გამოქვეყნებული

სტატიების

რეიტინგი

-

ინსტიტუტების მიხედვით ჯამდება მასში შემავალი თითოეული მეცნიერის მიერ
Impact Factor-იან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რეიტინგი. ამის
შემდეგ მაქსიმალური ჯამური რეიტინგის მქონე ერთეულს ენიჭება 100 ქულა.
დანარჩენი ინსტიტუტების ქულები დგინდება მასთან შეფარდებით.


მეცნიერის ციტირების ინდექსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) - ინსტიტუტების
მიხედვით ჯამდება მასში შემავალი თითოეული მეცნიერის ციტირების ინდექსი
Google Scholar ის შესაბამისად. ამის შემდეგ მაქსიმალური ციტირების ინდექსის
მაჩვენებლიან ერთეულს ენიჭება 100 ქულა. დანარჩენი ინსტიტუტების ქულები
დგინდება მასთან შეფარდებით.



გამოქვეყნებული წიგნების, სახელმძღვანელოებისა და მონოგრაფიების რაოდენობა
- ინსტიტუტების მიხედვით ჯამდება მასში შემავალი თითოეული მეცნიერის
მიერ გამოქვეყნებული წიგნების, სახელმძღვანელოებისა და მონოგრაფიების
რაოდენობას. მაქსიმალური მაჩვენებლის მქონე ერთეულს ენიჭება 100 ქულა.
დანარჩენი ინსტიტუტების ქულები დგინდება მასთან შეფარდებით.



სასწავლო პროცესში ჩართულობა - ჯამდება ინსტიტუტების მიხედვით მასში
შემავალი თანამშრომლების მიერ წლის განმავლობაში წაკითხული საათების
რაოდენობას, რომელიც შემდეგ ჯამდება ერთეულის მიხედვით. მაქსიმალური
მაჩვენებლის მქონე კვლევით ინსტიტუტს ენიჭება 50 ქულას. დანარჩენების
ქულები დგინდება მასთან შეფარდებით.



დაცული

დისერტაციების

რაოდენობა

-

დგინდება

წლის

განმავლობაში

ინსტიტუტების მიხედვით დოქტორანტების მიერ დაცული დისერტაციების
რაოდენობა, რომელიც შემდეგ ჯამდება კვლევითი ერთეულის მიხედვით.
მაქსიმალური მაჩვენებლის მქონე ინსტიტუტს ენიჭება 50 ქულა. დანარჩენი
ერთეულების ქულები დგინდება მასთან შეფარდებით.
თითოეული მაჩვენებლის გამოთვლის შემდეგ ჯამდება ყველა კრიტერიუმი და
მიიღება საბოლოო ქულები.
მეცნიერების ყოველწლიური აქტივობის შეფასების შედეგების მონიტორინგს
განახორციელებს აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი
სამეცნიერო სამსახურის კოორდინატორებთან ერთად და საჭიროების შემთხვევაში
გეგმავს ღონისძიებებს პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის
მიზნით. ზემოხსენებული მოდელი ახალი

შემუშავებულია

და დანერგვამდე

სამეცნიერო სამსახური კვლევითი ხარისხისა და შედეგების გაუმჯობესების მიზნით
განახორციელებს მის დატესტვას.
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Google Scholar-ის საშუალებით მეცნიერების აქტივობების მონიტორინგი
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მეცნიერების

უმრავლესობა

დარეგისტრირებულები არიან Google Scholar-ის საიტზე, რაც გვაძლევს ყოველწლიურ
ინფორმაციას გამოქვეყნებული სტატიების, მეცნიერის ციტირების ინდექსისა და
რეფერირებადი ჟურნალების Impact Factor-ების შესახებ.
საიტი მეცნიერებს საშუალებას აძლევს, თავადაც აწარმოონ პერსონალური
მონაცემების მონიტორინგი და კონკურენტულ გარემოში შეიქმნან პირადი მოტივაცია.
ყოველივე ზემოხსენებულთან ერთად, Google Scholar მეცნიერებს საშუალებას
აძლევს,

აგრარული

უნივერსიტეტის

ბაზაზე

არსებულ

ინსტიტუტებსა

და

ლაბორატორიებს შორის შექმნას და ხელი შეუწყოს შიდა კონკურენციას, რაც თავის
მხრივ, დადებითად აისახება სამეცნიერო აქტივობების პროგრესზე.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე მოღვაწე მეცნიერების დიდი
ნაწილი არის Google Scholar-ის საიტის მიხედვით საკმაოდ მაღალი რეიტინგის მქონე
და კონკურენციას უწევენ გამოჩენილ უცხოელ თუ ადგილობრივ მკვლევარებს.
სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოება
სამეცნიერო სამსახური აქტიურადაა ჩართული როგორც შიდა ისე გარე
დოკუმენტაციების წარმოების პროცესებში. შიდა დოკუმენტების (სამივლინებო
ბარათების

დროული

მომზადება,

სხვადასხვა

ორგანიზაციებთან

შესყიდვების

წერილობითი

შეკვეთების

მიმართვები,

განხორციელება,

სხვადასხვა

სახის

ხელშეკრულების ორგანიზებულად მომზადება და ა.შ.) წარმოების პროცესში
იგულისხმება მოხსენებითი ბარათებისა და განცხადებების წარმოება, განხილვა,
ორგანიზება და შინაარსიდან გამომდინარე შესაბამის სამსახურებთან დაკავშირება. ეს
პროცესი ხორციელდება დროულად და შესაბამისად, ამცირებს ფორსმაჟორულ
სიტუაციების ოდენობას.
სამეცნიერო სამსახური საჭიროებიდან გამომდინარე აწარმოებს შესაბამისი
ფორმების

მომზადებასა

და

დანერგვას,

რაც

გვეხმარება

სხვადასხვა

ტიპის

ინფორმაციის მიღებასა და დამუშავებაში, როგორებიცაა:
 წლიური და შუალედური სამეცნიერო აქტივობების ანგარიშები;


გრანტის საკონკურსოდ წარდგენამდე შესაბამისი ფორმების წარმოება;




შესყიდვებთან დაკავშირებული ფორმების შემუშავება;
შიდა გრანტების დასამტკიცებელი ფორმების შემუშავება;



სამეცნიერო ნაწილის ბიუჯეტის ფორმირება;



სამეცნიერო პერსონალის მიერ მოპოვებული პატენტების შესახებ ინფორმაციის



ფორმალიზება;
შუალედური/წლიური ანგარიშებისა და პრეზენტაციების ფორმატის შემუშავება;
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შიდა საუნივერსიტეტო კონფერენცია/მოხსენებების
მოძიების მექანიზმების შემუშავება.

შესახებ

ინფორმაციის

მიმდინარე პროექტების მონიტორინგი
2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით ცოდნის ფონდის მიერ დაფინანსდა შიდა
საუნივერსიტეტო გრანტები, რომელთა მიზანიც იყო მეცნიერებისთვის მოტივაციის
ამაღლება და გარე გრანტებზე უფრო მეტი აქცენტის გაკეთება. ეს პროცესი მეცნიერებს
საშუალებას აძლევდა, შიდა გრანტები მათთვის ყოფილიყო კვლევების განვითარების
საწყისი ეტაპი და შემდგომ ეტაპზე სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი ფონდის
საშუალებით გაეგრძელებინათ უკვე წამოწყებულ კვლევებზე მუშაობა.
შიდა გრანტების მონიტორინგისა და მენეჯმენტის მიზნით, სამეცნიერო სამსახურმა
შეიმუშავა შესაბამისი ფორმები:



საპროექტო განაცხადი
მონიტორინგის სქემა



ბიუჯეტის ფორმა
ზემოხსენებული დოკუმენტების აქტიური მონიტორინგი ხორციელდებოდა

შესყიდვების, შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმების, მივლინებების ფორმების
ორგანიზება - კონტროლით. ასევე ხდებოდა პერიოდული ანგარიშების წარმოება,
პროექტების ფარგლებში განხორცილებული აქტივობების შესაფასებლად.
მსგავსი

ტიპის

მექანიზმებით

ხორციელდება

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ მოპოვებული გარე გრანტების მონიტორინგი. ეს
პროცესი მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:


დონორ ორგანიზაციებში წარსადგენი სხვადასხვა დოკუმენტების წარმოება



შესყიდვების სამსახურისთვის წინასწარ გაწერილი შესასყიდი მასალების
აღრიცხვა - მომზადება



სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მომზადება - კონტროლი

საკონკურსოდ წარსადგენი განცხადებების მომზადება/მოწესრიგება
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი სტრატეგია არის
სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში აქტიური
მონაწილეობა, დაფინანსების მოპოვება და ამის საშუალებით მეცნიერების
განვითარების ხელშეწყობა. სამეცნიერო სამსახური დიდ ყურადღებას უთმობს
სამეცნიერო

ფონდების

მიერ

გამოცხადებული

კონკურსებისთვის

შესაბამისი

დოკუმენტაციის მომზადებასა და მოწესრიგებას, რადგან ეს არის ერთ-ერთი
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ძირითადი კრიტერიუმი გრანტის მოპოვებისათვის. საკონკურსოდ წარსადგენი
განაცხადები მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:


განაცხადის ფორმა



ფონდების მიერ შემუშავებული საპროექტო წინადადების დოკუმენტები




შესაბამისი ბიუჯეტის ფორმა
თანადაფინანსების დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)



განაცხადი ინფრასტურქტურის ხელმისაწვდომობის შესახებ



სხვადასხვა ინდივიდუალური ტიპის დოკუმენტები

შესყიდვების ცენტრალიზებული მართვა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტრატეგიის ერთ-ერთი შემადგენელი
ნაწილია შესყიდვების ცენტრალიზებული მართვა, რაც ამარტივებს პროცედურებს,
რომლებიც დაკავშირებულია როგორც გრანტების ფარგლებში შესყიდვებთან, ისე
ინდივიდუალურ
შემთხვევებში.
სამეცნიერო
სამსახური
გრანტებით
გათვალისწინებულ სახარჯ მასალებს, რეაქტივებსა და დანარდგარების შესყიდვების
გეგმებს წინასწარ ადგენს და ოპერატიულად გადასცემს შესყიდვების სამსახურს, რათა
თავიდან იქნეს აცილებული გაუთვალისწინებელი შემთხვევები და რაც მთავარია,
მეცნიერებს დროულად ჰქონდეთ წვდომა მათი კვლევებისათვის საჭირო რეაქტივებსა
თუ დანადგარებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
მასში შემავალი ინსტიტუტების თანამშრომლებისათვის საჭიროებიდან გამომდინარე
ხელმისაწვდომს ხდის უკვე უნივერსიტეტის მფლობელობაში არსებულ დანადგარებს.
უნივერსიტეტის ბიუჯეტის კვლევითი ნაწილის დაგეგმა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დაფინანსების მნიშვნელოვან წყაროს
წარმოადგენს ბაკალავრის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტების
სწავლის გადასახადისგან შემოსული თანხა (სრული შემოსავლების 45,7%).
თავის მხრივ, სტუდენტების სწავლის გადასახადი შედგება შემდეგი ძირითადი
წყაროებისაგან (1 %-ის სიზუსტით):
- სტუდენტების გადახდები 59%
-

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 38%

-

სოციალური გრანტი 3%
სხვა დაფინანსება 0%
გარდა

სტუდენტების

სწავლების

შემოსავლისა,

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტს ასევე გააჩნია გრანტები სამეცნიერო პროექტების დასაფინანსებლად
(სრული შემოსავლების 23,1%), საერთაშორისო გრანტები კონკრეტული პროექტების
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დასაფინანსებლად (სრული შემოსავლების 5,2%), ცოდნის ფონდის პირდაპირი
დაფინანსება სასწავლო - სამეცნიერო მიზნებისთვის (სრული შემოსავლების 7,9%) და
შემოსავლები სხვა სასწავლო - პრაქტიკული და ლაბორატორიული საქმიანობიდან
(სრული შემოსავლების 18,1%).
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი წარმოადგენს გრძელვადიანად
ფინანსურად სტაბილურ და მდგრად ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია თავისი
ვალდებულებების სრულად,

ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად

შესრულება.

უნივერსიტეტის ფინანსური სტაბილურობა ასევე აისახება კვლევით ნაწილშიც.
აგრარული უნივერსიტეტი კომპანიის მოწყობის ფორმით არის არასამეწარმეო
(არაკომერციული)

იურიდიული

პირი.

უნივერსიტეტი

არ

არის

მოგებაზე

ორიენტირებული, მისი მთავარი მიზანია საქართველოში განათლების ხელშეწყობა.
ყოველწლიურად გამომუშავებული თანხის ნამეტის რეინვესტირება ხდება მთლიანად
განათლებასა და კვლევაში.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში კვლევების დაფინანსება ხდება ორი
ძირითადი წყაროდან:
1. უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული სამეცნიერო გრანტებიდან (როგორიცაა
მაგალითად შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები) კვლევების ბიუჯეტის 69,2%
2. ინდივიდუალური კვლევითი და პროფესიული განვითარების სახელფასო
დაფინანსება და უნივერსიტეტის შიდა საბიუჯეტო დაფინანსება - კვლევების
ბიუჯეტის 30,8%
უნივერსიტეტს მიზნად აქვს დასახული, რომ ყოველ სასწავლო წელს, ჯამური
ხარჯების მინიმუმ 30% მოხმარდეს კვლევების დაფინანსებას. აქედან 20% იყოს
უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული დაფინანსება, ხოლო მინიმუმ 10% შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსება.
სასწავლო - სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი ეწევა სასწავლო - პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ საქმიანობას.
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

სასწავლო-პრაქტიკული

და

ლაბორატორიული ერთეულები ფინანსურად მდგრადი და სტაბილურია.
აღსანიშნავია,
ლაბორატორიული

რომ
უნივერსიტეტის
სასწავლო-პრაქტიკული
და
ერთეულები აქტიურად გამოიყენება სტუდენტებისათვის

პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მასში შემავალი ინსტიტუტების
თანამშრომლებს უზრუნველყოფს საბაზო დაფინანსებით ხელფასების სახით.
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უნივერსიტეტში შემავალი პერსონალის ფუნქციების, ვალდებულებების და საქმიანობის
მონიტორინგი
სამეცნიერო სამსახური უზრუნველყოფს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
არსებულ კვლევით ინსტიტუტებსა და ლაბორატორიებში შემავალი სამეცნიერო
პერსონალის ფუნქცია - მოვალეობები განსაზღვრას შემდეგნარიად:
სამეცნიერო პერსონალის ფუნქცები
სამეცნიერო

პერსონალის

ფუნქციაა,

დამოუკიდებლად

განახორციელოს

სამეცნიერო კვლევები, შექმნას ახალი ცოდნა და გამოაქვეყნოს კვლევის შესაბამისი
შედეგები; ასევე დამოუკიდებლად განსაზღვროს კვლევების შინაარსი, მეთოდები და
ბიუჯეტი;

მონაწილოება

გამოცხადებულ

საგრანტო

მიიღოს

სხვადასხვა

კონკურსებში;

სამეცნიერო

მიიღოს

ფონდის

დაფინანსება,

მათ

მიერ
შორის

ინდივიდუალური საგრანტო დაფინანსება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
სამეცნიერო პერსონალი იცავს უნივერსიტეტის შიდა განაწესით დადგენილ
მოთხოვნებს, შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინესბულ ვალდებულებებს,
თავისუფალი წვდომა აქვს უნივერსიტეტში არსებულ ინფასტრუქტურაზე, მოთხოვნის
შესაბამისად ახორციელებს პერიოდულ ანგარიშს, პატივს სცემს უნივერსიტეტის
რეპუტაციას და ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორციელებას.
ინსტიტუტებისა და ლაბორატორიების ხელმძღვანელების ფუნქციები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ინსტიტუტებისა და
ლაბორატორიის ხელმძღვანელები უზრუნველყოფენ კვლევით ინსტიტუტსა და
ლაბორატორიებში სამეცნეირო კვლევების ეფექტურად და დროულად მართვას;
უნივერსიტეტის

ხელმძღვანელს

შეთანხმებულად

წარუდგენს

ინსტიტუტის

სტრატეგიული განვითარებისა და სამეცნიერო კვლევების მიმდინარე გეგმებს.
ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან, უნივერსიტეტის მენეჯმენტის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების
შესრულებაზე;
ინსტიტუტის/ლაბორატორიის
დაფინანსების

პასუხისმგებლები
არიან
მიზნობრივ
გამოყენებაზე;

უზრუნველყოფენ სამეცნიერო ანგარიშების ორგანიზებულად მომზადებასა და
წარდგენას სამეცნიერო სამსახურისათვის. თავის მხრივ, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
სამსახური
წელიწადში
ორჯერ
მართავს
ინსტიტუტის/ლაბორატორიის მონიტორინგის პროცესებს და უშუალოდ შესაბამის
ინსტიტუტებსა და ლაბორატორიებში პრეზენტაციების სახით იბარებს პერიოდულ
ანგარიშებს; ასევე, ინსტუტებისა და ლაბორატორიების ხელმძღვანელები პატივს
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სცემენ უნივერსიტეტის
განხორციელებას.

რეპუტაციას

და

ხელს

უწყობენ

მისი

მიზნების

შუალედური (6 თვეში ერთხელ) ანგარიშების ორგანიზება/მოსმენა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო სამსახური ყოველ 6 თვეში
ერთხელ

ახორციელებს

უნივერსიტეტის

ბაზაზე

არსებული

კვლევითი

ინსტიტუტებისა და ლაბორატორიების ანგარიშების მოსმენას, რომელიც უშუალოდ
შესაბამის ინსტიტუტსა თუ ლაბორატორიაში ხორციელდება. ანგარიშების ამგვარი
პრეზენტაცია მეცნიერსა და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელს შორის აქტიური
კომუნიკაციის მექანიზმის ნაწილია და შესაძლებელს ხდის, რიგი პრობლემებისა თუ
საკითხების მარტივად გადაწყვეტას. ამ იდეის განხორციელების მთავარ მიზანს
წარმოადგენს ის, რომ ლაბორატორიაში უშუალოდ მოხდეს მიმდინარე სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის დემონსტრირება. ყოველივე ზემოხსენებული ხელს უწყობს
ინსტიტუტებსა თუ ლაბორატორიებში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობას.
ამასთან ერთად, ანგარიშების მოსმენის ამგვარი მეთოდი მომხსენებლებისათვის
კომფორტულს ხდის საკუთარ ბაზაზე შედეგებისა და სამომვალო გეგმების განხილვას.

ყოველწლიური სამეცნიერო ანგარიშის წარმოება
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო სამსახური ყოველი წლის
ბოლოს ადგენს სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის წლიურ ანგარიშს, რომელიც
მოიცავს შემდეგი სახის ინფორმაციას:


წლის გამავლობაში განხორციელებული სამეცნიერო აქტივობები;



სამეცნიერო პერსონალის მიერ მოპოვებული და წარდგენილი გრანტების
როგორც

რაოდენობრივი,

ისე

თანხობრივი

მაჩვენებლები

დონორი

ორგანიზაციების მითითებით;


სამეცნიერო პერსონალის მიერ სამეცნიერო ადგილობრივ თუ საერთაშორისო



კონფერენციებში მონაწილეობის მაჩვენებელი;
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატები;



წლის განმავლობაში გაფორმებული ხელშეკრულებები, მემორანდუმები და



საერთაშორისო თანამშრომლობა;
წლის განმავლობაში მოპოვებული პატენტები;



სამეცნიერო პერსონალის სასწავლო პროცესში ინტეგრაციის მაჩვენებელი.
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14.1.6.2 სასწავლო კომპონენტები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სასწავლო კომპონენტები მოიცავს
შემდეგ ქვეპუნქტებს:
მეცნიერ - თანამშრომლების ჩართულობა სასწავლო პროცესში
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სტუდენტებს ლექციებს უკითხავენ
სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებების ავტორიტეტული მეცნიერები, რომლებსაც
სამუშაო გამოცდილება მიღებული აქვთ ევროპისა და ამერიკის სამეცნიერო - კვლევით
ცენტრებსა და ლაბორატორიებში. ამავე დროს, სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევენ
უნივერსიტეტის მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს. მეცნიერ-თანამშრომლების
სწავლების პროცესში ჩართვამ საშუალება მოგვცა, უნივერსიტეტის სასწავლო
პროგრამები მაქსიმალურად დაახლოებოდა დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების
სასწავლო პროგრამებს (მაგალითად, მიჩიგანის უნივერსიტეტი, მისურის
უნივერსიტეტი, კორნელის უნივერსიტეტი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ვენის
უნივერსიტეტი (ბოკუ). საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტურამ,
როგორც

უმაღლესი

აკადემიური

განათლების

მესამე

საფუხურმა,

სასწავლო

კომპონენტებთან ერთად სამეცნიერო ფუნქციებიც შეიძინა. ნებისმიერ მეცნიერთანამშრომელს შეუძლია მოამზადოს სასწავლო კურსი, მონაწილეობა მიიღოს
პროფესორ-მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ კონკურსში და გახდეს საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი. მეორე მხრივ, უნივერსიტეტის პროფესორმასწავლებლებს მოტივაციას ექმნებათ ჩაერთონ კვლევით - მეცნიერულ საქმიანობაში.
უნივერსიტეტის მიზანია, ყველა პროფესორი ამავე დროს იყოს პრაქტიკოსი მეცნიერი.
ეს არის განათლებისა და მეცნიერების ინტეგრაციის ყველაზე ეფექტური გზა. მეცნიერ
- თანამშრომლები მონაწილეობას იღებენ სასწავლო პროგრამების კურიკულუმების
შემუშავებაში. მათ შეიმუშავეს უნივერსიტეტისათვის ახალი სასწავლო კურსები,
რომლებიც ისწავლება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. მათ მიერ შემუშავებული
კურსებით მოხდა ძველი საგნების ახლებით ჩანაცვლება.
სტუდენტების ჩართულობა კვლევით კომპონენტებში
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს სწავლის სხვადასხვა
ეტაპზე ეძლევათ კვლევების განხორციელების საშუალება. უნივერსიტეტის კვლევითი
მისიის გათვალისწინებით, თითოეულ სასწავლო პროგრამაში ინტეგრირებულია
კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფს მეცნიერებათაშორისი და პრობლემაზე
ორიენტირებული კვლევების წარმოებას. უნივერსიტეტის მიზანია, ისეთი
აკადემიური გარემოს შექმნა სადაც სტუდენტები შეიძენენ ცოდნის ახლებურად
201

ინტერპრეტაციის უნარს და ადრეულ ეტაპზევე ეუფლებიან მოწინავე აკადემიურ უნარ
- ჩვევებს.
ამასთან ერთად, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე ხორციელდება
როგორც სადოქტორო, ასევე სამაგისტრო კვლევები, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ
უნივერსიტეტის მეცნიერები. სწავლების ამგვარი მიდგომა საშუალებას აძლევს
სტუდენტს, აქტიურად იყოს ჩართული კვლევებში და გაიღრმავოს როგორც
თეორიული ასევე პრაქტიკული გამოცდილება უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული
ინფრასქტრუტურისა და სხვადასხვა სახის მატერიალური რესურსების საშუალებით.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობას იღებენ
სხვადასხვა ფონდის მიერ გამოცხადებულ სამაგისტრო, სადოქტორო და სხვადასხვა
სახის კონკურსებში. ასევე, მათ საშუალება ეძლევათ სწავლა განაგრძონ საზღვარგარეთ.
ეს ყოველივე კი მათ საშუალებას აძლევთ, ადრეული ასაკიდანვე დაამყარონ
კოლაბორაციები მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებთან.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა 2013-2018 წლებში
მოიპოვეს შემდეგი გრანტები, რომლებიც ხორციელდებოდა საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტში არსებულ კვლევით ლაბორატორიებში, ამავე უნივერსიტეტის
მაღალკვალიფიციური
ინფორმაციას

მეცნიერების

საქართველოს

აგრარული

ხელმძღვანელობით.
უნივერსიტეტის

წარმოგიდგენთ

სტუდენტების

მიერ

მოპოვებული გრანტების შესახებ:
სამაგისტრო კვლევები:
-

ვახტანგ თედიაშვილი - „ალტერნატიული სტრუქტურის მქონე სულფირებული
პოლისულფონ sPS02-360 ის სინთეზი და კვლევა“, სრული ბიუჯეტი - 6 000
ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - გიორგი ტიტვინიძე, პროექტის
ხანგრძლივობა - 6 თვე (2018 წლის 20 თებერვალიდან)

-

სანდრო შანიძე - „არბუსკულურ მიკორიზული სოკოების გავლენა ხორბლის
ზოგიერთი ქართული გენოტიპის ფოსფორის შეთვისების უნარზე“, სრული
ბიუჯეტი - 6 000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - ნანა ბიწაძე,
პროექტის ხანგრძლივობა - 9 თვე (2018 წლის 20 თებერვალიდან)

-

დავით თორთლაძე - „შპს მარშესთვის საკვებდანამატების გარეშე ბუნებრივი
სანელებლებით დამზადებული საბავშვო სოსისის რეცეპტურის შემუშავება,
მისი

ორგანოლეპტიკური

მაჩვენებლების,

მარკეტინგული

და

კვებითი

ღირებულების შეფასება, შენახვის ვადის განსაზღვრა“, სრული ბიუჯეტი - 6 000
ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - ლევან თორთლაძე, პროექტის
ხანგრძლივობა - 6 თვე (2018 წლის 20 თებერვალიდან)
-

ნიკა ხელაია - „პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის სისტემა“, სრული ბიუჯეტი
- 4 500 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - აკაკი ფაღავა, პროექტის
ხანგრძლივობა - 8 თვე (2016 წლის 13 დეკემბრიდან)
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-

მარიკა ხაჩიძე - „თანამედროვე ტენდენციების პროდუქტების მიღება ყურძნისა
და ღვინის საფუძვლებში“, ბიუჯეტი - 5 800 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის
ხელმძღვანელი - ზაირა შაფათავა, პროექტის ხანგრძლივობა - 8 თვე (2016 წლის
12 დეკემბრიდან)

-

ნინო ღლონტი - „პესტიციდების გამოყენების ხასიათი და ნოზემას ინფექცია
მეთაფლია ფუტკრებში“, ბიუჯეტი - 6 000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის
ხელმძღვანელი - მანანა კერესელიძე პროექტის ხანგრძლივობა - 10 თვე (2016
წლის 12 დეკემბრიდან)

-

კორნელი გახოკიძე - „ვაზის ქართული ჯიშების გამძლეობა ფიტოპლაზმური
დაავადებების მიმართ“, ბიუჯეტი - 6 000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის
ხელმძღვანელი - ნონა ჩხაიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 6 თვე (2016 წლის 12
დეკემბრიდან)

-

დიანა ბერია - „პესტიციდებითა და სხვა ორგანული ტოქსიკანტებით
დაბინძურებული ნიადაგების რემედიაცია სოკოების გამოყენებით“, ბიუჯეტი 6 000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - იზოლდა ხოხაშვილი,
პროექტის ხანგრძლივობა - 6 თვე (2016 წლის 12 დეკემბრიდან)

-

თათია ხოსიტაშვილი - „პომიდვრის სამხრეთ - ამერიკულის მენაღმე ჩრჩილის
შესწავლა აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში და მისი მავნებლობის
შემცირების ღონისძიებათა სისტემის დამუშავება“, სრული ბიუჯეტი - 6 000
ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - მზაღო ლობჟანიძე პროექტის
ხანგრძლივობა - 8 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)

-

მარიამ რუსიტაშვილი - „ჯიშური სიწმინდის და ბიოლოგიური აქტივობის
მაჩვენებლების

დადგენა

ქართული

ვაზის

გენოფონდის

ზოგიერთი

წითელყურძნიანი პერსპექტიული საღვინე ჯიშისთვის“, სრული ბიუჯეტი - 6
000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - მარინე ბეჟუაშვილი,
პროექტის ხანგრძლივობა - 5 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)
-

სანდრო ზაკალაშვილი - „ქართული საკონიაკე

სპირტების დავარგების

ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა მუხის ჩიფსებით“, სრული ბიუჯეტი - 6 000
ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - მარინე ბეჟუაშვილი, პროექტის
-

ხანგრძლივობა - 5 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)
მარიამ ტყებუჩავა - „თხილის ტკიპას ბიოეკოლოგიური თავისებურებების
შესწავლა დასავლეთ საქართველოს პირობებში და მისი რიცხოვნობის
მავნეობის ეკონომიკურ ზღვრამდე შემცირების ღონისძიებათა დამუშავება“,
სრული ბიუჯეტი - 6 000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - მზაღო
ლობჟანიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 5 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)

-

მანანა ვეფხვაძე - „კენკროვანი კულტურების ნანოკომპოზიტებში შესაფუთად
ერთი

მეთილციკლოპროპენით

დამუშავების

ტექნოლოგიის

გამოყენება“,
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სრული ბიუჯეტი - 2 200 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - ლევან
გულუა, პროექტის ხანგრძლივობა - 4 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)
-

ქეთევან ქორიძე - „ენტომოპათოგენური სოკოები როგორც ბიოლოგიური
კონტროლის აგენტები ადგილობრივი სახეობების იზოლაცია და კოლექციის
შექმნა“, სრული ბიუჯეტი - 6 300 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი მედეა ბურჯანაძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 7 თვე (2015 წლის 17
დეკემბრიდან)

-

თინათინი მიქაბაძე - „საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში გავრცელებული
პრობიოტიკული შტამებით ფერმენტირებული რძის პროდუქტების წარმოება“,
სრული ბიუჯეტი - 6 000 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - თამარ
ჯაფარიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 6 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)

-

ილია კუნჭულია - „თრიალეთის ქედის ყომრალი ნიადაგების გენეზისი და
კლასიფიკაცია“, სრული ბიუჯეტი - 3 700 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის
ხელმძღვანელი - თენგიზ ურუშაძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 6 თვე (2015 წლის

-

17 დეკემბრიდან)
მზია დავითაშვილი - „ოქროსფერი სტაფილოკოკის ენტეროტოქსინი, როგორც
გარემოსადა და საკვების დაბინძურების რისკფაქტორი, სრული ბიუჯეტი - 6 000
ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - კახა დიდებულიძე, პროექტის

-

ხანგრძლივობა - 6 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)
ინგა თაბაგარი - „ტრანსცხიმების შემცველობის გამოკვლევა

სასწავლო

დაწესებულებების (კერძოდ, თბილისის სკოლებსა და საბავშვო ბაღების) კვების
ობიექტებში წარმოდგენილ სურსათში და არსებული რისკების შეფასება“,
სრული ბიუჯეტი - 5 800 ლარი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - ლევან
გულუა, პროექტის ხანგრძლივობა - 6 თვე (2015 წლის 17 დეკემბრიდან)

სადოქტორო კვლევები:
-

თინათინ

ქაჩლიშვილი

-

„საფერავის

ჯიშის

ყურძნიდან

გამოყოფილი

სტილბენოიდური ნაერთების ლიპიდური მეტაბოლიზმის მარეგულირებელი
მოქმედების შესწავლა ჰეპატოსტიატოზიის in vitro მოდელზე“, სრული
ბიუჯეტი - 63 000 ლარი, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი - ნინა
-

კულიკოვა, პროექტის ხანგრძლივობა - 3 წელი (2017 წლის 2 ნოემბრიდან)
ქეთევან გოგიძე - „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ნიადაგის გენეტიკური
თავისებურებანის შესწავლა“, სრული ბიუჯეტი - 20 550 ლარი, სადოქტორო
ნაშრომის ხელმძღვანელი - თენგიზ ურუშაძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 1
წელი (2017 წლის 2 ნოემბრიდან)
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-

თემურ ქანთარია - „ბიოდეგრდირებადი ნანონაწილაკების მიღება ამინომჟავრუი
პოლიესტერამიდების საფუძველზე, მათი მოდიფიცირება და in vitro
ბიოშეთავსებადობის შესწავლა“, სრული ბიუჯეტი - 21 000 ლარი, სადოქტორო
ნაშრომის ხელმძღვანელი - რამაზ ქაცარავა პროექტის ხანგრძლივობა - 1 წელი

-

(2017 წლის 2 ნოემბრიდან)
ნინო თოდრია - „ჯავშნიანი ტკიპები, როგორც სტრესული ეკოსისტემების
ინდიკატორები“, სრული ბიუჯეტი - 31 500 ლარი, სადოქტორო ნაშრომის
ხელმძღვანელი - მაკა მურვანიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 1.5 წელი (2017
წლის 3 ნოემბრიდან)

-

ეკატერინე ბურკაძე, ეთერი ტყეშელიაძე, ინგა თაბაგარი, ლადო ბასილიძე,
ლეონიდ უშანოვი, ნატალია ხარაბაძე, ქეთი ხახვიაშვილი, რევაზ ლაფაჩი „მდგრადი

სოფლის

მეურნეობისა

და

სასურსათო

სისტემები

(მსმსს)

სტრუქტურული სადოქტორო პროგრამა“, სრული ბიუჯეტი - 228 620 ევრო,
პროექტის ხელმძღვანელი - თეო ურუშაძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 1.5 წელი
-

(2017 წლის 22 დეკემბრიდან)
გიორგი კირკიტაძე - „ფუნქციონალური დამტვერავების ბიომრავალფეროვნება
და მისი შემცირების საფრთხეები საქართველოში“, სრული ბიუჯეტი - 34 435
ლარი, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი - გიორგი ჯაფოშვილი, პროექტის

-

ხანგრძლივობა - 2 წელი (2015 წლის 27 მარტიდან)
ირაკლი გუჯაბიძე - „თუთის აბრეშუმხვევიას
პოლიედროზის

ადრეული

დიაგნოსტიკა

და

დაავადება

ბირთვული

ბიოლოგიურად

აქტიური

ნივთიერებების ზემოქმედების ეფექტი ბიოტექნოლოგიურ მაჩვენებლებზე“,
სრული ბიუჯეტი - 39 800 ლარი, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი - დალი
ღაღანიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 2 წელი (2015 წლის 27 მარტიდან)
-

ინესსა

კეკელიძე

-

„ფენოლური

ნაერთებით

გამდიდრებული,

მაღალი

ანტიოქსიდანტური აქტიობის წითელი სადესერტო ღვინოების დამზადების
ინოვაციური ტექნოლოგია“, სრული ბიუჯეტი - 21 000 ლარი, სადოქტორო
ნაშრომის ხელმძღვანელი - მურმან ჯაფარიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 2
წელი (2015 წლის 27 მარტიდან)
-

ნოდარ ნათენაძე - „კარტოფილის მოსავლის ამღები სამანქანო ტექნოლოგიის
სრულყოფა საქართველოს ნიადაგობრივი პირობებისათვის ამღები მანქანის
ამომყრელი

სამუშაო

ორგანოს

კონსტრუქციული

მოდერნიზაციის

საფუძველზე“, სრული ბიუჯეტი - 25 700 ლარი, სადოქტორო ნაშრომის
ხელმძღვანელი - რევაზ მახარობლიძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 2 წელი (2015
წლის 27 მარტიდან)
-

მარიამ მერაბიშვილი, ბიძინა იმნაძე - „სოფლების საერთო საძოვრების
კოლექტიური გამოყენება და კონფლიქტები - პრობლემების შედარებითი
კვლევები აზერბაიჯანსა და საქართველოში“, სრული ბიუჯეტი - 1 226 168 ლარი,
205

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელები - ალექსანდრე დიდებულიძე, თეო
ურუშაძე, პროექტის ხანგრძლივობა - 3 წელი (2015 წლის 1 თებერვლიდან) (VWის გრანტი)
-

ლევან ტყემალაძე - „საქართველოში

სოფლად საარსებო საშუალებების

გაძლიერება: ჯანმრთელი თესლის წარმოების ინტეგრირრებული მიდგომების
დანერგვა ადგილობრივი თესლწარმოების სისტემაში“, სრული ბიუჯეტი - 27
143 ევრო, სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი - ცოტნე სამადაშვილი,
პროექტის ხანგრძლივობა - 3 წელი (2017 წლის 1 ივლისიდან)
სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

პროგრამის

სწავლის

შედეგების

შესაფასებლად გამოიყენება ორი ძირითადი მიდგომა: პირდაპირი და არაპირდაპირი
გაზომვის მეთოდები. არაპირდაპირი გაზომვის მეთოდი გულისხმობს უკუკავშირის
სხვადასხვა საშუალების გამოყენებას: სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და
დამსაქმებლების გამოკითხვას და ამ შედეგების ანალიზის გზით პროგრამაში
დასახული

სწავლის

შედეგების

გაზომვის

და,

საჭიროების

შემთხვევაში,

გაუმჯობესებას. კონკრეტული სასწავლო კურსის ფარგლებში პირდაპირი გაზომვა
ხდება
სტუდენტის
ინდივიდუალური
ნამუშევრით,
ლაბორატორიული თუ სხვა სახის აქტივობების შემოწმებით.

პრეზენტაციით,

საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სწავლების მოდელი შემუშავებულია
თანამედროვე

მეთოდოლოგიაში

გათვალისწინებით.

პროგრამის

არსებული

სწავლის

საუკეთესო

შედეგების

პრაქტიკების

მისაღწევად

პროგრამაში

შემუშავებულია სასწავლო კომპონენტები/საგნები. ყოველი საგნის სილაბუსში
გაწერილია სწავლის შედეგები, რომლებისთვისაც შერჩეულია შესაბამისი შეფასების
მეთოდი. შერჩეული შეფასების მეთოდი გულისხმობს ცოდნის შემოწმების ისეთი
ტექნიკების გამოყენებას, რომელიც რელევანტური და ადეკვატურია კონკრეტული
სწავლის შედეგის მისაღწევად სასწავლო კურსში, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი
და გადამწყვეტია

საგანმანათლებლო

პროგრამაში

დასახული

კომპეტენციების

მისაღწევად. სწავლის შედეგების შეფასების დაგეგმვა ხდება სილაბუსის დაგეგმვისას
და აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერის მიერ მოწმდება
მისი რელევანტურობა და ადეკვატურობა დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე
სწავლის შედეგებთან მიმართებაში.
სწავლის შედეგები არის განაცხადი, რა ესმის, რა იცის, რას აცნობიერებას, რისი
გაკეთება შეუძლია სტუდენტს სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ. სწავლის
შედეგების გაწერა სასწავლო კურსში ხდება პროფესორ - მასწავლებლის მიერ. სწავლის
შედეგები ფასდება პროცედურით, რომელიც ეფუძნება გამჭვირვალე კრიტერიუმებს
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და ეს არის შეფასების სისტემა, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა
სასწავლო კომპონენტის სილაბუსში არის ასახული.
შეფასების სისტემა ყოველთვის მიემართება სწავლის შედეგებს და სხვადასხვა
სახის კრიტერიუმით ზომავს მას, თუ რას მიაღწია სტუდენტმა კონკრეტული კურსის
გავლის შედეგად, რა იცის, რისი გაკეთება შეუძლია.
სასწავლო კურსში მოცემული შეფასების სისტემა გაწერილია განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის მე-3 ბრძანების (2007 წლის წლის 5 იანვრის N3 ბრძანება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესის
დამტკიცების

შესახებ“)

მრავალკომპონენტიანია,
ფორმებისგან.

ის

შუალედური

შესაბამისად.
შედგება
და

კერძოდ,

შუალედური

დასკვნითი

და

შეფასების

სისტემა

დასკვნითი

შეფასების

შეფასებებისთვის

დადგენილია

კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი. დასკვნით გამოცდაზე დადგენილი მინიმალური
ზღვარი არ აღემატება 60%-ს, რაც მითითებულია ყველა სილაბუსში.
შეფასების მეთოდები მოიცავს წერით, ზეპირ ტესტებს, პრაქტიკულ სამუშაოებს,
პროექტებს, პორტფოლიოებს, გამოფენებს, რომლებიც გამოყენებულია სტუდენტის
მიერ სწავლაში მიღწეული პროგრესის, სწავლის შედეგების გასაზომად, რომელიც,
თავის მხრივ, მოცემულია სასწავლო კურსში/სილაბუსებში.
სასწავლო კურსების შეფასების სისტემა პროგრამის სწავლის შედეგებს მიემართება
და მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:
 დისკუსიაში მონაწილეობის შეფასება


დასწრება/აქტიურობის შეფასება



შუალედური გამოცდების შეფასება



საშინაო დავალებები



ქვიზები



სიტუაციური ამოცანები



ლაბორატორიული სამუშაოები



პრაქტიკული სამუშაოები



ბლიც გამოკითხვა



პროექტის შეფასება




წერითი ნაშრომი
ზეპირი გამოკითხვა



პრეზენტაციები




დახურული ტესტები
დასკვნითი გამოცდები



სადიპლომო ნაშრომი.
იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კრიტერიუმების გამჭირვალობა,

შეფასების სისტემაში თითოეული კომპონენტისთვის გაწერილია რუბრიკები და
მოცემულია ქულების გრადაცია რუბრიკების მიხედვით. სტუდენტისთვის შეფასების
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გამჭირვალე სისტემა ხელმისაწვდომია სილაბუსში, რომელიც განთავსებულია
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში. სილაბუსში გაწერილი
რუბირიკების და ქულების გრადაციის საშუალებით სტუდენტი იღებს ინფორმაციას
იმის შესახებ თუ მიღწეული ცოდნის დონის შესაბამის როგორ შეფასებს იღებს.
შეფასების თითოეული კომპონენტისთვის გაწერილი რუბრიკები და დეტალურად
აღწერილი კრიტერიუმები საშუალებას აძლევს ლექტორს ობიექტურად და
სამართლიანად შეაფასოს სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნა და უნარები საგნის
ფარგლებში.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში შუალედური, დასკვნითი და სხვა ტიპის
ცოდნის შემოწმების ფორმები ტარდება დახურული ან/და ღია წიგნის პრინციპით. ღია
წიგნის პრინციპი ითვალისწინებს ლექტორის მიერ კითხვების იმ ფორმით დასმას,
რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტის ანალიტიკური, კრეატიული აზროვნების
შემოწმებას და არ ითვალისწინებს მხოლოდ მასალის დამახსოვრებას და გაგებას, რაც
ეხმიანება უნივერსიტეტის მისიას. სტუდენტს შეუძლია საგნის გარშემო ყველა
არსებული მასალის გამოყენება, მაგრამ ის პირდაპირ პასუხს ვერ მოიძიებს ვერც
სახელმძღვანელოებში, ვერც კონსპტექტებში და ვერც სხვა სახის ლიტერატურაში.
დახურული წიგნის პრინციპით ცოდნის შემოწმება ძირითადად ტესტური ფორმისაა.
შეფასების სისტემის შესახებ ინფორმაცია სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია,
როგორც სილაბუსში, ისე გამოცდების ჩატარების წესის, ბაკალავრიატის დებულებაში
და განთავსებულია ვებ - გვერდზე. ეს ინფორმაცია, მათ შორის, პირველკურსელებს
მიეწოდება სემესტრის დაწყებამდე 3-კვირიანი საორიენტაციო პროგრამის ფარგლებში.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში შეფასების სისტემაში არსებული
ცოდნის შემოწმების ფორმების და ტექნიკების, რომლებიც ზომავენ მიღწეულ სწავლის
შედეგებს, მონიტორინგი ხორციელდება როგორც სტუდენთა გამოკითხვით, ისე
სასწავლო პროცესის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში უწყისების მონიტორინგით.
კერძოდ, მიღებული შედეგების ნორმალური განაწილების კოეფიციენტის ანალიზისა
და ნიშნების განაწილების მიხედვით შესაძლებელი ხდება დავადგინოთ რამდენად
რელევანტური იყო ლექტორის მიერ გამოყენებული შეფასების მეთოდები და
ტექნოლოგიები.
თუ მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ნიშნების განაწილებაში
გარკვეულწილად დარღვეულია ნორმალური განაწილების, ლექტორთან ერთად
ხდება კონკრეტული სასწავლო კურსის შეფასების სისტემის მეთოდოლოგიური
ანალიზი, შეფასება, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, შედეგად ლექტორი
აუმჯობესებს შეფასების სისტემას, რაც ემსახურება სტუდენტის აკადემიური
მოსწრების, სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.
ცოდნის შემოწმების ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ლექტორების მიერ
სტუდენტებისთვის უკუკავშირის დაბრუნება, უკუკავშირი გულისხმობს მიღებული
შედეგების გაანალიზებას, რეკომენდაციების გაცემას და სტუდენტისთვის
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ხელშეწყობას უკეთ დაგეგმოს საკუთარი აკადემიური მოსწრებისა და სწავლის
შედგების მიღწევის გაუმჯობესების გზები.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში წერითი გამოცდები ჩვეულებრივ
ტარდება საგამოცდო ცენტრში, რომელიც 200 სტუდენტზეა გათვლილი. საგამოცდო
ცენტრში სისტემურად შემცირებულია გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის
რისკი, შეზღუდულია ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული.
საგამოცდო ცენტრში ასევე დახშულია მობილური კავშირი. ყოველივე ეს მინიმუმამდე
წევს პლაგიატისა და აკადემიური თაღლითობის რისკს.
პლაგიატი შესაძლებელია აღმოაჩინოს სკოლის ადმინისტრაციამ, ლექტორმა ან
პირმა ვისაც აქტიური ურთიერთობა აქვს სტუდენტის ნამუშევრების შემოწმებასთან
და შეფასებასთან. პლაგიატის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, სტუდენტს
შესაბამის საგანში/სასწავლო კურსში ეწერება შეფასება F.
საგამოცდო ცენტრის მიერ წინასწარ ხდება განრიგის შედგენა, რომელიც
განთავსებულია ვებ - გვერდზე და წინასწარ ეცნობება სტუდენტებს. საგამოცდო
ცენტრი უზრუნველყოფს ცოდნის შემოწმების ობიექტურობას. გამოცდების 85%
ტარდება საგამოცდო ცენტრში. საგამოცდო ცენტრის მუშაობას არეგულირებს
გამოცდების

ჩატარების

წესი,

რომელიც

არის

სტუდენტის

ხელშეკრულების

განუყოფელი ნაწილი, ისევე როგორც ეთიკის კოდექსი.
14.1.7 უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევით/სახელოვნებო-შემოქმედებით
საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია
კვლევით

ინსტიტუტებში/ლაბორატორიებში

მუდმივად

ხორციელდება

ახალგაზრდა მეცნიერებისა და მკვლევარების ჩართვა, რომლისთვის მოქმედებს
შემდეგი მექანიზმი:


ახალგაზრდა პერსონალის მოზიდვა ხორციელდება ვაკანტურ თანამდებობაზე
კონკურსის

გამოცხადების გზით, რაც ღია,

საჯარო,

გამჭვირვალე

და

ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის;


ახალგაზრდა პერსონალის შერჩევა ხორციელდება საკონკურსო კომისიის
(მოიცავს სამეცნიერო სამსახურს და შესაბამისი ინსტიტუტის/ლაბორატორიის
ხელმძღვანელს) მეშვეობით კონკურსის წინასწარ გამოცხადებული პირობების
და მოთხოვნების შესაბამისად;



კონკურსის პირობებით განსაზღვრული ვადით არჩეულ ახალგაზრდა
პერსონალს ვადის ამოწურვის შემდეგ, შეუძლია გააგრძელოს სამეცნიერო
აქტივობები შესაბამის ლაბორატორიებში.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მკვლევარებს სწავლის
სხვადასხვა
ეტაპზე
ეძლევათ
კვლევების
განხორციელების
საშუალება.
უნივერსიტეტის კვლევითი მისიის გათვალისწინებით, თითოეულ სასწავლო
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პროგრამაში ინტეგრირებულია კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფს
მეცნიერებათაშორისი და პრობლემაზე ორიენტირებული კვლევების წარმოებას.
უნივერსიტეტის მიზანია, ისეთი აკადემიური გარემოს შექმნა, სადაც სტუდენტები
შეიძენენ ცოდნის ახლებურად ინტერპრეტაციის უნარს და ადრეულ ეტაპზევე
ეუფლებიან მოწინავე აკადემიურ უნარ - ჩვევებს. ამასთან ერთად, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე ხორციელდება როგორც სადოქტორო, ასევე
სამაგისტრო კვლევები, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ უნივერსიტეტის მეცნიერები.
სწავლების ამგვარი მიდგომა საშუალებას აძლევს სტუდენტს, აქტიურად იყოს
ჩართული კვლევებში და გაიღრმავოს როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული
გამოცდილება

უნივერსიტეტის

ბაზაზე

არსებული

ინფრასტრუქტურისა

და

სხვადასხვა სახის მატერიალური რესურსების საშუალებით.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობას იღებენ
სხვადასხვა ფონდების მიერ გამოცხადებულ სამაგისტრო, სადოქტორო და სხვადასხვა
სახის კონკურსებში. ასევე, მათ საშუალება ეძლევათ სწავლა განაგრძონ საზღვარგარეთ
და ადრეული ასაკიდანვე დაამყარონ კოლაბორაციები მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან
უნივერსიტეტებთან.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ხორციელდება კვლევითი პროექტები,
სადაც ჩართულები არიან სტუდენტები და პროექტის დამთავრების შემდეგ მათ
საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ შესაბამის კვლევით ინსტიტუტში/ლაბორატორიაში.

14.1.8 კვლევის დაფინანსების პროცედურები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ახორციელებს მეცნიერებისათვის
კვლევითი

საქმიანობის

განვითარების

ხელშეწყობას,

კონკურენტული

უპირატესობების მოპოვებასა და შესაბამისი გარემოს შექმნას, რათა მკვლევარს
საშუალება მიეცეს, შექმნას ახალი ცოდნა, დანერგოს და პრაქტიკაში გადაიტანოს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო სამსახურის ერთ-ერთი
ძირითადი ფუნქციაა მეცნიერებისათვის რაც შეიძლება მეტი საგრანტო დაფინანსების
საშუალებებთან წვდომის გამარტივება. ამ კუთხით უნივერსიტეტი აქტიურად
თანამშრომლობს სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, უკრაინის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, CRDF Global, DTRA, Horizon 2020 და სხვ. აღნიშული ფონდები სხვადასხვა
სამეცნიერო მიმართულებისათვის პერიოდულად აცხადებენ გრანტებს და სამეცნიერო
სამსახური აქტიურად ადევნებს თვალს ამ ფონდების აქტივობებს. ამასთან ერთად,
საჭიროების

შემთხვევაში

ზემოხსენებული

ფონდების

სამეცნიერო

სამსახური

პერიოდულად

სამეცნიერო

შეხვედრებს,

მიღებულ

ესწრება

ინფორმაციას
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უზიარებს და შესაბამის კონსულტირებას უწევს უნივერსიტეტის სამეცნეირო
პერსონალს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულისათვის უნივერსიტეტი აღჭურვილია შესაბამისი
ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური რესურსით, რომელიც ხელმისაწვდომია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ ყველა კვლევითი
ინსტიტუტისა თუ ლაბორატორიისათვის. 2013 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ამ მიზნით
ცოდნის ფონდმა გაიღო 50 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის შეძენა - დანერგვისათვის. ამასთან საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

აქტიურადაა

ჩართული

ამერიკისა

და

ევროპის

წამყვან

უნივერსიტეტებში მოღვაწე ქართველი მეცნიერების მოზიდვის პროცესში, რაც
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა როგორც სამეცნიერო, ისე სასწავლო
კომპონენტის წარმატებით ფუნქციონირებისათვის.
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მიერ

შემოღებული

კვლევითი

საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმების დანერგვამ განაპირობა
რამდენიმე
მნიშვნელოვანი
შედეგი,
კერძოდ
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი კვლევითი სტრატეგია არის სხვადასხვა
სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში აქტიური მონაწილეობა,
დაფინანსების

მოპოვება

და

ამის

საშუალებით

მეცნიერების

განვითარების

ხელშეწყობა. სამეცნიერო სამსახური დიდ ყურადღებას უთმობს სამეცნიერო
ფონდების მიერ გამოცხადებული კონკურსებისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის
მომზადებასა და მოწესრიგებას, რადგან ეს არის ერთ - ერთი ძირითადი კრიტერიუმი
გრანტის მოპოვებისათვის. საკონკურსოდ წარსადგენი განაცხადები მოიცავს შემდეგ
დოკუმენტებს:


განაცხადის ფორმა



ფონდების მიერ შემუშავებული საპროექტო წინადადების დოკუმენტები



შესაბამისი ბიუჯეტის ფორმა



თანადაფინანსების დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)



განაცხადი ინფრასტურქტურის ხელმისაწვდომობის შესახებ



სხვადასხვა ინდივიდუალური ტიპის დოკუმენტები

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე ხორციელდება როგორც
ფუნდამენტური ხასიათის, ასევე გამოყენებითი კვლევები და თავისი არსით
ემსახურება ახალი ცოდნის შექმნასა და შემდგომში მის პრაქტიკაში დანერგვას.
ფუნდამენტური კვლევების მიზანია ხელი შეუწყოს ახალი ცოდნის შექმნას, ახალი
იდეებისა და კონცეფციების, მოვლენებისა და ფაქტების, თეორიებისა და მოდელების
თეორიულ და ექსპერიმენტულ შესწავლა - ანალიზს. ამგვარი ხასიათის კვლევა არ
გულისხმობს უშუალო კომერციულ სარგებელს, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში
უნდა წარმოადგენდეს სოციალურ - პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული
ან/და
ტექნიკური
პროგრესის
საფუძველს.
უნივერსიტეტში
მიმდინარე
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ფუნდამენტური კვლევები ხელს უწყობს კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნას,
გამორჩეული ხარისხის ინოვაციური კვლევების განვითარებას, მათ მიახლოებას
საერთაშორისო სტანდარტებთან და ინტერნაციონალიზაციას, კვლევის პროცესის
ინტეგრაციას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში
და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პოტენციალის ზრდას მათი ჩართვით
კვლევაში.
საქართველოს
ყოველწლიურად

აგრარული
აქტიურ

უნივერსიტეტის

მონაწილეობას

ბაზაზე

იღებენ

მოღვაწე

მეცნიერები

ფუნდამენტური

კვლევების

საგრანტო კონკურსებში, რაც ხელს უწყობს მათი სამეცნიერო შემოქმედების
განვითარებას, სხვადასხვა ფონდების მიერ დაფინანსების მოპოვებას, კონტაქტების
გაღრმავებას და კვლევის შედეგების მატერიალიზაციას.
რაც შეეხება გამოყენებით კვლევებს, მათი მიზანია ხელი შეუწყოს გამოყენებითი
და ტექნოლოგიური ხასიათის სამეცნიერო კვლევების შემდგომ განვითარებას;
საერთაშორისო პარტნიორებსა და არასამეცნიერო სექტორთან თანამშრომლობით
მეცნიერების
სხვადასხვა
მიმართულებით
საქართველოს
ინსტიტუციების
გრძელვადიანი, ინოვაციური და ტექნოლოგიური გამოყენებითი კვლევითი
პროექტების
გამოწვევების

განხორციელებას;
საპასუხოდ

სახელმწიფოს

ტექნოლოგიის

სოციალური
ტრანსფერისა

და

ეკონომიკური

და

ინოვაციების

უზრუნველყოფას;
კომერციალიზაციის პერსპექტივის მქონე ინოვაციური და
ტექნოლოგიური ტრანსფერის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების
განხორციელებას.
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მთავარ

სამეცნიერო

მისიას

წარმოადგენს მეცნიერებისათვის კვლევითი საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა,
კონკურენტული უპირატესობების მოპოვება და შესაბამისი გარემოს შექმნა, რათა
მკვლევარს საშუალება მიეცეს, შექმნას ახალი ცოდნა, დანერგოს და პრაქტიკაში
გადაიტანოს.
ყოველივე

ზემოხსენებულის

მისაღწევად

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი ახორციელებს შემდეგი სახის სტრატეგიულ აქტივობებს:


საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მეცნიერ-თანამშრომლები

გათავისუფლებულნი არიან ზედნადები ხარჯებისაგან და ადმინისტრაციული
ფუნქციებისაგან,
გარდა უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კვლევითი
ინსიტუტებისა და ცალკეული ლაბორატორიების ხელმძღვანელებისა. ეს
ყოველივე მეცნიერს საშუალებას აძლევს, მთელი მისი გონებრივი და
მატერიალური რესურსი სრულად მოახმაროს მის კვლევას და შედეგად შექმნას
ახალი ცოდნა - გამოცდილება.


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს კომუნიკაციის
სწრაფ და გამარტივებულ საშუალებებს, როგორც ინფორმაციის გავრცელების,
ასევე სხვადასხვა სახის კონსულტაციების ფარგლებში. სამეცნიერო სფეროში
212

საკმაოდ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის დროული გაცვლა-გამოცვლა, როგორც
კვლევების განვითარების კუთხით, ისე ახალი ცოდნისა და გამოცდილების
შექმნის თვალსაზრისით.


მეცნიერებისათვის რაც შეიძლება მეტი ფუნდამენტური ან/და გამოყენებითი
საგრანტო დაფინანსების საშუალებებთან წვდომის გამარტივება. ამ კუთხით
უნივერსიტეტი
აქტიურად
თანამშრომლობს
სხვადასხვა
სამეცნიერო
ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი, Horizon 2020, STCU, ISTCU, CRDF Global, DTRA, GITA, USAID REAP, FP7,
CNR, VW, SNSF, UNDP და სხვ. აღნიშული ფონდები სხვადასხვა სამეცნიერო
მიმართულებებისათვის პერიოდულად აცხადებენ გრანტებს და სამეცნიერო
სამსახური აქტიურად ადევნებს თვალს ამ ფონდების აქტივობებს. ამასთან
ერთად, საჭიროების შემთხვევაში სამეცნიერო სამსახური პერიოდულად
ესწრება ზემოხსენებული ფონდების სამეცნიერო შეხვედრებს, მიღებულ
ინფორმაციას უზიარებს და შესაბამის კონსულტირებას უწევს უნივერსიტეტის
სამეცნეირო პერსონალს, რათა ხელი შეეწყოს უნივერსიტეტის ბაზაზე მოღვაწე
მეცნიერების აქტიურ ჩართულობას ფუნდამენტური და გამოყენებითი
კვლევების უკეთ წარმართვაში.



უნივერსიტეტი

აღჭურვილია

შესაბამისი

ადამიანური,

ფინანსური

და

მატერიალური რესურსით, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ ყველა კვლევითი ინსტიტუტისა
თუ ლაბორატორიისათვის.


შესყიდვების

ცენტრალიზებული

მართვა

ამარტივებს

პროცედურებს,

რომლებიც დაკავშირებულია ფუნდამენტური ან/და გამოყენებითი გრანტების
ფარგლებში

შესყიდვებთან.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო სამსახური გრანტებით გათვალისწინებულ სახარჯ მასალებს,
რეაქტივებსა და დანარდგარების შესყიდვების გეგმებს წინასწარ ადგენს და
ოპერატიულად გადასცემს შესყიდვების სამსახურს, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული გაუთვალისწინებელი შემთხვევები და რაც მთავარია, მეცნიერებს
დროულად ჰქონდეთ წვდომა მათი კვლევებისათვის საჭირო რეაქტივებსა თუ
დანადგარებზე.
უნივერსიტეტი

აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს აგრარული
მასში შემავალი ინსტიტუტების თანამშრომლებისათვის

საჭიროებიდან გამომდინარე ხელმისაწვდომს ხდის უკვე უნივერსიტეტის


მფლობელობაში არსებულ დანადგარებს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მასში შემავალი ინსტიტუტების
თანამშრომლებს უზრუნველყოფს საბაზო დაფინანსებით ხელფასების სახით.
ხოლო გამოყენებითი და ფუნდამენტური გრანტებიდან მიღებული შემოსავალი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებისათვის დამატებით
შემოსავალს წარმოადგენს.
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საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

მიერ

ფუნდამენტური

და

გამოყენებითი გრანტების განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმების ერთ - ერთი
ნაწილია ასევე უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესების ინტეგრირება სამეცნიერო
კომპონენტთან. ნებისმიერ მეცნიერ - თანამშრომელს შეუძლია მოამზადოს სასწავლო
კურსი, მონაწილეობა მიიღოს პროფესორ - მასწავლებლებისათვის განკუთვნილ
კონკურსში და გახდეს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი. მეორე მხრივ,
უნივერსიტეტის პროფესორ - მასწავლებლებს მოტივაციას ექმნებათ ჩაერთონ
კვლევით - მეცნიერულ საქმიანობაში. ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების
განხორციელების ხელშემწყობი მექანიზმების ერთ - ერთი მიზანია, ყველა პროფესორი
ამავე დროს იყოს პრაქტიკოსი მეცნიერი. ეს არის განათლებისა და მეცნიერების
ინტეგრაციის ყველაზე ეფექტური გზა. მეცნიერ - თანამშრომლები მონაწილეობას
იღებენ სასწავლო პროგრამების კურიკულუმების შემუშავებაში. მათ შეიმუშავეს
უნივერსიტეტისათვის ახალი სასწავლო კურსები, რომლებიც ისწავლება მსოფლიოს
წამყვან უნივერსიტეტებში. მათ მიერ შემუშავებული კურსებით მოხდა ძველი საგნების
ახლებით ჩანაცვლება.
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14.2 გამომცემლობა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიზანია, ხელი
შეუწყოს უნივერსიტეტის საქმიანობის წარმატებით წარმართვას და საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლებას.
გამომცემლობა უზრუნველყოფს სასწავლო, სამეცნიერო, კვლევითი, მხატვრული,
სხვადასხვა შემეცნებითი და მარკეტინგული პროექტის განხორციელებას, რაც
მოიცავს:


სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალების თარგმნას



მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნასა და გამოცემას



საგამომცემლო მიმართულებით გრანტების მოზიდვის სამუშაოებს



უნივერსიტეტის მარკეტინგული მიზნებისათვის საჭირო ელექტრონული და
ბეჭდვითი მასალის შექმნისა და დაბეჭდვა/ინსტალაციის პროცესებს.

2013 წლიდან გამომცემლობამ განახორციელა შემდეგი პროექტები


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლოგოტიპით გამოცემული:

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში / ვლადიმერ ბარამიძე, ანდრო ხეთერელი, მოსბა
კუშადი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2015
სუბტროპიკული კულტურები (კივი, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, გრეიპფრუტი,
ხურმა) / ბროშურა/ატლასი, შემდგენელი: ანდრო ხეთერელი, რედ. თამარ სანიკიძე,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2015
თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი (ვაშლი, მსხალი, ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი,
გარგარი, ბალი, ალუბალი) / ბროშურა/ატლასი, შემდგენელი: ანდრო ხეთერელი, რედ.
თამარ სანიკიძე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2015
ვაზი / ბროშურა/ატლასი, შემდგენელი: ანდრო ხეთერელი, რედ. თამარ სანიკიძე,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2015
„კვალიფიციური სპეციალისტი - წარმატების გარანტი“, “Qualified Specialist – a Guarantee
of Success” / სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა ორენოვანი თეზისების კრებული,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2015
საველე ნიადაგმცოდნეობა / რედ. გიორგი კვესიტაძე, თენგიზ (გიზო) ურუშაძე.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი,

მიხეილ

საბაშვილის

ნიადაგმცოდნეობის,

აგროქიმიისა

და

მელიორაციის ინსტიტუტი, სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის
ინსტიტუტი, 2016
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ჯანსაღი ტყეები და ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში / არჩილ სუპატაშვილი, იორამ თარხან-მოურავი, ნიკოლოზ
სააკაშვილი, ნანა გოგინაშვილი და სხვ. უნივერსალი, 2016 (ნაშრომი შესრულებულია
შოთა

რუსთაველის

ეროვნული

სამეცნიერო

ფონდის

(პროექტი

„ტყეების

ბიოლოგიური დაცვა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში“), IDS ბორჯომი საქართველოსა და საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით
რესურს ეფექტიანობა ხის დამამუშავებელ ინდუსტრიაში / თეიმურაზ კანდელაკი,
მამუკა ხოშტარია, (ნაშრომი შესრულებულია ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამის
RERAM-ის #609573 საკონსორციუმო პროექტი „აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების
სატყეო სექტორის რესურსების ეფექტიანი და მდგრადი გამოყენება“ ფარგლებში), 2016
Identification and Control of major Diseases and Insects Pests of vegetables and melons in
Georgia. Guidebook / Vladimer Baramidze, Andro khetereli, Mosbah Kushad, Texas AM,
Agricultural University of Georgia, 2016
ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა / ელიზბარ ელიზბარაშვილი, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი, სტამბა „უნივერსალი“, 2016
სკრის კოლექციის ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგი / დავით მაღრაძე, ირმა
მდინარაძე, რამაზ ჭიპაშვილი, ეკატერინე აბაშიძე და სხვ. საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი, 2017
მსოფლიო საცნობარო ბაზა ნიადაგების რესურსებისათვის 2014: განახლება 2015 /
ქართული გამოცემის რედ. თენგიზ ურუშაძე, მთარგმნელები: თამარ ქვრივიშვილი,
ეკატერინე სანაძე, ილია კუნჭულია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2017
ქართული გემო / დიანა ამფიმიადი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები,
საქართველოს კულინარიის აკადემია, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2018
ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში / ზურაბ ჯიბუტი, მაია ტურტულაძე, მეორე,
გადამუშავებული ელექტრონული გამოცემა, 2018
მესხური ტაბლა / USAID ZRDA Activity in Georgia, საქართველოს კულინარიის
აკადემია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2018
„ქსენობიოქიმიის ზოგადი კურსი“ / მარლენ გორდეზიანი, გია ხატისაშვილი, თამარ
ვარაზი, მარიცა ყურაშვილი, გიორგი ადამია, მარინა ფრუიძე, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
სტამბა, 2018
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თბილისის თავისუფალი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტების
გამომცემლობის ეგიდით:

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

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების

სტუდენტური ექსპედიცია ირანში: ნარკვევები, სარედ. ჯგ.: ლალი ეზუგბაია, ერეკლე
ასტახიშვილი

და

სხვ.,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების

გამომცემლობა, 2013
სტუდენტური ექსპედიცია თურქეთში: ნარკვევები, ლექსიკონი / სარედ. ჯგ.: ლალი
ეზუგბაია,

ერეკლე

ასტახიშვილი

და

სხვ.,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2014
Vitis vinifera vinifera L. 1753, რქაწითელის ქლოროპლასტური დნმ, ჩხავერის
მიტოქონდრიული

დნმ

/

თავისუფალი

საილუსტრაციო გამოცემა, 2014
სტუდენტური კონფერენცია „ნაცნობი

და

და

აგრარული

უცნობი

უნივერსიტეტების

აღმოსავლეთი“,

STUDENT

CONFERENCE “THE KNOWN AND THE UNKNOWN EAST” / მოხსენებათა თეზისები,
Abstracts of Papers, სარედ. ჯგ.: რატი ასათიანი, შალვა გაბისკირია, გიორგი კაციტაძე,
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2014
ჩინური ენის პრაქტიკული კურსი: მთ. რედ.: მარინე ჯიბლაძე, თავისუფალი
უნივერსიტეტის

კონფუცის

ინსტიტუტი,

თავისუფალი

და

აგრარული

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

საელჩო

საქართველოში,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015
ქართველ მთიელთა ადათი და სამართალი / ალექსანდრე გრიგოლია, რედაქტორი:
მერაბ ღაღანიძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015
იაპონურ-ქართული ლექსიკონი / იასუჰირო კოჯიმა, მედეა გოცირიძე–კოჯიმა,
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2015
გზა თავისუფლებისკენ, საუბრები კახა ბენდუქიძესთან / ვლადიმირ ფედორინი, მთ.
რედაქტორი:

ზაალ

ჩხეიძე,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების

გამომცემლობა, 2016
YCT ლექსიკონი ჩინური ენის გამოცდა სკოლის მოსწავლეებისათვის / თავისუფალი
უნივერსიტეტის

კონფუცის

ინსტიტუტი,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2016
ელექტრული მიკრომანქანები / ალექსანდრე დიდებულიძე, მაია კონჯარია, ედიშერ
მიდელაშვილი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017
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ორგანული სოფლის მეურნეობა / რედაქტორი: თეო ურუშაძე, მარიამ ჯორჯაძე,
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017
მოთხრობები

/

მოჰსენ

ჰეჯრი

[თარგმნილი

თავისუფალი

უნივერსიტეტის

სტუდენტების მიერ], მთ. რედაქტორი: ელეონორა ჩუბინიძე, ირანის ისლამური
რესპუბლიკის
საელჩო
საქართველოში,
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017

თავისუფალი

და

აგრარული

საქართველოს ლიბერტარიანული რევოლუცია / მთ. რედაქტორი: ვახტანგ ლეჟავა,
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017
„სკრის კოლექციის ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგი“ / დ. მაღრაძე, ი.
მდინარაძე, რ. ჭიპაშვილი, ე. აბაშიძე, შ. კიკილაშვილი, მ. ბარათაშვილი, მ. ვიბლიანი,
ლ. ხარიტონაშვილი, ნ. ბიწაძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების
გამომცემლობა, 2017
პირის დაკავების სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, STUDY OF THE DETENTION STANDARDS
AND PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF
GEORGIA / დავით სულაქველიძე, გირშელ ძებნიაური, ქეთევან ჩომახაშვილი, თამარ
თომაშვილი, თეონა მატარაძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების
გამომცემლობა, 2017
ბაგრატ ბატონიშვილის სამზარეულოს წიგნი / ვახო ბაბუნაშვილი, ქარჩხაძის
გამომცემლობა, საქართველოს კულინარიის აკადემია, თავისუფალი და აგრარული
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2017
„თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები“ / ნ. ბარამიძე, ზ. წყარუაშვილი, მ. ხუციშვილი,
ი. გუჯაბიძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2018
მიკოლოგიური კოლექციის კატალოგი 1857 – 2018

/ შემდგენლები: ნანა ბიწაძე,

ანგელინა ჯორჯაძე, რუსუდან ხაზარაძე და სხვ., თავისუფალი და აგრარული
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2018


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სახელით გამოცემული:

სუბტროპიკული მცენარეული ნედლეულის შენახვის და გადამუშავების ტექნოლოგია
(ელექტრონული დამხმარე სახელმძღვანელო) / თემურ რევიშვილი, საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი, 2013
სუბტროპიკული კულტურები საქართველოში (მონაცემთა ელექტრონული ცნობარი) / ე.
ჯაყელი, ვ. გოლიაძე, ც. ქაშაკაშვილი, ა. ნიკოლაშვილი, ი. მამულაშვილი,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2013
კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით / ცოტნე
სამადაშვილი, პეტრე ნასყიდაშვილი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, 2014
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ეკოლოგიური ქიმიის ზოგადი კურსი / მარლენ გორდეზიანი, გია ხატისაშვილი.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 2014
ინსტრუქცია - თუთის ხის იმუნიტეტზე მოქმედი ფაქტორები და სადიაგნოსტიკო
ნიშნებით

სასელექციო

საწყისი

მასალის

გამორჩევის

პრინციპები

/

თინათინ

დალალიშვილი, ლია ზვიადაძე, თამარ რევაზიშვილი, რედაქტორი: მზაღო
ლობჟანიძე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტი,
2014
„თუთის ახალი ჯიშების ქუთაისური 1 და ქუთაისური 2–ის მცენარეთა მორფოლოგია
და ანატომიური სტრუქტურა“ / ნიკოლეიშვილი გ., დალალიშვილი თ., მჭედლიძე ქ.,
ზვიადაძე ქ., საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2014
„საქართველოს

მთისა

და

ბარის

თუთის

მრავალმიზნობრივი

გამოყენების

მიზანშეწონილობა“ / ნიკოლეიშვილი გ., დალალიშვილი თ., საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი, სტამბა „მწიგნობარი“, 2015
ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში / ზურაბ ჯიბუტი, მაია ტურტულაძე,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2015
სასოფლო-სამეურნეო მასალებზე დარტყმითი და დატვირთვებით ზემოქმედების
თეორია / ზაზა მახარობლიძე, რევაზ მახარობლიძე, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 2018
სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ფერდობზე მუშაობის ფიზიკური და მათემატიკური
მოდელირება / ზაზა მახარობლიძე, რევაზ მახარობლიძე, ბეჟან ბასილაშვილი,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 2018
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა ამჟამად მუშაობს
შემდეგ საგამომცემლო პროექტებზე:
აგრარული ლექსიკონი / მთ. რედაქტორები: თენგიზ ურუშაძე, გიორგი კვესიტაძე და
სხ., საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,
გამოიცემა 2018 წლის შემოდგომაზე
აგრონიადაგმცოდნეობა / თენგიზ ურუშაძე, რედაქტორი: თამარ ქვრივიშვილი,
თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის
შემოდგომაზე
ქალაქის ტრიუმფი / ედვარდ გლეიზერი, მთ. რედაქტორი: ვახტანგ ლეჟავა,
მთარგმნელი: თამარ ჯიბუტი, დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს
წიგნების თარგმნის პროგრამის ფარგლებში, თავისუფალი და აგრარული
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის შემოდგომაზე
ჩინური ენის საკითხავი მასალა (დონეების მიხედვით) / მთ. რედაქტორი მარინე
ჯიბლაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი, თავისუფალი და
აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის შემოდგომაზე
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მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული
ლექსიკონი / მედეა ბურჯანაძე, ქეთევან ქორიძე, სვეტლანა ი. გული, ვლადიმერ ვ.
გული, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა
2018 წლის შემოდგომაზე
ძირითადი კურკოვანი და კენკროვანი ხილის შენახვის ტექნოლოგია / მერაბ ჟღენტი,
ლევან გულუა, თამარ თურმანიძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების
გამომცემლობა, გამოიცემა 2018 წლის შემოდგომაზე
ჩინური ენის თემატური სახელმძღვანელო / მარინე ჯიბლაძე, თავისუფალი
უნივერსიტეტის

კონფუცის

ინსტიტუტი,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2019 წლის გაზაფხულზე
ჩინური კულტურის საფუძვლები / მარინე ჯიბლაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის
კონფუცის

ინსტიტუტი,

თავისუფალი

და

აგრარული

უნივერსიტეტების

გამომცემლობა, გამოიცემა 2019 წლის გაზაფხულზე
მეგრული, სვანური და აფხაზური კულინარია / USAID ZRDA Activity in Georgia,
საქართველოს
კულინარიის
აკადემია,
თავისუფალი
და
უნივერსიტეტების გამომცემლობა, გამოიცემა 2019 წლის გაზაფხულზე

აგრარული

აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე - პერიოდული ჟურნალი
ჟურნალი „აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე“ (Annals of Agrarian Science), რომელიც
საქართველოში საუკეთესო სამეცნიერო ჟურნალების რეიტინგში (H-ინდექსი Google
Scholar პროგრამის მიხედვით) საუკეთესო ოთხეულშია, დაფუძნდა 2003 წელს,
აკადემიკოს თენგიზ ურუშაძის (ჟურნალი მთავარი რედაქტორი) ინიციატივით.
ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილეები არიან მეცნიერები იაპინიიდან,
აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან, ჩილედან და სომხეთიდან. სარედაქციო
საბჭო აერთიანებს მეცნიერებს სომხეთიდან, ავსტრიიდან, აზერბაიჯანიდან, ჩილედან,
საქართველოდან,
ინგლისიდან,

გერმანიიდან,

რუსეთიდან,

უნგრეთიდან,

ესპანეთიდან,

ინდოეთიდან,

თურქეთიდან,

და

იტალიიდან,
უკრაინიდან.

დაარსებიდან დღემდე გამოცემულია 59 ნომერი 1600-ზე მეტი სტატიით.
2016 წლიდან ჟურნალი წამყვანი საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობა
ELSEVIER-ის ფარგლებში გამოიცემა. „ელსივერში“ შესვლამდე ჟურნალის ძირითადი
რუბრიკები იყო: აგრონომია და აგროეკოლოგია, ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და
გარემოს დაცვა, აგროინჟინერია, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამუშავების
ტექნოლოგია, ვეტერინარია და მეცხოველეობა, მეტყევეობა და ეკონომიკა. ამჟამად,
ჟურნალის ძირითადი რუბრიკებია – აგრარული და ბილოგიური მეცნიერებანი;
ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია; ინჟინერია, გარემოს დაცვის
მეცნიერებანი. ჟურნალის ELSEVIER-თან თანამშრომლობა შესაძლებელი გახდა
რუსთაველის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონკურსის საფუძველზე. კერძოდ, საწყის
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ეტაპზე, საქართველოს მასშტაბით, კონკურსში მონაწილეობდა 65 ჟურნალი,
რომელთაგან, საბოლოოდ, ELSEVIER-ის პლატფორმაზე განსათავსებლად შერჩეულ
იქნა 2 ჟურნალი „აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე" და ანდრია რაზმაძის სახელობის
მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი.
ELSEVIER-თან თანამშრომლობამ გაზარდა ჟურნალის ცნობადობა მსოფლოს
მასშტაბით. „ელსივერში” შესვლის შემდეგ 2 წლის მანძილზე მრავალი სტატიის
ავტორმა მიღო 100-მეტი მოწვევა საერთაშორისო კონფერენციებში, კონგრესებში და
სხვ. მონაწილეობის შესახებ (ორგანიზატორების ხარჯებით). ჟურნალში სტატიების
გამოქვეყნების

შემდგომ,

ავტორთა

ნაწილმა

მიიღო

ცნობილი

გერმანული

გამომცემლობა „ლამპერიტი“-ს სტატიების ცალკე წიგნად გამოცემის შეთავაზება. ამ
გზით, უკვე დაიბეჭდა 6 წიგნი, 2 კი გადაცემულია დასაბეჭდად.
ჟურნალის ინტერნეტ ბმული:
https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science
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14.3 ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
ინტერნაციონალიზაციის კუთხით საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
პოლიტიკა არის არა ექსტენსიური, არამედ არის ინტენსიური ხასიათის.
საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის
მისიიდან
გამომდინარე,
უნივერსიტეტში სწავლება ხორციელდება მხოლოდ ქართულ ენაზე. შესაბამისად,
შეზღუდულია არაქართულენოვანი სტუდენტების მოზიდვა და არ ხორციელდება ე.წ.
მექანიკური ინტერნაციონალიზაცია.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
საერთაშორისო დონის პროგრამები. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში
არსებული ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისო
გამოცდილებაზე

დაყრდნობით.

შესწავლილი

იქნა

საერთაშორისო

ანალოგი

პროგრამები და ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით შეიქმნა საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის პროგრამები.
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო

სისტემასთან

თავსებადი

სწავლება.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები იღებენ ისეთი სახის
განათლებას,

რომელიც

თავისუფლად

ინტეგრირდება

საერთაშორისო

საგანმანათლებლო სისტემასთან. შესაბამისად, სტუდენტებს აქვთ საშუალება, სწავლა
გააგრძელონ საზღვარგარეთ, რისთვისაც შედარებით ნაკლები ბარიერის გადალახვა
უხდებათ.
საერთაშორისო გამოცდილების მქონე აკადემიური პერსონალი. საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს პროფესორებთან, რომლებმაც
განათლება მიიღეს საზღვარგარეთ ან/და იქ მოღვაწეობდნენ. უნივერსიტეტის მიზანია,
რაც შეიძლება მეტი ასეთი პროფესორის მოწვევა, რათა სტუდენტებს მიეწოდოთ
თანამედროვე

დონის

განათლება.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

ლექტორების დაახლოებით 40%-ს საზღვარგარეთ აქვს განათლება ან/და სამუშაო
გამოცდილება მიღებული.
მემორანდუმები. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს მემორანდუმები აქვს
გაფორმებული სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტთან,
მრავალმხრივი თანამშრომლობის საშუალებას იძლევა.

რაც

მათთან

საზღვარგარეთ მიღებული განათლების მქონე პირთა მარტივი ინტეგრაცია.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის პარალელურად, უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს
ქართულენოვან სტუდენტს, რომელსაც განათლება საზღვარგარეთ აქვს მიღებული,
სწავლა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში განაგრძოს. ათობით ასეთი
სტუდენტის

მიღება

განხორციელდა

წარმატებით

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში.
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Erasmus+. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ჩართულია Erasmus+
პროგრამაში, რომლის ფარგლებში თანამშრომლობს მრავალ საერთაშორისო დონის
უნივერსიტეტთან.

შედეგად,

სტუდენტები

და

პროფესორ-მასწავლებლები

რეგულარულად მონაწილეობენ გაცვლით პროგრამებში და იღებენ საზღვარგარეთ
სწავლებისა თუ სწავლის გამოცდილებას. უნივერსიტეტი აღნუშნული პროგრამის
ფარგლებში ასევე მასპინძლობს უცხოელ ლექტორებსა და მკვლევარებს.
საერთაშორისო

კოლაბორაციები.

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტს

დამყარებული აქვს თანამშრომლობა მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან და
კვლევით დაწესებულებებთან. აღნიშნული თანამშრომლობა მოიცავს უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას საერთაშორისო
კვლევით და სხვა პროექტებში. საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან ერთობლივ
კვლევითი/სახელოვნებო/შემოქმედებითი აქტივობებში ჩართულნი არიან ისეთი
უნივერსიტეტები, როგორებიცაა Michigan Technological University (აშშ), Aalborg
University (დანია), Bern University of Applied Sciences (შვეიცარია), Padova University
(იტალია), University of California (აშშ),Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant
Research IPK Gatersleben (გერმანია) და სხვა. იხ.დანართი 3
მონაწილეობა
უნივერსიტეტის

საერთაშორისო
მეცნიერები

კონფერენციებში.

აქტიურად

იღებენ

საქართველოს

აგრარული

მონაწილეობას

სხვადასხვა

საერთაშორისო კონფერენციაში. 2013 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის ჩათვლით მათ
მონაწილეობა მიიღეს 331 საერთაშორისო კონფერენციაში და იმყოფებოდნენ 139
მივლინებაში საზღვარგარეთ. იხ.დანართი 4
თანამშრომლობა

კასელის

უნივერსიტეტთან.

საქართველოს

აგრარულმა

უნივერსიტეტმა აგრარული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში 2018
წელს მიიღო 10 დოქტორანტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა
და ფოლქსვაგენის (VW) ფონდის მიერ დაფინანსებულ სადოქტორო

პროექტში

„მდგრადი სოფლის მეურნეობა და სასურსათო სისტემები (მსმსს)“.

პროექტის

ძირითადი

მიზანია აგრარული მეცნიერებების

მიმართულებით

ხელი შეუწყოს

დარგთაშორის ინტერდისციპლინარული კვლევების გაძლიერებას და ახალგაზრდა
მკვლევარებს

სთავაზობს

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის მიღების,

არსებული ცოდნის გაფართოების, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების,
ინოვაციური კვლევის დაგეგმვისა და განხორციელების, ახალი ცოდნის შექმნისა და
მისი დანერგვის ხელშეწყობის საუკეთესო შესაძლებლობას.
და

პროექტის ფარგლებში დოქტორანტებს დაუფინანსდებათ სწავლის საფასური
კვლევისთვის
საჭირო ხარჯები. ახალგაზრდა მკვლევარები კვლევებს

განახორციელებენ

ქართველი და გერმანელი მეცნიერების ხელმძღვანელობით,

შესაძლებლობა ექნებათ მათი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე ისარგებლონ 3თვიანი გაცვლითი
უნივერსიტეტში.

პროგრამით

და

გაემგზავრონ

გერმანიაში,

კასელის
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14.4 კვლევითი საქმიანობის, გამომცემლობის და ინტერნაციონალიზაციის კუთხით
2013 წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით განხორციელებული
ცვლილებები
კვლევითი საქმიანობის კუთხით. 2013 წლიდან 2018 წლის 1 სექტემბრამდე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერებმა:


გამოაქვეყნეს 617 სტატია რეფერირებად ჟურნალებში (წელიწადში საშუალოდ
112 სტატია)



მონაწილეობა

მიიღეს

459

კონფერენციაში

(წელიწადში

საშუალოდ

84

კონფერენციაში)


წარადგინეს 564 საპროექტო განაცხადი (წელიწადში საშუალოდ 103 განაცხადი),
რომლის სრული ბიუჯეტიც შეადგენს 71 553 834.20 ლარს (წელიწადში
საშუალოდ 13 მილიონ ლარზე მეტი).

ამ პერიოდში დაფინანსებული პროექტების ოდენობა შეადგენს 250 -ს (წელიწადში
საშუალოდ 45 პროექტზე მეტი), სრული ბიუჯეტით 32 581 578.71 ლარი.
ცოდნის ფონდის მიერ გაწეული თანადაფინანსების ოდენობა შეადგენს 5 894 760
ლარს (წელიწადში საშუალოდ მილიონ ლარზე მეტი).
აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში შეიქმნა
სამეცნიერო სამსახურის კოორდინატორის თანამდებობა, რომლის ძირითადი
ფუნქციები მოიცავს: საგრანტო კონკურსების მოძიებას, კონკურსების პირობების
შესწავლას,

მეცნიერებისთვის

გრანტების

წარსადგენი

დოკუმენტაციების

მოწესრიგებას, წლიური და შუალედური ანგარიშების მომზადებას, მეცნიერების
რეიტინგების წარმოებას და ა.შ.
გამომცემლობის
გამომცემლობას
საქართველოს

კუთხით.

მუშაობის
აგრარული

საქართველოს

მრავალწლიანი
უნივერსიტეტის

აგრარული

გამოცდილება
ცოდნის

უნივერსიტეტის

აქვს,

ფონდის

2012

წელს

მმართველობაში

გადასვლის შემდგომ, გამომცემლობის რეფორმის შედეგად შეიქმნა თავისუფალი და
აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. შედეგად, გაჩნდა შესაძლებლობა,
განახლებული და/ან ახლადშექმნილი პროგრამებისათვის სასწავლო პროცესის
ხელშეწყობის მიზნით თარგმნილიყო და გამოცემულიყო ელექტრონული და ბეჭდური
სახელმძღვანელოები და სასწავლო მასალა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა
სტუდენტისთვის.
ამავე
პერიოდიდან
თანამშრომლობს
სრულადაა

მოყოლებული,

გამომცემლობა,

ასევე,

მჭიდროდ

აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ინსტიტუტებთან და

ჩართული

სხვადასხვა

სახის

სამეცნიერო

გამოცემის

მომზადება-

დაბეჭდვის პროცესში. ასევე, გამომცემლობის ხელშეწყობით, მეცნიერებს აქვთ
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საშუალება პროფესიონალი დიზაინერის შესრულებით, მაღალ პოლიგრაფიულ
დონეზე დაბეჭდონ სამეცნიერო პოსტერები, ბროშურები, საცნობარო ფლაერები და ა.შ.
ინტერნაციონალიზაციის კუთხით. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში 100-ზე
მეტმა სტუდენტმა მიიღო საზღვარგარეთ სწავლის გამოცდილება. სტუდენტთა
ნაწილი გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში გაემგზავრა სხვა ქვეყანაში
სასწავლებლად და ნაწილმა კი მაგისტრატურაზე თუ დოქტორანტურაზე განაგრძო
სწავლა საზღვარგარეთ.

14.5 კვლევითი საქმიანობის, გამომცემლობის და ინტერნაციონალიზაციის
მიმართულებით 2019-2026 წლების ხედვა
კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით. აგრარული უნივერსიტეტის ხედვაა აქტიური
მონაწილეობა

მიიღოს

სხვადასხვა

სამეცნიერო-კვლევით

პროექტებში.

უნივერსიტეტის მეცნიერებმა:


წელიწადში მინიმუმ 80 სტატია გამოაქვეყნონ რეფერირებად ჟურნალებში



წელიწადში მინიმუმ 50 კონფერენციაში მიიღონ მონაწილეობა




წელიწადში მინიმუმ 80 საპროექტო განაცხადი წარადგინონ
წელიწადში მინიმუმ 30 პროექტის დაფინანსება მოიპოვონ

უნივერსიტეტს მიზნად აქვს დასახული, რომ ყოველ სასწავლო წელს, ჯამური
ხარჯების მინიმუმ 30% მოხმარდეს კვლევების დაფინანსებას. აქედან 20% იყოს
უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული დაფინანსება, ხოლო მინიმუმ 10% შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსება.
გამომცემლობის მიმართულებით. 2019-2026 წლებში გამომცემლობა მიზნად
ისახავს

კვლავაც

აქტიურად

გააგრძელოს

მუშაობა

სხვადასხვა

თემატურ

სახელმძღვანელოსა და სამეცნიერო, კვლევითი, საცნობარო, თუ შემეცნებითი
ლიტერატურის

თარგმანებსა

და

გამოცემებზე.

აგრარული

უნივერსიტეტის

გამომცემლობის ხედვაა წელიწადში მინიმუმ ორი წიგნის გამოცემა განხორციელდეს.
გამომცემლობა გეგმავს, განავითაროს ელექტრონული გამოცემების მიმართულება.
გამომცემლობას უკვე დაწყებული აქვს სახელმძღვანელოებისა და კვლევების
ელექტრონული გამოცემების მომზადება, რომლის საშუალებითაც, დაინტერესებული
მკითხველისთვის
სასურველი
ინფორმაციის
მოძიება
მარტივად
იქნება
ხელმისაწვდომი.
ინტერნაციონალიზაციის

მიმართულებით.

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის მიზანია ინტერნაციონალიზაციის ყველა კომპონენტის განვითარება
და გააქტიურება, რაც უნივერსიტეტში საერთაშორისო მიდგომებისა და
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სტანდარტების
საზღვარგარეთ
მოწვევას,

დამკვიდრებას
შეუწყობს
ხელს.
უნივერსიტეტი
გეგმავს
მოღვაწე ქართულენოვან პროფესორებთან დაკავშირებას, მათ

გაცვლითი

პროგრამების

ფარგლებში

წამყვან

უნივერსტეტებთან

თანამშრომლობის გაღრმავებასა და პროგრამებში მეტი ადამიანის ჩართვას.
როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორმაწავლებლების დაახლოებით 40% აქვს საზღვარგარეთ განათლება ან/და სამუშაო
გამოცდილება მიღებული. უნივერსიტეტის ხედვაა, მომდევნო წლებში პროფესორმაწავლებლების მინიმუმ 30%-ს გააჩნდეს საერთაშორისო გამოცდილება.
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15. მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსი
15.1 უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი

წარმოადგენს

არასამეწარმეო

არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომლის დამფუძნებელიც არის ა(ა)იპ აგრარული
განათლებისა და მეცნიერების ფონდი. აგრარული უნივერსიტეტი განლაგებულია კახა
ბენდუქიძის კამპუსში, რომელიც მდებარეობს ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის
ხეივანში N240 (საკადასტრო კოდები: 01.72.14.006.767, 01.72.14.006.768). აღნიშნული
ქონება არის ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შვილობილი კომპანიის
შპს “აგრომეტის” საკუთრება. აგრომეტი უზრუნველყოფს შენობის სათანადო
მდგომარეობაში შენარჩუნებას და მომსახურებას (დაცვა, კეთილმოწყობა,
კომუნიკაციები, სამედიცინო მომსახურება).
აგრარულ უნივერსიტეტსა და შპს “აგრომეტს” შორის უძრავი ქონების იჯარის
ხელშეკრულება გაფორმებულია 2018 წლის 18 იანვარს და იჯარის ხანგრძლივობაა 10
წელი (2028 წლის 18 იანვრის ჩათვლით). იჯარით აღებული ფართის ოდენობა
შეადგენს 24 624 კვ.მ.-ს.
მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ ინვენტარიზაციის
მასალები
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს მოძრავი ქონების ნაწილი იჯარით აქვს
აღებული ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შვილობილი კომპანია შპს
“აგრომეტისგან”.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტსა და შპს აგრომეტს შორის იჯარის
ხელშეკრულება გაფორმებულია 2018 წლის 25 ივლისს და იჯარის ხანგრძლივობაა 10
წელი (2028 წლის 24 ივლისის ჩათვლით).
ამავე კამპუსში განლაგებულია თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, რაც
ერთგვარ სინერგიას წარმოქმნის როგორც სტუდენტებისათვის, ისე აკადემიური
პერსონალისათვის.
ზოგადი მიმოხილვა
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს აქვს 91 სასწავლო ოთახი, რომელთაგან 39
არის სალექციო ტიპის აუდიტორია, 26 არის სასწავლო ლაბორატორია და 40 სასწავლოსამეცნიერო ტიპის ლაბორატორია, სადაც ასევე განთავსებულია 15 კვლევითი
ინსტიტუტი და ერთი საერთო საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრი.
უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტებისთვის მოწყობილია კომპიუტერებით
აღჭურვილი სამუშაო სივრცეები.
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უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალი განთავსებულია ღია სივრცის
ტიპის სამუშაო ადგილზე. მოწვეული ლექტორებისთვის გამოყოფილია სამუშაო
ადგილები.

უნივერსიტეტში

არის

მხოლოდ

ოთხი

კაბინეტი,

განკუთვნილი

რექტორისათვის, პრორექტორებისათვის და კანცლერისათვის. ამ კაბინეტების ჯამური
ფართი 60 კვ.მ.-ს შეადგენს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის არც ერთ თანამშრომელს არ ემსახურება
ავტომობილი.

უნივერსიტეტს

უნივერსიტეტის

გააჩნია ორი

საკითხებთან

მორიგე

დაკავშირებით

ავტომობილი,

გამოყენება

შეუძლია

რომელთა
ნებისმიერ

თანამშრომელს.
კახა ბენდუქიძის კამპუსის ინფრასტრუქტურა მოიცავს შემდეგ ობიექტებს:
ბიბლიოთეკა
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის

ბიბლიოთეკაში

შექმნილია

სწავლისათვის შესაფერისი გარემო და აღჭურვილია თანამედროვე ლიტერატურით.
კულინარიის აკადემია
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კულინარიის აკადემია,
რომელშიც თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი 6 სამზარეულოა
განლაგებული.

თითოეული სტუდენტისათვის

მოწყობილია

ინდივიდუალური

სამუშაო ინფრასტრუქტურა, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს პრაქტიკული
მეცადინეობის დროს თავად მოამზადოს კერძი თუ დესერტი.
მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემია
მევენახეობა-მეღვინეობის

აკადემიაში

სწავლობენ

მევენახეობა-მეღვინეობის

პროგრამის სტუდენტები (ბაკალავრიატი).
აკადემიაში არის 2 ლაბორატორია, ფიზიკო-ქიმიური, მევენახეობისა და მცირე
მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია. ასევე სადეგუტსციო დარბაზი, ღვინის
თანამედროვე მარანი და ტრადიციული მარანი, ენოთეკა. აკადემიის წინ გაშენებულია
ვენახები, რომლებსაც იყენებენ სასწავლო პროცესისთვის.
ვეტერინარული კლინიკა
საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

განთავსებულია

ვეტერინარული

კლინიკა, რომელიც უზრუნველყოფს შინაური ცხოველების სრულ ვეტერინარულ
მომსახურებას. კლინიკას გააჩნია საოპერაციო ოთახები და აღჭურვილია თანამედროვე
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აპარატურით. ცხოველების ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ შესაბამისი პრაქტიკის მქონე
სპეციალისტები და მოქმედი მეცნიერ-მკვლევარები.
კლინიკა

სასწავლო

და

პრაქტიკული

მიზნებისთვის

უზრუნველყოფს

სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას ცხოველთა მკურნალობასთან დაკავშირებულ
პროცესში, რაც აუმჯობესებს სტუდენტების პრაქტიკულ უნარებს.
ვეტერინარული კლინიკა პაციენტებს ყოველდღიურად უწევს

სხვადასხვა

ვეტერინარულ მომსახურებას.
მექანიკური ქარხანა
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში განთავსებულია მექანიკური ქარხანა,
რომელშიც ლითონის მექანიკური დამუშავებისათვის განლაგებულია სხვადასხვა
ტიპის დაზგა და ელექტროშემდუღებელი აპარატი. მექანიკური ქარხანა ინჟინერიის
სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ ჩარხების მუშაობას და საჭიროების
შემთხვევაში თავად დაამზადონ სხვადასხვა სახის ლითონის დეტალი.
სპორტული დარბაზი
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული დარბაზი
აღჭურვილი სხვადასხვა ტიპის ტრენაჟორებით, რომლის გამოყენება შეუძლიათ
სტუდენტებს უფასოდ. იგი შეიქმნა სტუდენტებში ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრების
ხელშეწყობის მიზნით.
კულტურის ცენტრი
იგი

წარმოადგენს

თეატრის

ტიპის

დარბაზს

და

სტუდენტებს

აძლევს

შემოქმედებითი და თეატრალური ნიჭის რეალიზაციის საშუალებას.
კაფეტერია
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კაფეტერია, რომელშიც
განთავსებულია 13 დამოუკიდებელი ობიექტი. ამგვარი მოწყობა უზრუნველყოფს
პროვაიდერებს
შორის
კონკურენციას,
რაც
განაპირობებს
მრავალფეროვნებასა და მისაღებ ფასებს სტუდენტებისთვის.

არჩევანის
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საგამოცდო ცენტრი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი აღჭურვილია 200
კომპიუტერით. ცენტრში წინასწარ დგინდება გამოცდების ცხრილი და გამოცდებს
ლექტორების ნაცვლად საგამოცდო ცენტრის
უზრუნველყოფს გამოცდების გამჭვირვალობას.

თანამშრომლები ატარებენ, რაც

თანამედროვე პარკინგი
კახა ბენდუქიძის კამპუსის ტერიტორიაზე განლაგებულია თანამედროვე პარკინგი,
რომელიც

423

ავტომობილზეა

შემზღუდავები

(ე.წ.

გათვლილი.

“დაწოლილი

გზებზე

პოლიციელი”),

მოწყობილია

მონიშნულია

სიჩქარის

სპეციალური

გადასასვლელები, ტერიტორიაზე განთავსებულია სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო
ნიშნები, რაც ქვეითთა გადაადგილებას უსაფრთხოს ქმნის. სპეციალური საპარკინგე
ადგილია მოწყობილი ელექტრო მანქანებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირებისათვის.
უსაფრთხოება
უსაფრთხოების დაცვის მიზნით კამპუსის ტერიტორია აღჭურვილია ყველა საჭირო
ინვენტარით,

დამონტაჟებულია

ხანძარსაწინაარმდეგო

უსაფრთხოების

სიგნალიზაციის

სისტემა,

სპეციალური

სისტემები

-

ცეცხლმაქრი

ფხვნილოვანი

ბალონები, საევაკუაციო გეგმები.
კახა ბენდუქიძის კამპუსის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამედიცინო კაბინეტი,
სადაც საჭიროების შემთხვევაში, ექიმ-თერაპევტი სამედიცინო დახმარებას უწევს
სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებს.
სარეკრეაციო ზონები
კახა ბენდუქიძის კამპუსის ტერიტორიაზე მოწყობილია სპეციალური სარეკრეაციო
ზონები, რომლებიც შემოღობილია და დაცულია ავტომობილებისაგან.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე გათვლილი ინფრასტრუქტურა
უნივერსიტეტის

შენობა

სრულადაა

ადაპტირებული

შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. შენობის ყველა სართულზე ფუნქციონირებს შშმ
პირთათვის ადაპტირებული საპირფარეშო. შენობის ყველა შემოსასვლელს აქვს
პანდუსი. შენობაში განთავსებულია 3 სამგზავრო ლიფტი, რაც შშმ პირებს საშუალებას
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აძლევს გადაადგილდნენ სართულებს შორის. შენობაში დამონტაჟებული ყველა კარი
ადაპტირებულია შშმ პირთათვის. მათთვის ავტოსადგომებზე გამოყოფილია
სპეციალური ადგილები პარკირებისათვის.
ბაზალეთის ტრენინგ-ცენტრი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი სარგებლობს ბაზალეთის ტრენინგ
ცენტრით, რომელშიც განლაგებულია სასტუმრო ოთახები 100 ადამიანისათვის.
ცენტრს აქვს დიდი საკონფერენციო დარბაზი, ოთხი მცირე ზომის აუდიტორია და 25
კაციანი

კომპიუტერული

კლასი.

მის

ტერიტორიაზე

ასევე

განვითარებულია

სპორტული ინფრასტრუქტურა.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აღნიშნულ ცენტრს აქტიურად იყენებს
სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნებისა და სტუდენტების ცნობიერების
ამაღლების მიზნით; ბაზალეთის ტრენინგ ცენტრში ხშირად ტარდება საზაფხულო და
ზამთრის სკოლები, კონფერენციები სხვადასხვა თემაზე და სხვა ღონისძიებები.
პრაქტიკული გამოცდილების ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისთვის
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე, შპს
“აგრომეტი” იჯარით გადასცემს თავისუფალ ფართებს კვლევით ინსტიტუტებსა და
დაწესებულებებს, სადაც საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს
საშუალება აქვთ, აქტიურად ითანამშრომლონ დამსაქმებლებთან და კვლევითი
საქმიანობა განახორციელონ.
გათბობის სისტემა
კახა

ბენდუქიძის

კამპუსი

უზრუნველყოფილია

ცენტრალური

გათბობის

სისტემით, რომელიც მოიცავს 3 საქვაბეს. მათი მუშაობის გამართულობა მოწმდება 6
თვეში ერთხელ.
ძირითადი კორპუსიდან მოშორებულ ადგილებში გამოყენებულია ინფრაწითელი
გათბობის სისტემა.
ვენტილაციის სისტემა
შენობა-ნაგებობებში დამონტაჟებულია ვენტილაცია-კონდენცირების სისტემები
(264

ერთეული).

ოთახებში

შესაძლებელია

ვენტილაცია-კონდენცირების

ინდივიდუალური რეგულირება.
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ლაბორატორიებსა და კულინარია-კაფეტერიის
სპეციალური გამწოვი სისტემები.

ბლოკში

დამონტაჟებულია

სისტემების გამართულ მუშაობაზე მონიტორინგი ხორციელდება მუდმივად. 6
თვეში ერთხელ ხორციელდება ყველა სისტემის გეგმიური შემოწმება-ტესტირება.
სანიტარული ნორმების დაცვა
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით
ემსახურება 38 დამხმარე პერსონალი, რომლებიც სასწავლო პროცესის განმავლობაში 2
ცვლად - დილის 9 საათიდან 21:00 საათამდე უზრუნველყოფენ შენობის სისუფთავეს.
ლექციებს შორის შესვენებებისას წესრიგდება აუდიტორიები. აუდიტორიებიდან
ნაგვის ურნების დასუფთავება-გატანა ხდება დღეში ორჯერ. კვირაში ერთხელ
ხორციელდება ყველა ოთახის გენერალური დასუფთავება (რბილი იატაკების
მტვერსასრუტით დამუშავება, მერხებისა და სკამების დამუშავება სპეციალური
ხსნარით). სველი წერტილების სუფთავდება 30 წუთში ერთხელ.
უნივერსიტეტის შენობაში თვეში ერთხელ ხორციელდება

დერატიზაციის

სამუშაოები (მღრღნელებისაგან დაცვა).
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების მექანიზმები
კახა ბენდუქიძის კამპუსში ვაკე-საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის
სახელმწიფო ზედამხედველობის მიერ ყოველწლიურად ხორციელდება შემოწმება
სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით, რაც დასტურდება შესაბამისი აქტით და
ყოველწლიური საკონტროლო შემოწმების შედეგებით. ბოლო შემოწმება ჩატარდა 2017
წლის 20 ოქტომბერს.
ხანძარსაწინაარმდეგო სიგნალიზაციის სისტემა
კახა ბენდუქიძის კამპუსი აღჭურვილია სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემით.
კერძოდ, შენობაში განლაგებულია 991 კვამლის დეტექტორი, 58 ხელის მაუწყებელი
ღილაკი და 58 სასიგნალო მოწყობილობა. დაცვის ოთახში განლაგებულია სახანძრო
უსაფრთხოების სისტემის დაცვის ფარი, საიდანაც ხდება პრობლემების მონიტორინგი.
სისტემას პერიოდულად უტარდება ტექნიკური შემოწმება. პრობლემების აღმოჩენის
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ხდება მათი გამოსწორება.
ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი ბალონები
შენობაში განთავსებულია 106 ცალი ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი ბალონი. მოქმედი
კანონმდებლობის
შესაბამისად,
ბალონების
დამუხტვა
ხორციელდება
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ყოველწლიურად და ბალონებზე დატანილია აღნიშვნა დამუხტვის თარიღისა და
ვარგისიანობის პერიოდის შესახებ.
საევაკუაციო გეგმები
შენობაში სათანადო ადგილებში განთავსებულია საევაკუაციო გეგმა. საევაკუაციო
გეგმა შედგენილია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370
დადგენილების “სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” მოთხოვნათა შესაბამისად და დამტკიცებულია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მიერ.
სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი
უნივერსიტეტში დანიშნულია სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები
უნივერსიტეტში პირველად სამედიცინო მომსახურებას უზრუნველყოფს შპს
“აგრომეტი”. ამ მიზნით შენობაში მოწყობილია სპეციალური სამედიცინო ოთახი
(N209), რომელსაც ემსახურება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ექიმი-თერაპევტი.
წესრიგის დაცვის მექანიზმები
კახა ბენდუქიძის კამპუსს ემსახურება დაცვის კომპანია შპს “ომეგა მ.ბ.რ.”, რომელიც
სრულად არის პასუხისმგებელი როგორც შენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის,
ისე

სასწავლო

პროცესის

უსაფრთხოებაზე.

შენობის

სხვადასხვა

წერტილში

განლაგებულია 8 საგუშაგო და ტერიტორიაზე 24 საათის განმავლობაში მუდმივად
იმყოფება შვიდი გუშაგი და ერთი დაცვის უფროსი. შენობას სულ ემსახურება დაცვის
22 თანამშრომელი.
შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე განთავსებულია 150 ვიდეოსამეთვალყურეო
კამერა, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში უზრუნველყოფს გამოსახულების ჩაწერას.
ჩანაწერი ინახება 3-დან 6 კვირამდე დასაკვირვებელი ადგილის მნიშვნელობიდან
გამომდინარე.
უსაფრთხოების
ხორციელდება მუდმივად.

სისტემების

საექსპლუატაციო

მომსახურება

შენობა აღჭურვილია დაშვების სპეციალური სისტემებით. კერძოდ, ყველა
სტუდენტს აქვს დაშვების ინდივიდუალური საშვი და შემოსასვლელში შემოდის
სპეციალური ტურნიკეტის გავლის შემდეგ. ცალკე დაშვების ინდივიდუალური
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საშვები აქვთ ლექტორებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს და სამეცნიერო
ლაბორატორიების პერსონალს.
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოება
კახა ბენდუქიძის კამპუსის შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ
დასკვნა მომზადებულია 2018 წლის იანვარში შპს “ზნიეპის” მიერ.
დასკვნის თანახმად, ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი #240-ში მდებარე
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის შენობების (01.72.14.006.767 საკადასტრო
კოდზე მდებარე 2/4, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4, 7/4, 8/2, 9/3 და 01.72.14.006.768 საკადასტრო კოდზე
მდებარე 3/1, 4/3, 5/1 ნაგებობები) ტექნიკური მდგომარეობა ამჟამად ზოგადად
დამაკმაყოფილებელია. გარემოებები, რომლებიც შენობის ექსპლუატაციის პროცესში
საფრთხეს გამოიწვევდა, არ შეინიშნება.
ლიფტების უსაფრთხოება
კახა ბენდუქიძის კამპუსში ფუნქციონირებს 5 ლიფტი, აქედან ორი სატვირთო და
სამი

-

სამგზავრო.

კანონმდებლობის

შესაბამისად,

ლიფტების

გამართული

ფუნქციონირება კონტროლდება ყოველთვიური გეგმიური შემოწმებით.
ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოება
კახა ბენდუქიძის კამპუსის გარე პერიმეტრი (პარკინგი და შიდა გზები)
მაქსიმალურად უსაფრთხოა ქვეითთათვის. კერძოდ, გზებზე მოწყობილია სიჩქარის
შემზღუდავები

(ე.წ.

“დაწოლილი

პოლიციელი”),

მონიშნულია

სპეციალური

გადასასვლელები, ტერიტორიაზე განთავსებულია სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო
ნიშნები.
ღამით ტერიტორია იკეტება (გარდა ცენტრალური შემოსასვლელისა) სპეციალური
შლაგბაუმებით.
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15.2 ბიბლიოთეკა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მისია და ამოცანები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მისიაა ხელი შეუწყოს
და აქტიური მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის სასწავლო სამეცნიერო და
კვლევით საქმიანობაში.
უზრუნველყოს ბიბლიოთეკის ფონდებში არსებული საბიბლითეკო ერთეულების,
იშვიათი გამოცემებისა და კოლექციების დაცვა.
ბიბლიოთეკა

უნდა

პასუხობდეს

სწავლების

თანამედროვე

მეთოდების

გამოწვევებს და შესაბამისად განავითაროს თავისი რესურსები და მომსახურების
ხარისხი.
მკითხველს სურს უმოკლეს დროში გადაამუშაოს ინფორმაციის დიდი ნაკადი და
მიაღწიოს მაღალ ეფექტურობას, აქედან გამომდინარე ბიბლიოთეკის უპირველესი
ამოცანაა მკითხველების ინტერესებისა და საჭიროებების მიხედვით ინფორმაციის
მოპოვება, სტრუქტურულად შენახვა და მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა. ტიპოლოგიური დანიშნულების წარმატებით შესასრულებლად
ბიბლიოთეკამ მუდმივად უნდა განაახლოს და განავითაროს თავისი საბიბლიოთეკო
რესურსები და სერვისები.
პრიორიტეტული მიმართულებები:


დარგობრივი კოლექციები;



სამეცნიერო ჟურნალები;



დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ბაზა;



ელექტრონული კატალოგი;



სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები;



ინფრასტრუქტურა;



ფონდის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;



მკითხველთა მომსახურების ხარისხი;



ბიბლიოთეკის პერსონალის პროფესიული განვითარება.
ბიბლიოთეკის

მუდმივი

განვითარებისათვის

აუცილებელია

სიახლეების

დანერგვა, ხარვეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა, ხარისხის კონტროლის და
განახლების მექანიზმების შემუშავება და მათი პრაქტიკაში გამოყენება. აღნიშნული
ამოცანების განხორციელების მიზნით ბიბლიოთეკა აწარმოებს:


მკითხველთა გამოკითხვას ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების სუსტი და
ძლიერი მხარეების გამოვლენის მიზნით;



უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობას
ბიბლიოთეკის სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად;
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აკადემიური პერსონალის რჩევებისა და შენიშვნების გაზიარებას,
ბიბლიოთეკის სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის ეფექტურობის
ასამაღლებლად;



ბიბლიოთეკის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას;



საბიბლიოთეკო
გაზიარებას;



უცხოელ და ადგილობრივ ბიბლიოთეკებთან თანამშრომლობას.

სფეროში

არსებული

გამოცდილების

და

სიახლეების

დარგობრივი კოლექციების განვითრება
ბიბლიოთეკის პრიორიტეტია დარგობრივი კოლექციების განვითარება, როგორც
ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით.
საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტება წარმოადგენს ისეთი პროცესების
ერთობლიობას,

როგორიცაა:

ბიბლიოთეკის

ამოცანებისათვის

შესაბამისი

დოკუმენტების გამოვლენა, შერჩევა, შეკვეთა, შეძენა, საბიბლიოთეკო სტანდარტებით
დამუშავება და ფონდში ჩართვა.
ბიბლიოთეკის ფონდის ეფექტური ფორმირება მნიშვნელოვნად განაპირობებს
მკითხველთა მომსახურების ხარისხს. ამისათვის ბიბლიოთეკა ითვალისწინებს შემდეგ
ფაქტორებს:
 ფონდებში დაცული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები უნდა შეესაბამებოდეს
უნივერსიტეტის სასწავლო მიმართულებებს და პროგრამებს;


უზრუნველყოფილი

უნდა

იყოს

სასწავლო

მასალებისა

და

სახელმძღვანელოების სრული თანხვედრა სასწავლო სილაბუსებთან;


ფონდში არსებული ხარვეზების გამოსავლენად აუცილებელია მკითხველთა
ინტერესების კვლევა.

კოლექციების განვითარებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი ასახულია
ბიბლიოთეკის

ბიუჯეტში.

ფონდების

შევსების

მიზნით

საბიბლიოთეკო

დოკუმენტების შესყიდვის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაკომპლექტების
წყაროს სწორად შერჩევას, რათა რაციონალურად მოხდეს ფინანსების გამოყენება.
ბიუჯეტის ფარგლებში შემუშავებული კალენდარული გეგმის მიხედვით საჭირო
სახელმძღვანელოების შეძენა ხდება სემესტრის დასაწყისში, ასევე საჭიროების
შემთხვევაში ხორციელდება არაგეგმიური შესყიდვები.
კოლექციების
შევსების
გათვალისწინებულია:


პროცესში

ლიტერატურის

შერჩევისას

სასწავლო სილაბუსებში ასახული აუცილებელი სახელმძღვანელოები და
დამხმარე მასალები;




პროფესორ-მასწავლებელების რეკომენდაციები;
მკითხველთა მოთხოვნების ანალიზი;
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 პარტნიორი გამომცემლობების კატალოგები.
ბიბლიოთეკას აქტიური ურთიერთობები აქვს როგორც ადგილობრივ, ასევე
უცხოურ გამომცემლობებთან და სისტემატიურად ეცნობა საგამომცემლო სიახლეებს.
ასევე აქტუალურია ბიბლიოთეკის ელექტრონული კოლექციის განვითარება.
წიგნების შესყიდვისას ხშირად ენიჭება უპირატესობა ელექტრონულ ფორმატს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს აქვს ოთხი სხვადასხვა კოლექცია:


გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია



მეაბრეშუმეობის კოლექცია-ლაბორატორია



მცენარეთა კოლექცია



ჰერბარიუმი

გენბანკი - მცენარეთა თესლის სელექციის ლაბორატორია
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკი დაარსდა 2004 წელს მშრალი
რეგიონების სასოფლო - სამეურნეო კვლევების საერთაშორისო ცენტრის (ICARDA)
ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით. ამჟამად ის არის საქართველოში მინდვრის
კულტურების გენეტიკური რესურსების შესწავლის ერთადერთი ცენტრი, სადაც
მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურები ადგილობრივი გენეტიკური მასალების
დაცვის, შეგროვებისა და გამრავლების გარდა, მიმდინარეობს მათი ბოტანიკური
დესკრიპტორების მიხედვით დახასიათება და სამეურნეო ნიშნების მიხედვით
შეფასება. გენბანკის ახალ თანამედროვე მაცივარ-საცავში დაცულია თანამედროვე
ჯიშების, ხალხური სელექციის ჯიშებისა, სასელექციო მასალისა და ველური
მონათესავე კულტურების თესლის 3000-მდე ნიმუში.

მეაბრეშუმეობის კოლექცია-ლაბორატორია
საქართველოში

ოდითგანვე

იყო

გავრცელებული

აბრეშუმხვევიას

ძველი

კავკასიური ჯიშები, როდესაც ევროპაში გავრცელებული აბრეშუმის ჭიის დაავადება,
პებრინა, საქართველომდე მოვიდა, დარგის სავალალო მდგომარეობა მოითხოვდა
კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას. 1887 წელს თბილისში დაარსდა კავკასიის
მეაბრეშუმეობის სადგური. 1930 წ. მეაბრეშუმეობის სადგურს, ამიერკავკასიის
მეაბრეშუმეობისა და აბრეშუმის წარმოების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ეწოდა, ხოლო 1954 წლიდან კი იგი შეუერთდა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტს და
მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი დაერქვა. დღეისათვის
მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიაში 70-მდე ჯიშს აბრეშუმის ჭიის გრენა ინახება.
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მცენარეთა კოლექცია
მცენარეთა კოლექცია შექმნილია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
ბოტანიკისა და მცენარეთა ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ბაზაზე. კოლექცია
აერთიანებს 200-მდე სახეობის ოთახის მცენარეს. მცენარეთა დიდი ნაწილი
გამოიყენება სასწავლო პროცესში. კვლევების ძირითადი მიმართულებებია:
ბიომრავალფეროვნება, გარემოს დაბინძურება, გლობალური დათბობა, სამკურნალო
მცენარეები და მცენარეთა გამძლეობა აბიოტური და ბიოტური ფაქტორების მიმართ.

მიკოლოგიური ჰერბარიუმი
მიკოლოგიური ჰერბარიუმი წარმოადგენს სახეობამდე გარკვეულ სოკოების
ნიმუშების კოლექციას. საქართველოში სოკოების მსოფლიო მნიშვნელობის ორი
კოლექციაა.

ერთი

ინახება

საქართველოს

აგრარულ

უნივერსიტეტში

(მიკრომიცეტების, ანუ მიკროსკოპული სოკოების კოლექცია), ხოლო მეორე თბილისის
ბოტანიკური ბაღში (მაკრომიცეტების, ანუ ქუდიანი სოკოების კოლექცია).

სამეცნიერო ჟურნალები, დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ბაზა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას გააჩნია სამეცნიერო
ჟურნალების მდიდარი ბაზა, რომელიც სამეცნიერო საქმიანობისათვის აუცილებელ
მასალებს წარმოადგენს, მიმდინარეობს ამ კოლექციის ხელახალი ინვენტარიზაცია და
ელექტრონულ კატალოგში ასახვა, რათა მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს.
ასევე, მიმდინარეობს ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული დისერტაციებისა და
ავტორეფერატების ელექტრონული რეესტრის განახლება და რეინვენტარიზაცია.
ელექტრონული კატალოგი
ელექტრონული კატალოგი ბიბლიოთეკის უმთავრეს სამუშაო ინსტრუმენტს
წარმოადგენს. ეს არის საძიებო აპარატი, რომლის გამართულ მუშაობას დიდი
მნიშვნელობა აქვს საბიბლიოთეკო რესურსების მოხმარებისა და მართვის პროცესში.
კატალოგში აღრიცხული უნდა იყოს ბიბლიოთეკის ფონდში დაცული ყველა
ერთეული (წიგნი, პერიოდული გამოცემა, დისერტაცია) სტანდარტების დაცვით.
2017 წლიდან ბიბლიოთეკა გადავიდა ახალ ელექტრონულ, ფუნქციურად
გაუმჯობესებულ

კატალოგზე,

რომელიც

სრულად

აკმაყოფილებს

არსებულ

სტანდარტებს.
ელექტრონული
კატალოგით
სარგებლობა
შეუძლია
ავტორიზებულ
მომხმარებლებს. ელექტრონული კატალოგის საშუალებით მკითხველს შეუძლია:
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მოიძიოს ბიბლიოთეკაში დაცული ყველა საბიბლიოთეკო ერთეული, როგორც
ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ბიბლიოთეკით დისტანციური სარგებლობისას;



თავის ელექტრონულ ბარათში აკონტროლოს წიგნების დაბრუნების ვადები.

ნებისმიერი
მსურველისათვის
ტარდება
ინდივიდუალური
ელექტრონული კატალოგის ფუნქციების გასაცნობად.

ტრენინგი

ბიბლიოთეკის პერსონალი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ელექტრონულ
კატალოგზე უზუსტობების და ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, რაც სამუშაო
პროცესში, პრაქტიკაში იჩენს თავს. კატალოგის გამართული მუშაობისა და შემდგომი
გაუმჯობესების მიზნით ბიბლიოთეკა აქტიურად თანამშრომლობს პროგრამისტებთან.
კატალოგით

სარგებლობა

მოსახერხებელი

უნდა

იყოს

როგორც

მკითხველებისთვის ასევე მასზე მომუშავე ბიბლიოთეკარებისათვის, ამიტომ მათ მიერ
გამოთქმული შენიშვნები და მითითებების გათვალისწინება აუცილებელია შემდგომი
განვითარებისათვის.
ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები
თანამედროვე საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება ელექტრონული
ბაზების გარეშე წარმოუდგენელია.
ინტერნეტ სივრცეში დღესდღეობით საკმაოდ მრავლადაა წარმოდგენილი ღია
ელექტრონული ბაზები, რომლებით სარგებლობა უფასოდ შეიძლება ნებისმიერი
მომხმარებლისთვის. ბიბლიოთეკა აქტიურად იყენებს ამ შესაძლებლობას და
მუდმივად ცდილობს ისეთი ელექტრონული ბაზის მოძიება-შერჩევას, რომელიც
ეფექტური იქნება და გამოიყენება უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის
მოთხოვნების

შესაბამისად,

რისთვისაც

ვითვალისწინებთ

საერთაშორისო

გამოცდილებას და პროფესორ-მასწავლებელების და მეცნიერების რეკომენდაციებს.
ამასთანავე მნიშვნელოვანია ასეთი ბაზების შესახებ აკადემიური პერსონალის და
სტუდენტების ინფორმირება.
უნივერსიტეტში ჩართულია web of science-ის ბაზა, ბაზით სარგებლობა
შესაძლებელია შეუზღუდავად უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე. რაც მნიშვნელოვნად
დაეხმარება ჩვენს მეცნიერებს და სამივე საფეხურის სტუდენტებს თავიანთ
სამეცნიერო კვლევებში. ტარდება ინდივიდულალური ტრენინგები და ჯგუფური
პრეზენტაციები სტუდენტებისა და აკადემიური პრსონალისათვის ბაზის გამოყენების
შესახებ. უნივერსიტეტისათვის სამეცნიერო ელექტრონული ბაზის ეფექტურობა და
მკითხველთა მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად პერიოდულად ხდება
ბაზების გამოყენების სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, რის საფუძველზეც
განიხილება კონკრეტულ ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზასთან ხელშეკრულების
გაგრძელების საკითხი მომდევნო ვადით.

239

ფოლკსვაგენის გრანტის, "Novel Polymer Electrolyte Membranes for Fuel Cell
Application” (Az: 93 331), ფარგლებში გრანტში მონაწილე საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის მეცნიერებს და სტუდენტებს აქვთ წვდომა SciFinder-ზე, რომელიც
წარმოადგენს სხვადასხვა ქიმიური ინფორმაციის ყველაზე სრულყოფილ საძიებო
ბაზას. აღნიშნული ბაზა წარმოადგენს ამერიკის ქიმიური საზოგადოების Chemical
Abstract Service (CAS)-ის განყოფილების პროდუქტს. პროექტის ხანგრძლივობაა 2017დან 2020 წლამდე.
ინფრასტრუქტურა
ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურას უდიდესი როლი ენიჭება საბიბლიოთეკო
მომსახურების უზრუნველყოფაში. ბიბლიოთეკის სივრცის დაგეგმარებამ უნდა
უზრუნველყოს მოხერხებული სამუშაო პირობები, როგორც მკითხველებისთვის, ასევე
ბიბლიოთეკარებისათვის. მკითხველებმა თავისუფლად უნდა შეძლონ საბიბლიოთეკო
სივრცეში ორიენტაცია, სასურველი მასალების მოძიება და საჭირო სერვისის მიღება,
ხოლო ბიბლიოთეკარს უნდო ჰქონდეს სათანადო პირობები თავისი ფუნქციების
შესასრულებლად.
სამკითხველო დარბაზის ფუნქციური დაგეგმარების პრინციპები:


კომფორტული გარემო ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობისთვის;




ღია დაშვება თაროებთან;
ფონდის საგნობრივი განლაგება თაროებზე;



მუშაობისთვის აუცილებელი ტექნიკა (კომპიუტერები, პრინტერი, სკანერი).
ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის მოწყობისას გათვალისწინებულია როგორც

დადგენილი

საბიბლიოთეკო

ინდივიდუალური

მიდგომა.

სტანდარტები,
შემდგომ

ასევე

ეტაპზე

ზოგიერთი

მკითხველთა

საკითხისადმი
გამოკითხვისას

გამოვლინდა რამდენიმე საკითხი, მაგალითად მოთხოვნა ცალკე გამოყოფილი
მხატვრული ლიტერატურის კუთხის მოწყობაზე. ასევე მოეწყო იზოლირებული
„მდუმრე ზონა“ ინდივიდუალური მუშაობისთვის და მცირე საკონფერენციო
დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნიკით. საკონფერენციო სივრცით
სარგებლობა წინასწარ დაჯავშნით არის შესაძლებელი.
ბიბლიოთეკის
მექანიზმები:

ინფრასტრუქტურის

ხარისხის

მართვის

და

განვითარების



მკითხველთა გამოკითხვა ბიბლიოთეკაში არსებული გარემოს შესახებ



ხარვეზების გამოვლენის და გამოსწორების მიზნით;
თანამშრომელთა გამოკითხვა მუშაობისათვის საჭირო პირობების შესახებ;



უნივერსიტეტის ტექნიკური პერსონალის მიერ სივრცის დათვალიერება და
კონტროლი;



საბიბლიოთეკო ინვენტარის
შემთხვევაში განახლება.

ხარისხის

კონტროლი

და

საჭიროების

240



უნივერსიტეტის
ბიუჯეტში
თანხის
ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე

გათვალისწინება

გეგმიურ

ბიბლიოთეკის პერსონალი
ბიბლიოთეკის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს
შრომის ისეთ დანაწილებას, სადაც შესასრულებელი სამუშაო შეესაბამება
თანამშრომლის კვალიფიკაციას, მის შესაძლებლობას, მონდომებას და უნარს.
ბიბლიოთეკარები ვალდებულნი არიან შეინარჩუნონ არა მხოლოდ ტრადიციული
საბიბლიოთეკო საქმის საფუძვლების ცოდნა, არამედ უნდა ფლობდნენ თანამედროვე
საინფორმაციო

ტექნოლოგიებს

და

მათი

პრაქტიკაში

გამოყენების

უნარს.

საუნივერსიტეო ბიბლიოთეკამ სერიოზული მოდერნიზაცია განიცადა, მუშაობაში
გამოიყენება ახალი ტექნოლოგიები. შესაბამისად თანამედროვე ბიბლიოთეკარის
საქმიანობა არ ამოიწურება მხოლოდ ბეჭდურ გამოცემებთან მუშაობით, ის კარგად
უნდა იცნობდეს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და ჰქონდეს მათი
გამოყენების უნარ-ჩვევები.
ადამიანური რესურსების განვითარებისა და გამოყენებისათვის აუცილებელია
თანამშრომელთა გადამზადება. თავისი ფუნქციების წარმატებით შესასრულებლად
ბიბლიოთეკარს უნდა ჰქონდეს კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა, რათა მან
შეძლოს თავისი პროფესიული ჩვევების განვითარება და მკითხველის მოთხოვნების
დაკმაყოფილება.
ამ მიზნით აუცილებელია საერთაშორისო სტანდარტების და სიახლეების გაცნობა
საბიბლიოთეკო სფეროში,
საბიბლიოთეკო

სამუშაო პროცესში ავტორიტეტული საერთაშორისო

ორგანიზაციებისა

და

ასოციაციების

ინსტრუქციებისა

და

რეკომენდაციების გათვალისწინება როგორიცაა IFLA, IAML, IATUL, ALA, AALL. ასევე
მნიშვნელოვანია IFlA - ს მიერ ორგანიზებულ ვებინარებში მონაწილეობა, რომელიც
გეგმიურად ტარდება ბიბლიოთეკარებისათვის საინტერესო სხვადასხვა საკითხებზე.
ამ ვებინარებზე რეგისტრაცია და მონაწილეობა უფასოა, რაც დიდ შესაძლებლობას
იძლევა უცხოელი კოლეგების და ექსპერტების კვალიფიციური რჩევების მისაღებად.
მნიშვნელოვანია საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებთან
თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება პროფესიული განვითარების კუთხით
დაგეგმილ შეხვედრებზე და ტრენინგებზე.
საბიბლიოთეკო სერვისები
საუნივერსიტეტო

ბიბლიოთეკის

წარმატებული

ფუნქციონირებისათვის

აუცილებელია საბიბლიოთეკო სერვისების მუდმივი განვითარება და დახვეწა,
ინოვაციური მეთოდების დანერგვა.
ტრადიციული სერვისებია:
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საჭირო საბიბლიოთეკო დოკუმენტის მოძიება;
წიგნის და სხვა საბიბლიოთეკო რესურსის მკითხველზე გაცემა-დაბრუნება
უზრუნველყოფა;



საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული მომსახურება;

 საჭირო დოკუმენტის ასლის გადაღება, სკანირება.
ელექტრონული სერვისებია:


ელექტრონული კატალოგი;



საბიბლიოთეკო დოკუმენტის ელექტრონული მიწოდება;



ვირტუალური ცნობარი.

გამოკითხვებით სულ უფრო იზრდება ისეთი მკითხველების რაოდენობა,
რომლებიც მხოლოდ ელექტრონულ სერვისებს იყნებენ, აქედან გამომდინარე დადგა ამ
მიმართულების

განვითარების

აუცილებლობა.

შეიქმნა

ელექტრონული

დოკუმენტების საბიბლიოთეკო მედია-პორტალი მოქნილი საძიებო სისტემით, ასევე
ელექტრონულ კატალოგს დაემატა ელექტრონული ფაილის ატვირთვა-ჩამოტვირთვის
ფუნქცია. ყველა რეგისტრირებულ
მკითხველის ბარათი.

მკითხველს

აქვს

თავისი

ელექტრონული

მკითხველებთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მიწოდებისთვის აქტიურად
გამოიყენება სოციალური ქსელებიც.
ახალი სერვისის დანერგვასა და განვითარებასთან ერთად საჭიროა
ბიბლიოთეკარის მომზადება, რათა მან პირველ რიგში ინფორმაცია მიაწოდოს
მკითხველს სერვისის შესახებ და კვალიფიციურად გაუწიოს საჭირო მომსახურება.
საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება მუდმივი პროცესია და მისი ეფექტურად
წარმართვისათვის აუცილებელია:


არსებული სერვისების ხარისხის და ეფექტურობის დადგენა მკითხველთა
გამოკითხვის მეთოდით;



ახალი სერვისების დანერგვა მკითხველთა მოთხოვნების საფუძველზე.
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15.3 საინფორმაციო რესურსი
უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მთავარი
ამოცანაა, უზრუნველყოს:


კრიტიკული ელექტრონული სერვისებით სტუდენტები, ლექტორები და
მეცნიერები სალექციო და არასალექციო საათებში, კურიკულარული, თუ
ექსტრაკურიკულარული აქტივობების დროს;



სასწავლო და აკადემიური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისა და
ლექტორებისათვის სალექციო და არასალექციო საათებში, კურიკულარული,
თუ ექსტრაკურიკულარული აქტივობების დროს;



აკადემიური და სამეცნიერო პროცესის ტექნოლოგიური მხარდაჭერა;



ადმინისტრაციული, აკადემიური და სამეცნიერო პროცესისათვის საჭირო
კომუნიკაცია;



უნივერსიტეტის

ადმინისტრაცია

მართვისათვის

საჭირო

შესაბამისი

ტექნოლოგიური მხარდაჭერით.
აკადემიური და ადმინისტრაციული მიზნებიდან გამომდინარე, საინფორმაციო
ტექნოლოგიების კრიტიკულ სერვისებს განეკუთვნება:


ინტერნეტი




ვებ-გვერდები
სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომი სამუშაო კომპიუტერული ადგილები და
სპეციალური კომპიუტერებით აღჭურვილი აუდიტორიები



საუნივერსიტეტო ელექტრონული ბიბლიოთეკა



საგამოცდო ცენტრი



აუდიტორიებში ლექციების ვიზუალიზაციის საშუალებები (პროექტორები);



დისტანციური ლექციების ინფრასტრუქტურა



უნივერსიტეტის სწავლის მართვის საინფორმაციო სისტემა (emis.agruni.edu.ge)



კამპუსის უსაფრთხოების სისტემები (სამეთვალყურეო კამერები და კამპუსის
ტერიტორიაზე დაშვების სისტემები)



ელექტორნული კოლაბორაციის სერვისი

კრიტიკული IT სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად
უნივერსიტეტს გააჩნია ადეკვატური ინფრასტრუქტურა და ადმინისტრირების
შესაბამისი კვალიფიკიაციის პერსონალი.
მთლიანი IT ინფრასტრუქტურა აგებულია რეზერვირებისა და დუბლირების
პრინციპზე, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის ქსელის ხერხემლის სრულ
დუბლირებას და უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მასში შემავალი
ნებისმიერი კვანძის დაზიანების შემთხვევაშიც კი.
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IT ინფრასტრუქტურას გააჩნია უწყვეტი ელექტრო მომარაგება
შესაბამისი

სიმძლავრის

უნივერსიტეტის

ქსელის,

უწყვეტი

კვების

აუდიტორიებში

წყაროები

უზრუნველყოფენ

არსებული

პროექტორების,

სამეთვალყურეო კამერების, კამპუსში დაშვების ტურნიკეტების, კამპუსში არსებული
სტუდენტური და საგამოცდო კომპიუტერების ელექტრომომარაგებას ავარიული
გამორთვის შემთხვევაში.
დამატებით ელექტრომომარაგების 14 წამზე მეტი ხნით გათიშვის შემთხვევაში
ელქრტომომარაგებას უზრუნველყოფს შესაბამისი სიმძლავრის გენერატორი.
კრიტიკული საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისები, ინფრასტრუქტურა და მათი
ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა
ინტერნეტი
უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე, სადაც აკადემიური ან სამეცნიერო
პროცესი მიმდინარეობს ინტერნეტი ხელმისაწვდომია უსადენო ტექნოლოგიებით.
კამპუსის

ტერიტორიაზე

განლაგებული

უსადენო

ქსელი

წერტილების

ტექნოლოგია შერჩეულია იმგვარად, რომ უზრუნველყოფს ყველა აუდიტორიაში
ადგილების რაოდენობების შესაბამისი უსადენო ინტერნეტის მომხმარებლის
დაერთებას. მიმდინარეობს მოთხოვნის მუდმივი მონიტორინგი და უნივერსიტეტის
სხვადასხვა უბანზე სიმძრავლეების ადამპტირება მოთხოვნის შესაბამისად.
ცალკეული სამუშაო ადგილები, რომლებიც ჩართულია სამეცნიერო პროცესში,
რომელიც განსაკუთრებით სწრაფ კავშირს მოითხოვს სერვერებთან დაერთებულია
სადენიანი ქსელის მეშვეობით.
ხელშეკრულება ინტერნეტ-პროვაიდერთან

უნივერსიტეტის ინტერნეტით მომარაგების უწყვეტობას უზრუნველყოფს ორი
ალტერნატიული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხი კომპანია მაგთიკომისაგან. ინტერნეტის
მომსახურების ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს შპს “აგრომეტს”, რომელიც
უნივერსიტეტს იჯარის ფარგლებში აწვდის სერვისს.
 ძირითადი - 1000 მბწმ სიჩქარის ქართლ რესურსებზე წვდომისათის და 120 მბწმ
გლობალურ რესურსებზე წვდომისათვის


სარეზერვო - 100 მბწმ სიჩქარის ქართლ რესურსებზე წვდომისათის და 2 მბწმ
გლობალურ რესურსებზე წვდომისათვის
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ძირითად
ოპტიკურ-ბოჭკოვან
მაგისტრალზე
დაზიანების
შემთხვევაში
უნივერსიტეტის ქსელი ავტომატურად გადადის სარეზერვო არხზე. იმ შემთხვევაში,
თუ ძირითად არხზე არის რთული დაზიანება და ვერ ხერხდება მისი დროულად
აღმოფხვრა, პროვაიდერთან შეთანხმებით იზრდება სარეზერვო არხის გლობალურ
რესურსებზე წვდომის სიჩქარე.
ვებ-გვერდები
უნივერსიტეტის

ოფიციალური

გვერდია

http://agruni.edu.ge,

რომელიც

განთავსებულია უნივერსიტეტის ძირითად ჰოსტინგ სერვისის მომწოდებლის (შ.პ.ს.
“მაგთიკომის” http://magticom.ge) სერვერზე.
უნივერსიტეტის რეგისტრირებული დომენები და ჰოსტინგ სერვისები
უნივერსიტეტი ფლობს შემდეგ დომენულ სახელებს:
agruni.edu.ge, gsau.edu.ge, biopartners-dibb.ge, agrscience.ge
სტუდენტებისათვის

ხელმისაწვდომი

სამუშაო

კომპიუტერული

ადგილები

და

სპეციალური კომპიუტერებით აღჭურვილი აუდიტორიები
კახა ბენდუქიძის კამპუსის ტერიტორიაზე ფოიეში, რეკრეაციულ ზონებში და
ბიბლიოთეკაში სტუდენტებისათვის განლაგებულია 63 კომპიუტერული სამუშაო
ადგილი, რომელიც მუდმივად ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის სამუშაოდ.
უნივერსიტეტს გააჩნია დამატებით 5 კომპიუტერული აუდიტორია ჯამური 132
სამუშაო ადგილით. მათ შორის 3 აუდიტორია რომელიც აღჭურვილია თხელი
კლიენტის (Thin Client) ტიპის კომპიუტერებით და 2 აუდიტორია, რომელიც
აღჭურვილია

სპეციალური

კომპიუტერებით,

რომლებიც

გათვლილია

ამოცანებისთვის, რომლებიც უფრო რთულ პროცესორულ სიმძლავრეს საჭიროებენ.
კომპიუტერული აუდიტორიები გამოიყენება ლექციებისთვის, რომელთა ფორმატიც
ითვალისწინებს
სტუდენტებისათვის
უწყვეტ
სპეციფიურ
პროგრამულ
უზრუნველყოფას.
არასალექციო
საათებში
აღნიშნული
კომპიუტერები
ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის.
საუნივერსიტეტო ელექტრონული ბიბლიოთეკა
უნივერსიტეტს

გააჩნია

ელექტრონული

ბიბლიოთეკის

სერვისი,

სადაც

თავმოყრილია უნივერსიტეტის ხელთ არსებული ელექტრონული წიგნები და სხვა
ელექტრონული მასალები. სერვისი ხელმისაწვდომია ინტეგრირებული მოდულით
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უნივერსიტეტის სწავლის მართვის ინფორმაციულ სისტემაში, საიდანაც სტუდენტებს
აქვთ შესაძლებლობა ერთიან სივრცეში მოიძიონ უნივერსიტეტში არსებული
ელექტრონული ან ნაბეჭდი წიგნები
საგამოცდო ცენტრი
უნივერსიტეტის

საგამოცდო

ცენტრი

წარმოადგენს

200

კომპიუტერიან

აუდიტორიას. სამუშაო ადგილების ტექნოლოგიად შერჩეულია “თხელი კლიენტები”
(Thin Clients). ტექნოლოგია უზრუნველყოფს, სტუდენტის სამუშაო სესია ჩაიტვირთოს
არა თავად კომპიუტერზე, არამედ სერვერებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ თხელი
კლიენტების

მუშაობას.

ტექნოლოგია

საშუალებას

გვაძლევს,

მოხდეს

იდენტიფიცირება, რომელი სტუდენტი რომელ სამუშაო ადგილას წერდა გამოცდას და
ცენტრალიზებულად

შეგროვდეს

სტუდენტების

ნაშრომები,

განხორციელდეს

აღრიცხვა (ლოგირება), თუ რომელ ოპერაციებს აწარმოებდა სტუდენტი გამოცდის
მსვლელობისას კომპიუტერზე. საგამოცდო ცენტრს გააჩნია სტუდენტების
განაწილების სქემები, რაც გამორიცხავს ისეთი სტუდენტების კომპიუტერების
ერთმანეთთან ვიზუალური წვდომას, რომლებიც ერთი ვარიანტის საგამოცდო
დავალებას წერენ.
პარალელურად ხორციელდება თითოეული სტუდენტის ვიდეო ჩაწერა გამოცდის
მსვლელობისას, რაც საშუალებას გვაძლევს, ეჭვის შემთხვევაში, გადამოწმდეს
სტუდენტის ქმედებები.
საგამოცდო
მოწყობილობა

ცენტრში
და

დამონტაჟებულია

საგამოცდო

ცენტრის

რადიო
გარეთ

სიხშირეების
არსებულ

ჩახშობის

რესურსებთან

კომპიუტერებიდან წვდომის შეზღუდვის ტექნიკური საშუალებები, რაც მინიმუმამდე
ამცირებს

გამოცდის

პერიოდში

სტუდენტის

მხრიდან

არაკეთილსინდისიერი

ქმედების შესაძლებლობას.
საგამოცდო

ცენტრის

გამართული

მუშაობა

უზრუნველყოფილია

უწყვეტი

ელექტრომომარაგებისა და მომსახურე სერვერების დუბლირების გზით. საგამოცდო
ცენტრის “თხელ კლიენტებს” ემსახურება სამი სერვერი, რაც აბალანსებს დატვირთვას
სერვერებზე და უზრუნველყოფს სესიის გადანაწილებას სხვა სერვერებზე გამოცდის
მსვლელობისას რომელიმე სერვერის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში.
საგამოცდო პორტალი
საგამოცდო პორტალი წარმოადგენს Moodle ვებ-პორტალის ინსტანციას, რომელიც
უნივერსიტეტში გამოიყენება გამოცდის ერთ-ერთი სახეობის ჩატარებისათვის.
პორტალი უზრუნველყოფს კურსების, აქტივობების და მომხმარებლების მართვის,

246

კითხვათა ბანკზე მუშაობის, გამოცდის ჩატარების, ჩატარებული გამოცდების
სტატისტიკური ანალიზის შესაძლებლობას.
საგამოცდო

პორტალში

მუშაობისათვის

განსაზღვრულია

განსხვავებული

დაშვების მქონე მომხმარებლების ანგარიშები. დაშვების გამოყენების შემთხვევები
აღირიცხება.
აუდიტორიებში ლექციების ვიზუალიზაციის საშუალებები
უნივერსიტეტის ყველა აუდიტორია აღჭურვილია ციფრული პროექტორით.
უზრუნველყოფილია ლექციის მსვლელობისას ციფრული პროექტორების უწყვეტი
ელექტრომომარაგება.
დისტანციური ლექციების ინფრასტრუქტურა
უნივერსიტეტს გააჩნია ორი ტელეპრეზენს აუდიტორია. ლექტორებს და მოწვეულ
სპიკერებს, რომლებიც ფიზიკურად ლექციის დროს არ იმყოფებიან კამპუსში,
შესაძლებლობა

ეძლევათ

ჩაატარონ

ლექციები.

ორივე

აუდიტორია

ექსპლუატაციისათვის მარტივ ტექნოლოგიებს იყენებს, რაც სტუდენტების მხრიდან
მხოლოდ დანიშნულ დროს აუდიტორიაში ყოფნას მოითხოვს, ხოლო ლექტორის
მხრიდან - მუშა მდგომარეობაში მყოფ კომპიუტერს და რომელიმე ინტერნეტ
ბრაუზერს.
აუდიტორიების

შეუფერხებლად

ელექტრომომარაგებით

და

მუშაობა

უზრუნველყოფილია

გაუთვალისწინებელი

ხარვეზების

უწყვეტი

შემთხვევაში

ურთიერთჩანაცვლებადია მარტივად.

უნივერსიტეტის სწავლის მართვის საინფორმაციო სისტემა
უნივერსიტეტი სარგებლობს სწავლის მართვის ინფორმაციულ სისტემას კომპანია
ini.ge-სგან.
აღნიშნული სისტემა უზრუნველყოფს:


სტუდენტების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვას, მათი მიღების, მობილობის



და სტატუსის ცვლილების ბიზნეს პროცესებს
სასწავლო კურსების აღრიცხვას



კურიკულუმების ფორმირებას



უწყისებისა და შეფასებების აღრიცხვას



მაინორების, კონცენტრაციებისა და არჩევით სასწავლო კურსებზე
რეგისტრაციას
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სტუდენტების საფასურის აღრიცხვა/დარიცხვას და მისი ანგარიშსწორების
პროცესს



ბიბლიოთეკასთან ურთიერთობას - წიგნის მოძიება, დაბრონვა, ელექტრონული
რესურსების გადმოწერა და ა.შ.

აღნიშნულ სისტემას გააჩნია როლების განაწილებული ფუნქციონალი და
უნივერსიტეტის თითოეულ თანამშრომელს აქვს წვდომა მისთვის განკუთვნილ
ინფორმაციასა და ბიზნეს პროცესზე იმგვარად, რომ დაცული იყოს ინფორმაციის
სიზუსტე, მთლიანობა და ანონიმურობა.
აღნიშნული სისტემა წარმოადგენს “ღრუბლოვან სერვისს” და ხორციელდება
სისტემის მონაცემთა ბაზის სარეზერვო ასლის ყოველდღიური აღება.
კამპუსის

უსაფრთხოების

სისტემები

(სამეთვალყურეო

კამერები

და

კამპუსის

ტერიტორიაზე დაშვების სისტემები)
კამპუსის ტერიტორიაზე დაშვების სისტემა წარმოადგენს პროგრამული და
აპარატული გადაწყვეტილების ერთიან კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყოფს
უნივერსიტეტის შენობაში და სპეციალური დაშვების ზონებში შესვლაზე დაშვების
მართვას, მომხმარებელთა აღრიცხვას და იდენტიფიცირებას. დაშვების გამოყენება
ხდება RFID ბარათების გამოყენებით, თითოეული ბარათის მომხმარებელი არის
იდენტიფიცირებული და დაშვების გამოყენების ყოველი შემთხვევა აღრიცხულია.
დაშვების
ელექტრო

სისტემის

ელემენტების

მომარაგებით.

დაშვების

მუშაობა

სისტემით

უზრუნველყოფილია
აღჭურვილი

უწყვეტი

კარების

მუშაობა

აწყობილია იმგვარად, რომ ავარიული გათიშვის შემთხვევაში კარი ღიაა.
დაშვების სისტემასთან ერთად კამპუსის უსაფრთხოების სისტემებს განეკუთვნება
სამეთვალყურეო კამერების ქსელი. 150 კამერის განლაგება დაგეგმარებულია
იმგვარად, რომ უზრუნველყოს კამპუსის პერიმეტრის, უნივერსიტეტის შენობაში
შესვლის წერტილების, დერეფნების, მომხმარებლების თავშეყრის ადგილების და
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ზონების ვიზუალურ მონიტორინგს.
კამპუსში შესაბამის ადგილებში განლაგებულია ფირნიშები მიმდინარე ვიდეო
მონიტორინგის შესახებ.
ვიდეო მონიტორინგი

ხორციელდება

დაცვის

სამსახურის

შესაბამისი

თანამშრომლების მიერ საგანგებოდ აღჭურვილი სამუშაო ადგილიდან.
სამეთვალყურეო კამერების სისტემა აღჭურვილია აგრეთვე ჩაწერის ფუნქციით.
ჩანაწერების შენახვის ვადა იცვლება 3-6 კვირის ინტერვალში, ინტენსიურობიდან
გამომდინარე.
სამეთვალყურეო

კამერების

სისტემაში

მუშაობისათვის

განსაზღვრულია

განსხვავებული დაშვების მქონე მომხმარებლების ანგარიშები.
დაშვების გამოყენების შემთხვევები აღირიცხება.
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ელექტრონული კოლაბორაციის სერვისი
Google Apps for Education
უნივერსიტეტი იყენებს google-ის ელექტრონული კოლაბორაციის პლატფორმის
სერვისს Google Apps for Education, რომლის გამოყენებითაც:
უნივერსიტეტის თანამშრომლები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები და
კურსდამთავრებულები უზრუნველყოფილნი არიან კორპორატიული ელფოსტის
სერვისით. ელფოსტა
საკითხებში.

გამოიყენება როგორც სასწავლო, ასევე ადმინისტრაციულ

ელფოსტის

სერვისი

ინტეგრირებულია

სხვა

სერვისებთან

და

უზრუნველყოფს მომხმარებლების იდენტიფიცირებას სხვადასხვა სისტემაში.
ელფოსტის ადმინისტრირებას ახორციელებს უნივერსიტეტის IT სამსახური.
სისტემაში

განსაზღვრულია

განსხვავებული

დაშვების

მქონე

მომხმარებლის

ანგარიშები, დაშვების გამოყენების შემთხვევები აღირიცხება.
უნივერსიტეტის თანამშრომლები, აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები
უზრუნველყოფილნი

არიან

ფაილების

შენახვისა

და

გაზიარების

სერვისით.

მოცემული სერვისი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, არა მხოლოდ შეინახონ და
გააზიარონ, არამედ გუნდურად იმუშაონ სხვადასხვა ტიპის ფაილზე.
Facebook Worklplace
უნივერსიტეტი აქტიურად იყენებს Facebook-ის კორპორატიული სოციალური
ქსელის სერვისს Facebook Workplace.

აღნიშნული

სერვისი ეფექტურს ხდის

უნივესიტეტში ახალი პროექტების, წინადადებების განხილვის პროცესს, აუმჯობესებს
სტუდენტებსა

და

ადმინისტაციას

შორის

ურთიერთობას,

ქმნის

პოტენციურ

სტუდენტებთან კომუნიკაციის პლატფორმას.
უნივერსიტეტის გააჩნია საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
უნივერსიტეტის გააჩნია საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური, რომლის
მოვალეობებში შედის:


უნივერსიტეტის IT ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება




კრიტიკული IT სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
აკადემიური და ადმინისტრაციული საჭიროებებიდან გამომდინარე
ელექტრონული სერვისების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა განვითარებაზე
ზრუნვა



უნივერსიტეტის საინფორმაციო რესურსების დაცულობის უზრუნველყოფა
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აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამშრომლების მხარდაჭერა
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების
აღმოფხვრაში

უნივერსიტეტის წინაშე ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისების
საჭიროებები და არსებული ტექნოლოგიების განვითარების გეგმები განიხილება
შესაბამისი სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, მასში რექტორთან ერთად ჩართულნი არიან
შესაბამისი

სამსახურის

ხელმძღვანელები.

სამსახურის

ხელმძღვანელი

ანგარიშვალდებულია რექტორის წინაშე.

250

15.4 უნივერსიტეტის ფინანსური რესურსი
15.4.1 დაფინანსების წყაროები
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დაფინანსების მნიშვნელოვან წყაროს
წარმოადგენს ბაკალავრის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტების
სწავლის გადასახადისგან შემოსული თანხა (სრული შემოსავლების 45,7%).
თავის მხრივ, სტუდენტების სწავლის გადასახადი შედგება შემდეგი ძირითადი
წყაროებისაგან (1 %-ის სიზუსტით):


სტუდენტების გადახდები 59%



სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 38%



სოციალური გრანტი 3%



სხვა დაფინანსება 0%

გარდა სტუდენტების სწავლების შემოსავლისა, აგრარულ უნივერსიტეტს ასევე
გააჩნია გრანტები სამეცნიერო პროექტების დასაფინანსებლად (სრული შემოსავლების
23,1%), საერთაშორისო გრანტები კონკრეტული პროექტების დასაფინანსებლად
(სრული შემოსავლების 5,2%), ცოდნის ფონდის პირდაპირი დაფინანსება სასწავლოსამეცნიერო მიზნებისთვის (სრული შემოსავლების 7,9%) და შემოსავლები სხვა
სასწავლო-პრაქტიკული და ლაბორატორიული საქმიანობიდან (სრული შემოსავლების
18,1%).
ფინანსური სტაბილურობა
საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტი

წარმოადგენს

გრძელვადიანად

ფინანსურად სტაბილურ და მდგრად ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია თავისი
ვალდებულებების სრულად, ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შესრულება, რაც
განპირობებულია შემდეგით:


სტუდენტების ნაკადების განსაზღვრის სიმარტივე



საქველმოქმედო ორგანიზაციის შვილობილი




100% იანი რეინვესტიცია განათლებაში
სტაბილური ჯგუფის წევრი



სწავლის საფასურის პოლიტიკა




სახელფასო პოლიტიკა
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი



კვლევის დაფინანსება



სხვა სასწავლო-პრაქტიკული და ლაბორატორიული საქმიანობა
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სტუდენტების ნაკადების განსაზღვრის სიმარტივე
უნივერსიტეტის შემოსავლები არის სტაბილური და ადვილად პროგნოზირებადი,
რადგან ტრადიციულად, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი სტუდენტთა
გამოცხადებული რაოდენობის 100%-ს ავსებს ყოველწლიურად.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის შვილობილი
ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ ჯგუფში შემავალი
ორგანიზაცია, რომელსაც თავისთავად, კანონის შესაბამისად არ გააჩნია კერძო
ბენეფიციარი, რომელიც დაინტერესებული იქნებოდა დივიდენდით.
100%-იანი რეინვესტიცია განათლებაში
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი კომპანიის მოწყობის ფორმით არის
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. უნივერსიტეტი არ არის
მოგებაზე ორიენტირებული, მისი მთავარი მიზანია საქართველოში განათლების
ხელშეწყობა.
ყოველწლიურად გამომუშავებული თანხის ნამეტის რეინვესტირება ხდება
მთლიანად განათლებაში.
თანხების

ნამეტი

ასევე

გამოყენებული

იქნება

სარეზერვო

დეპოზიტის

გასაზრდელად, რათა კიდევ უფრო უსაფრთხო ფინანსური ბალიში ჰქონდეს
უნივერსიტეტს.
უნივერსიტეტის

ორგანიზებით

აბიტურიენტებისთვის

იმართება

ბაზალეთის

საუნივერსიტეტო

სასწავლო
პრეზენტაციები,

ცენტრში
რომელიც

გრძელდება რამოდენიმე დღე. აბიტურიენტების ბაზალეთზე ყოფნას სრულად
აფინანსებს
აკადემიური

უნივერსიტეტი.
წლის

ამასთანავე

დასაწყისში

აღსაღნიშნავია,

უნივერსიტეტის

რომ

ყოველი

ახალი

ხელმძღვენელობითა

და

დაფინანსებით, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თითოეული სკოლის
პირველკურსელთათვის ხორციელდება რამდენიმედღიანი გაცნობითი სალექციო
პროგრამების პრეზენტაცია და მომავალში გასავლელი სასწავლო საგნების მიმოხილვა.
სტაბილური ჯგუფის წევრი
საქართველოს
ორგანიზაცია

აგრარული

ა(ა)იპ

„ცოდნის

უნივერსიტეტი
ფონდის“

წარმოადგენს

ჯგუფის

წევრს,

საქველმოქმედო

რომელსაც

გააჩნია
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გაუთვალისწინებელ და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში უნვიერსიტეტის ფინანსური
უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი რესურსი.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები მიმართავენ ა(ა)იპ
„ცოდნის ფონდს“ სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონკურსებსა და
კონფერენციებში მათი მონაწილეობის დასაფინანსებლად. ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდი“
აფინანსებს არამხოლოდ სტუდენტების მონაწილეობის საფასურს, არამედ მათ
მგზავრობას, ვიზის აღებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, ასევე სასტუმრო და
დღიურ ხარჯებსაც კი.

15.4.2 ფინანსური პოლიტიკა
სწავლის საფასურის პოლიტიკა
ყოველწლიურად საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ითვალისწინებს
ბაზარზე არსებულ ფაქტორებს, სტუდენტების გადახდისუნარიანობას, კონკურენციას.
უნივერსიტეტის მენეჯმენტი ფინანსური მოდელირებისა და ანალიზის საფუძველზე
ადგენს მომავალი სასწავლო წლისთვის სწავლების საფასურსა და მისაღები
სტუდენტების რაოდენობას. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს
საშუალოდ 1000 ლარის გადახდა უწევთ სემესტრულად.
ჯანსაღი სასწავლო საფასურის პოლიტიკის წყალობით, უნივერსიტეტი ყოველ
წელს იზიდავს მაღალკვალიფიციურ სტუდენტებს. უნივერსიტეტი სტუდენტებს
სთავაზობს ფასისა და ხარისხის საუკეთესო შეფარდებას.
სახელფასო პოლიტიკა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკა
დაფუძნებულია პროფესიული უნარების, სამართლიანობისა და კონკურენტულობის
წახალისების პრინციპებზე.
უნივერსიტეტის აკადემიური და პედაგოგიური ხელფასის პოლიტიკა
მიმართულია ერთის მხრივ იქით, რომ ხელი შეუწყოს აკადემიური პერსონალის
პროდუქტიულობას და მეორეს მხრივ, საშუალება მიცეს მათ განვითარდნენ, როგორც
მკვლევარებად და პროფესიონალებად.
ხშირ შემთხვევაში, საათობრივთან

ერთად,

ლექტორებს

ასევე

გააჩნიათ

ფიქსირებული ანაზღაურებაც, ხშირად მონაწილეობენ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ
და სამეცნიერო აქტივობებშიც.
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საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სახელფასო სისტემა არის
კონკურენტული. კადრების გადინება მინიმალურია. უნივერსიტეტი მუდმივად
იზიდავს მაღალკვალიფიციურ ლექტორებსა და ადმინისტრაციულ კადრებს.
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სახელფასო ფონდიდან, აკადემიური
თანამშრომლების ხელფასების და კვლევების ხარჯების დაფინანსების თანაფარდობა
ადმინისტრაციული თანამშრომლების ხელფასების ოდენობაზე დაახლოებით 3-ჯერ
მეტია.
აღსანიშნავია,
სახელფასო

რომ

ფონდის

საერთაშორისო
მსგავსი

შეფარდება

გამოცდილებით,
ითვლება

უნივერსიტეტების

მაღალი

ეფექტურობის

თანაფარდობად, იმის გათვალისწინებით, რომ სწავლის შედეგები წარმატებით არის
მიღწეული.
კვლევის დაფინანსება
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში კვლევების დაფინანსება ხდება ორი
ძირითადი წყაროდან:
 უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული სამეცნიერო გრანტებიდან (როგორიცაა
მაგალითად შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები) კვლევების ბიუჯეტის 69,2%


ინდივიდუალური კვლევითი და პროფესიული განვითარების სახელფასო
დაფინანსება და უნივერსიტეტის შიდა საბიუჯეტო დაფინანსება - კვლევების
ბიუჯეტის 30,8%

უნივერსიტეტს მიზნად დასახული აქვს, რომ ყოველ სასწავლო წელს, ჯამური
ხარჯების მინიმუმ 30% მოხმარდეს კვლევების დაფინანსებას. აქედან 20% იყოს
უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული დაფინანსება, ხოლო მინიმუმ 10% შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსება.
სხვა სასწავლო-პრაქტიკული და ლაბორატორიული საქმიანობა
სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი ეწევა სასწავლო-პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ საქმიანობას.
საქართველოს
ლაბორატორიული

აგრარული

უნივერსიტეტის

ერთეულებია

საქართველოს

სასწავლო-პრაქტიკული

და

კულინარიის

აკადემია,

ვეტერინარული
კლინიკა
და
სხვადასხვა
ლაბორატორიები,
მომხმარებლებს სთავაზობენ მოთხოვნად და ხარისხიან მომსახურებებს.

რომლებიც
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საქართველოს
აგრარული
უნივერსიტეტის
სასწავლო-პრაქტიკული
ლაბორატორიული ერთეულები ფინანსურად მდგრადი და სტაბილურია.
აღსანიშნავია,
ლაბორატორიული

რომ

უნივერსიტეტის

ერთეულები

აქტიურად

სასწავლო-პრაქტიკული
გამოიყენება

და
და

სტუდენტებისათვის

პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად.

15.4.3 ფინანსური ვალდებულებები
ვალდებულებების დროულად და პირნათლად დაფარვა
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მუდმივად ასრულებდა ყველანაირ
ფინანსურ

ვალდებულებას

დროულად,

ჯეროვნად

და

კეთილსინდისიერად

სტუდენტების, დაქირავებულების, კერძო თუ იურიდიული პირების და სახელმწიფო
სტრუქტურების მიმართ.
აღსანიშნავია,

რომ

უნივერსიტეტს

არსებობის

განმავლობაში

აკადემიური,

სამეცნიერო და ადმინისტრაციული პერსონალის მიმართ ხელფასების გაცემა
არასდროს დაუგვიანია და სახელფასო დავაიანებები არ არსებობს.
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ყოველთვის დროულად

ფარავს

გადასახადებს, შემოსავლების სამსახურს უნივერსიტეტის მიმართ პრეტენზია არ
ჰქონია.
გრძელვადიანი ვალდებულები
ამ მომენტისათვის აგრარულ უნივერსიტეტს გააჩნია ფინანსური ვალდებულება
მხოლოდ ურთიერთდამოკიდებული პირების მიმართ. შეთანხმების მიხედვით,
მიმდიანრე წელს ვალდებულების დაფარვა არ იგეგმება.
უნივერსიტეტს

არ

გააჩნია

საბანკო

სესხი.

ჯგუფის

გარეთ

ფინანსური

ვალდებულების აღება არ იგეგმება.
აბიტურიენტების ეფექტური ინფორმირება
უნივერსიტეტი სისტემატიურად აწყობს სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებს
დაინტერესებულ პირებთან, ხშირ შემთხვევაში აბიტურიენტებთან და აწვდის მათ
ინფორმაციას. ამ ფორმატებიდან აღსანიშნავია:
ღია კარის დღეები ე.წ. „გაცნობით პროგრამები“, რომელთა მთავარი მიზანი სკოლის
მოსწავლეებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის აკადემიური პროგრამების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. სიმულაციური სალექციო პროცესის რეჟიმში,
სკოლის მოსწავლეები ესწრებიან მათთვის საინტერესო პროგრამების ლექციებს და
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იღებენ სრულყოფილ ინფორმაციას როგორც აკადემიურ, ისე ადმინისტრაციულ
საკითხებზე. წლის განმავლობაში საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
საშუალოდ 6 -7 ასეთ შეხვედრას ატარებს ხოლმე.
პრეზენტაციები სკოლებში - უნივერსიტეტი რეგულარულად აწვდის საჯარო და
კერძო სკოლის მოსწავლეებს ინფორმაციას სკოლებში პრეზენტაციების ჩატარებით.
პრეზენტაცია მოიცავს უნივერსიტეტის პროგრამების, ჩასაბარებელი საგნების და
ზოგადად უნივერსიტეტის აქტივობების შესახებ ინფორმაციას.
ტური კამპუსში - უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისა და პროგრამების
ადგილზე

გაცნობის

მსურველებისთვის,

გარდა

გაცნობითი

პროგრამებისა,

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლეებს
სთავაზობს

შემეცნებით

უნივერსიტეტის

ტურებს

თანამშრომლები,

უნივერსიტეტში.

სკოლის

მოსწავლეებს

ტურის

ფარგლებში,

ადგილზე

აჩვენებენ

სასწავლო და ლაბორატორიულ ინფრასტრუქტურას. ტურზე მოსვლა შეუძლია
ნებისმიერ სკოლის კლასს, წინასწარ შეთანხმებულ დროს.
ზემოხსენებული ღონისძიებების დაფინანსებას საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტიდან. უნივერსიტეტის ბიუჯეტის
ყოველწლიური

დაგეგმვისას

ზემოხსენებული

ფორმატების

დაფინანსება

გათვალისწინებულია და პირნათლად სრულდება.

15.4.4. ფინანსური ბალიში
საბანკო დეპოზიტი
გარდა იმისა, რომ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი არის ძლიერი ჯგუფის
წევრი, მას ასევე გააჩნია საბანკო დეპოზიტზე 4 თვის სახელფასო ფონდის ოდენობის
თანხა ფორსმაჟორული გარემოებებისგან თავის დასაცავად.
კაპიტალური ხარჯები, გრძელვადიანი ხედვის ჰორიზონტი
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს სასწავლო პროცესში გამოყენებული
ყველა აქტივი აღებული აქვს იჯარით. სასწავლო აქტივები, ისევე როგორც
უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობა ეკუთვნის ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ ჯგუფში
შემავალ კომპანია - შპს „აგრომეტს“. იჯარის თანხა მარტივი განსასაზღვრი და
პროგნოზირებადია, ის განისაზღვება ხელშეკრულებით უნივერსიტეტსა და შპს
„აგრომეტს“ შორის.
შესაბამისად, უნივერსიტეტი არ წევს კაპიტალურ დანახარჯებს შენობა-ნაგებობის
სარემონტო სამუშაოზე და აღჭურვილობის შესყიდვებზე.
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15.4.5 რისკები
სავალუტო რისკები
უნივერსიტეტის მენეჯმენტი ითვალისწინებს რა ლარის კურსის მაღალი
მერყეობის ალბათობას, განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას უთმობს სავალუტო
რისკების დაზღვევას.
დღეისათვის

უნივერსიტეტის

შემოსავლები

და

ხარჯები

სრულიად

დენომინირებულია ეროვნულ ვალუტაში. შესაბამისად სავალუტო რისკები მცირე
გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის გამართულ ფუნქციონირებაზე.
აგრარულ

უნივერსიტეტს

სავალუტო

რისკების

დაზღვევის

მიზნით

სტუდენტებთან ხელშეკრულებაში უდევს მუხლი, რომლის მიხედვითაც მას შეუძლია
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შემთხვევაში გაზარდოს სწავლის საფასური.
როგორც მოგეხსენებათ, გასულ წლებში ლარი საგრძნობლად გაუფასურდა, თუმცა
უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა არ მიემართა ხელშეკრულების ამ მუხლისთვის და არ
გაზარდა სწავლის საფასური სტუდენტების ინტერესების მაქსიმალური დაცვის
მოტივაციით.
აღსანიშნავია, რომ აგრარულ უნივერსიტეტს უკვე არსებული სტუდენტებისთვის
სწავლის პერიოდში არასდროს გაუზრდია სწავლის გადასახადი.
ინფლაციის რისკები
უნივერსიტეტს
ეროვნული

ერთ-ერთ

ვალუტის

მნიშვნელოვან

ინფლაცია.

ფინანსურ

ინფლაციისაგან

გამოწვევად

თავის

დაცვის

მიაჩნია
მიზნით

უნივერსიტეტს სტუდენტებთან ხელშეკრულებაში უდევს სამომხმარებლო ფასების
ზრდის შესაბამისად სწავლის საფასურის ზრდის შესაძლებლობა.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს სწორი ფინანსური დაგეგმვისა და
ფინანსური ბალიშების წყალობით, არასდროს მიუმართავს არსებულ სტუდენტებთან
სწავლის საფასურის გაზრდის გზისათვის, ინფლაციისა თუ სხვა ნებისმიერი მიზეზის
გამოყენებით. უნივერსიტეტი მუდმივად ცდილობს დაიცვას თავისი სტუდენტების
ფინანსური ინტერესები. უნივერსიტეტის მიმართ არსებული ყველა ფინანსური
გამოწვევა იჭრება სტუდენტების სასარგებლოდ.
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15.4.6 ბიუჯეტი
ქვემოთ მოცემულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო
წლის ბიუჯეტი.
შემოსავლები
შემოსავლები ბაკალავრიატიდან
შემოსავლები მაგისტრატურიდან და დოქტორატურიდან
შემოსავლები სამეცნიერო გრანტებიდან და კვლევებიდან
ცოდნის ფონდის შემოწირულობა სამეცნიერო და სასწავლო
მიზნებისთვის
შემოსავლები სხვა სასწავლო-პრაქტიკული და ლაბორატორიული
საქმიანობიდან
ხარჯები
აკადემიური ხელფასები
ადმინისტრაციული ხელფასები
სამეცნიერო გრანტები და კვლევები

ინდივიდუალური კვლევითი და პროფესიული განვითარების
სახელფასო დაფინანსება და უნივერსიტეტის შიდა საბიუჯეტო
დაფინანსება;
უნივერსიტეტის გარეთ მოპოვებული სამეცნიერო გრანტებიდან

105.1%
43.8%
4.2%
29.7%
8.3%
19.1%

100.0%
18.7%
8.9%
39.5%
12.2%
27.4%

სამეურნეო ხარჯები

3.2%

მარკეტინგი და კომუნიკაცია
იჯარა

2.5%
4.8%

ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარება

0.6%

სხვა სასწავლო ხარჯები

6.0%

ხარჯები სხვა სასწავლო-პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ
საქმიანობაზე

15.7%

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიუჯეტი არის პროფიციტული,
უნივერსიტეტს შეუძლია საკუთარი შემოსავლებით ხარჯების დაფარვა.
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დაფინანსების სტაბილური დინამიკა
უნივერსიტეტის ძირითადი დაფინანსება ხორციელდება სწავლის გადასახადების
მეშვეობით.
დაფინანსების დინამიკა
სულ დაფინანსება

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

93.1%

93.1%

97.5%

104.5%

100.0%

15.6%

0.0%

4.7%

7.2%

-4.3%

დაფინანსების ზრდა წინა
წლიდან

ბოლო 5 წლის დაფინანსების დინამიკა სტაბილურია.

15.4.7 ფინანსური ანგარიშგებები
გასული წლების განმავლობაში ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება არ იყო
უნივერსიტეტებისათვის სავალდებულო. შესაბამისად საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი არ ამზადებდა ფინანსურ უწყისებს გარე მოხმარებისთვის. შიდა
მენეჯერული

მიზნებისთვის,

უნივერსიტეტის

რექტორთან

და

კანცლერთან,

ფინანსური ანალიტიკოსები პერიოდულად ახორციელებენ სპეციალურ ანალიტიკურ
მიმოხილვებს.
ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებას კანონი ავალდებულებს უნივერსიტეტის
დამფუძნებელს, ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდს“, რადგან მას გააჩნია საქველომქმედო
ორგანიზაციის სტატუსი.
2018 წლიდან „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონის მიხედვით, ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ ჯგუფი კვალიფიცირდება,
როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. ხსენებული კანონის მოთხოვნით, პირველი და
მეორე კატეგორიის საწარმოები ვალდებულნი არიან ყოველი საანგარიშგებო წლის
ბოლოს ზედამხედველობის სამსახურს წარუდგინონ საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები.
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15.4.8 ფინანსური ოპერაციები და მართვა
კანცლერი და რექტორი
უნივერსიტეტის კანცლერი პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ფინანსური
საქმიანობის ორგანიზებაზე; ხელმძღვანელობს ბიუჯეტირების პროცესს-ადგენს და
რექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის ბიუჯეტს;
რექტორი იღებს გადაწყვეტილებას ფინანსური რესურსების გამოყენების თაობაზე.
ამტკიცებს ბიუჯეტს, მისი შედგენის და შეცვლის წესს.
ფინანსური ოპერაციები
უნივერტსიტეტის
რექტორი

და

ფინანსების

კანცლერი.

ისინი

კონტროლს
უშუალოდ

ახორციელებს

უნივერსიტეტის

ახორციელებენ

ხელფასების,

უნივერსიტეტის ქონების, შესყიდვების, საბანკო ანგარიშების კონტროლს.
ნებისმიერი ფინანსური ოპერაცია ხორციელდება და საჭიროებს რექტორისა და
კანცლერის თანხმობას. მათი დასტურის გარეშე არცერთი ფინანსური ოპერაცია არ
ხორციელდება.
უნივერსიტეტში ფინანსურ მიმოხილვებს ამზადებენ ფინანსური ანალიტიკოსები
და წარუდგენენ რექტორსა და კანცლერს განსახილველად და გადაწყვეტილებების
მისაღებად.
უნივერსიტეტის რექტორი და კანცლერი ფინანსური ანალიტიკოსების მიერ
მომზადებულ მიმოხილვებს შეისწავლიან დეტალურად, განიხილავენ მოქმედებების
ალტერნატივებს და იღებენ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.
ფინანსური მართვა და კონტროლი
ყველა ფინანსურ ოპერაციას ადასტურებს და ზედამხედველობს უნივერსიტეტის
რექტორი და კანცლერი. კონკრეტული ხარჯის გაწევის პროცედურა სრულდება მათი
უშუალო დასტურით,
ანგარიშსწორებას.

რის

შემდგომაც

ბუღალტერია

ახდენს

შესაბამის

ფინანსური მართვა და კონტროლი ხორციელედება ფინანსური ანალიტიკოსების
მიერ მომზადებული მიმოხილვების საშუალებით.
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შესყიდვები
უნივერსიტეტის ფუნქციონირებისთვის საჭიროა შესყიდვები და ტენდერები.
უნივერსიტეტში

შესყიდვებს

ახორციელებს

შესყიდვების

მენეჯერი,

რომლის

მეშვეობითაც ხორციელდება საჭირო შესყიდვები და ცხადდება ტენდერები.
უნივერსიტეტში შესყიდვები შეიძლება განხორციელდეს როგორც სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობისთვის, ასევე სასწავლო მიზნებისთვის.
უნივერსიტეტის ყველა სახის შესყიდვა და ტენდერი შესყიდვების მენეჯერის მიერ
ხორციელდება რექტორისა და კანცლერის უშუალო კონტროლით.
ბუღალტერია
აგრარულ უნივერსიტეტს მაღალი სტანდარტის ბუღალტრულ მომსახურებას
უწევს

დაქირავებული

კომპანია.

კომპანია

უნივერსიტეტში

ახორციელებს

საბუღალტრო მომსახურებას, ყველა სახის გადარიცხვას, რექტორისა და კანცლერის
უშუალო თანხმობით და კონსულტაციას უწევს უნივერსიტეტს საგადასახადო
კუთხით.
15.4.9 ფინანსური აუდიტი
2018 წლიდან „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონის მიხედვით, ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ ჯგუფი კვალიფიცირდება
როგორც მეორე კატეგორიის საწარმო. ხსენებული კანონის მოთხოვნით, პირველი და
მეორე კატეგორიის საწარმოები ვალდებულნი არიან ყოველი საანგარიშგებო წლის
ბოლოს ზედამხედველობის სამსახურს წარუდგინონ საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები.
შესაბამისად,

უნივერსიტეტი

ვალდებულია

ყოველწლიურად

წარადგინოს

აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები.
2018 წელს ა(ა)იპ „ცოდნის ფონდის“ ჯგუფმა ჩაატარა აუდიტი და დროულად
წარადგინა

კონსოლიდირებული

აუდირებული

დასკვნა

"ბუღალტრული

აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნის
შესაბამისად. აუდიტი ჩაუტარდა აგრარულ უნივერსიტეტსაც, როგორც ა(ა)იპ „ცოდნის
ფონდის“ ჯგუფის წევრს. აღნიშნული აუდიტი ჩაატარა აუდიტორულმა კომპანიამ,
რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და საქართველოს კანონის
მოთხოვნათა სრული დაცვით ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებებს.
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15.4.10 ფინანსური დაგეგმვა
ყოველი სემესტრის დასაწყისში, ყველა აკადემიური და ადმინისტრაციული
ერთეული წარმოადგენს შესაბამის ბიუჯეტს, რომლის ასახვაც ხორციელდება ერთიან
ბიუჯეტში, ხდება რევიზია და კორექტირება გასული წლის ფაქტების მიხედვით. წინა
წლების გამოცდილებით, ბიუჯეტის შესრულების ცდომილება არ აღემატება 2%-ს, რაც
უნივერსიტეტის ფინანსების ეფექტიანი დაგეგმვის და კონტროლის საშუალებას
იძლევა.
ბიუჯეტირების პროცესი
უნივერსიტეტში ფინანსური მართვა გულისხმობს ყველა რესურსის ეფექტურ და
ეფექტიან გამოყენებას, რათა მიღწეულ იქნეს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო
მისია. სწორი ფინანსური მართვა განაპირობებს უნივერსიტეტის წარმატებას და
საშუალებას იძლევა, ხარისხიანად და ეფექტურად განხორციელდეს სასწავლოსამეცნიერო ფუნქცია.
უნივერსიტეტის მართვის პროცესში და თანხების ოპტიმალურ ხარჯვაში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება უნივერსიტეტის ბიუჯეტის სწორ დაგეგმვას,
შედგენას და მის მონიტორინგს. უნივერსიტეტის ბიუჯეტი არის მიზანმიმართული, ის
მოიცავს უნივერსიტეტის ძირითად მიზნებს და განვითარების სტრატეგიულ გეგმებს.
უნივერსიტეტში საბიუჯეტო გადაწყვეტილებებს იღებს უნივერსიტეტის რექტორი
და კანცლერი.
უნივერსიტეტის ბიუჯეტი საშუალებას იძლევა, გაკონტროლდეს დანახარჯები და
თავიდან იქნეს აცილებული დეფიციტი. რეალური შემოსავლებისა და ხარჯების
ბიუჯეტთან შედარების შედეგად უნივერსიტეტის რექტორს, კანცლერს და ფინანსურ
ანალიტიკოსს შესაძლებლობა ეძლევა, შეაფასოს ფინანსური მდგომარეობა და
საჭიროებისამებრ გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს ბიუჯეტში.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ბიუჯეტის შემუშავების პროცესი
რამდენიმე ძირითად საფეხურადაა დაყოფილი. ეს საფეხურებია:


უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის
და
სასწავლო
სტრუქტუტული
ერთეულების მიერ შესაბამისი სამსახურის ბიუჯეტის ფინანსური
ანალიტიკოსისთვის მიწოდება;



ფინანსური ანალიტიკოსის
პროექტის მომზადება;



უნივერსიტეტის რექტორის და კანცელირს მიერ პროექტის განხილვა და

მიერ

უნივერსიტეტის

საერთო

ბიუჯეტის

ანალიზი;


ბიუჯეტის საბოლოო განხილვა და დამტკიცება.
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ყოველი წლის 15 ივნისამდე უნივერსიტეტის ფინანსური ანალიტიკოსი
რექტორთან და კანცლერთან ერთად წინასწარ განსაზღვრავს მომდევნო წლისათვის
მოსალოდნელ საერთო შემოსავალსა და საოპერაციო ხარჯებს, მომდევნო წლის
პრიორიტეტების და მიზნების გათვალისწინებით. ყოველი ახალი ბიუჯეტის
შედგენისას უნივერსიტეტის რექტორი, კანცლერი და ფინანსური ანალიტიკოსი
ითვალისწინებენ გასული წლის ბიუჯეტის ფაქტობრივ გარემოებებს.
ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ და მისი განხორციელების დაწყებისთანავე
უნივერსიტეტში ხორციელდება ბიუჯეტის რეგულარული მონიტორინგი. ბიუჯეტის
შესრულებაზე

ზედამხედველობას

ახორციელებენ

უნივერსიტეტის

რექტორი,

კანცლერი და ფინანსურ ანალიტიკოსები.
ბიუჯეტის შესრულებაზე მონიტორინგი საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტის
რექტორს და კანცელრს შეაფასონ უნივერსიტეტის ფინანსური მდგომარეობა,
გააანალიზონ ბიუჯეტში არსებული შეუსაბამობები, განსაზღვრონ მათი გამომწვევი
მიზეზები და მიიღონ ზომები მათ გამოსასწორებლად. უნივერსიტეტში ბიუჯეტის
მონიტორინგი ხორციელდება ყოველთვიურად.
უნივერტსიტეტის ფინანსების კონტროლს
რექტორი

და

კანცლერი.

ისინი

უშუალოდ

ახორციელებს

უნივერსიტეტის

ახორციელებენ

ხელფასების,

უნივერსიტეტის ქონების, შესყიდვების, საბანკო ანგარიშების კონტროლს.
ბიუჯეტის კონტროლი
ბიუჯეტის

კონტროლი

ხორციელდება

რექტორისა

და

კანცლერის

მიერ,

ფინანსური ანალიტიკოსების მიერ მომზადებული მიმოხილვების მეშვეობით.
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მიხედვით მოთხოვნილი ინფორმაცია დაეხმარება უნივერსიტეტს ფინანსური
მართვისა და კონტროლის სისტემის კიდევ უფრო უკეთესად შეფასებაში.

15.5 მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსის კუთხით 2013
წლიდან 2018 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით განხორციელებული ცვლილებები
ინფრასტრუქტურის მიმართულებით
2011-2017

წლების

მანძილზე

უნივერსიტეტის

კამპუსი

მნიშვნელოვნად

გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურული კუთხით.
2013 წელს შეიქმნა თანამედროვე დონის სპორტული დარბაზი. ამავე წელს
კამპუსის ტერიტორიაზე მოეწყო სპორტული კომპლექსი.
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თავისუფალი მეცნიერებების მიმართულებისთვის 2014 წელს განხორციელდა
ახალი ოთახების რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა.
2016-2017 წლებში განხორციელდა უნივერსიტეტის მიმდებარე ვენახის განახლება,
კერძოდ ყოველწლიურად ხდება ვენახის განახლება და დაბერებული ვაზის ჯიშები
იცვლება ახლით, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, პრაქტიკული შეხება ჰქონდეთ
ვაზის დარგვიდან მის განვითარებამდე სრულ აგრო-ტექნოლოგიურ ციკლთან.
მსგავსი აქტივობა ხორციელდება ყოველწლიურად.
2017

წლის

ზამთარში

კამპუსის

ტერიტორიაზე

განხორციელდა

ღვინის

ტრადიციული მარნის სრული რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, რის შედეგადაც
მოეწყო ღვინის ტრადიციული გზით დაყენების სასწავლო ლაბორატორია 30 ქვევრით.
2017 და 2018 წლებში კამპუსის ტერიტორიაზე განხორციელდა მთლიანი საგზაო
ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაცია, რომლის შედეგადაც დაიგო ბეტონის
ახალი საფარი. ასევე მოეწყო 423 ავტომობილზე გათვლილი თანამედროვე პარკინგი.
ბიბლიოთეკის მიმართულებით
ტრადიციული ბეჭდური კატალოგიდან ბიბლიოთეკა გადავიდა ელექტრონულ
კატალოგზე, რომელსაც ბევრად უფრო მოსახერხებელი სამუშაო ფუნქციები გააჩნია:
გაუმჯებესებული საძიებო სისტემა და წიგნების ბრუნვის ელექტრონული არღიცხვა,
რამაც შესაძლებლობა მოგვცა სრულად ელექტრონულ სისტემაზე გადავსულიყავით
და გამოყენებიდან ამოგვეღო ქაღალდის კატალოგი.
აღნიშნული

კატალოგის

ფუნქციურად

უფრო

მოსახერხებელია

ასევე

მკითხველისთვის, რამდენადაც, გარდა ძიებისა, ასევე წიგნების დისტანციურად
დაჯავშნის და საკუთარი სამკითხველო ბარათის კონტროლის საშუალებას აძლევს.
სივრცითი მოწყობის თვალსაზირისით ბიბლიოთეკა გადავიდა თაროებთან ღია
დაშვების პრინციპზე, შესაბამისად მოეწყო სამკითხველო დარბაზი. უპირატესობა
მიენიჭა ფონდის საგნობრივ განლაგებას.
განვითარდა

სხვადასხვა ელექტრონული

სერვისები: სასწავლო მასალების

გაციფრება და მედია პორტალის შექმნა, ბიბლიოგრაფიული ინფორმაციის გაცემა
ელექტრონული სახით.
საინფორმაციო რესურსის კუთხით
საქართველოს აგრარული

უნივერსიტეტის

საინფორმაციო

ტექნოლოგიების

ინფრასტრუქტურამ უზრუნველყო 2013-2018 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში
წლებში სტუდენტთა კონტიგენტის ზრდა. სტუდენტთა საერთო რაოდენობა თითქმის
14%-ით გაიზრდა. სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 2013 წელს შეადგენდა 1886
სტუდენტს, ხოლო 2018 წლის სექტემბრის მდგომარეობით - 2144 სტუდენტს.
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ამავე პერიოდში მოხდა რიგი საგანმანათლებლო პროგრამის დამატება
(თავისუფალი მეცნიერებები, ერთობლივი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები
და სხვა.), რომლის განხორციელება წარმატებით უზრუნველყო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურამ.
ამავე პერიოდში საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ასევე ჩაერთო
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა EMIS-ში.
საქართველოს აგრარული

უნივერსიტეტის

საინფორმაციო

ტექნოლოგიების

სამსახური წლების მანძილზე უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის მონაცემთა და
ოპერაციათა სანდოობასა და უსაფრთხოებას.

15.6 მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსის მიმართულებით
უნივერსიტეტის 2019-2026 წლების ხედვა
ინფრასტრუქტურის მიმართულებით
ინფრასტრუქტურის კუთხით საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ხედვა
მომდევნო

7

წლის

განმავლობაში

უკავშირდება

კომუნალური

ხარჯების

ოპტიმიზაციას.
2019 წელს შპს აგრომეტის ტერიტორიაზე დასრულდება რბილსაფარიანი
საფეხბურთო

მოედნის

მოწყობა,

რომლითაც

საქართველოს

აგრარული

უნივერსიტეტის სტუდენტები შეძლებენ სარგებლობას.
2020 წლისათვის დაგეგმილია 25 კაცზე გათვლილი კომპიუტერული ოთახის
დამატება.
ბიბლიოთეკის მიმართულებით
ელექტრონული ბიბლიოთეკის შემდგომი განვითარება, რისთვისაც სასწავლო
სახელმძღვანელოების შეძენისას უპირატესობა მიენიჭება წიგნების ელექტრონულ
ფორმატს. პარალელურად განხორციელდება ბიბლიოთეკის ფონდში არსებული
აქტიურად გამოყენებადი წიგნების გაციფრება.
ელექტრონული

სერვისების:

კატალოგით

სარგებლობა,

მკითხველთა

კონსულტირება და სხვ. ) შემდგომი დახვეწა-გაფართოება.
უნივერსიტეტის
სასწავლო
სამეცნიერო
საქმიანობასთან

შესაბამისი

ელექტრონული

განახლება

სამეცნიერო

ბაზების

მოძიება

და

სისტემატიური

ეფექტურობის მიხედვით.
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საინფორმაციო რესურსის მიმართულებით
ახალი

ტექნოლოგიების

შემოტანის

შემთხვევაში,

ინფორმაციულმა

ტექნოლოგიების სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს სასწავლო პროცესი შესაბამისი
ინფრასტრუქტურით.
2019 წელს უნივერსიტეტი

გეგმავს

სპეციალური

აპლიკაციის

დანერგვას

სმარტფონებისთვის, რომლის გამოყენება ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლება.
აპლიკაციაში

სტუდენტებისთვის

იქნება

ცხრილები

ჯგუფების

მიხედვით,

აბიტურიენტებისათვის - გაცნობითი პროგრამების კალენდარი და კამპუსამდე
მოსასვლელი

მარშრუტების

ჩამონათვალი,

ხოლო

დაინტერსებული

აუდიტორიებისთვის - ყველა ფესტივალისა და საჯარო ლექციის ანონსი.
ფინანსური რესურსის მიმართულებით
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ხედვაა, მომავალშიც შენარჩუნდეს
ფინანსური სტაბილურობა და დანახარჯთა ძირითადი თანაფარდობები.
უნივერსიტეტის ყოველწლიური ბიუჯეტის შესრულება უნდა მოხდეს 2%-იანი
ცდომილების ფარგლებში.
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16. შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის
მექანიზმი
სტრატეგიული განვითარების გეგმის წარმატებით შესრულებლად აუცილებელ
კომპონენტს წარმოადგენს დროული შეფასება და მონიტორინგი.
სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის მექანიზმს წარმოადგენს
სამოქმედო გეგმების შესრულების შეფასება.
სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგი საშუალებას იძლევა შეფასებულ
იქნეს შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხორციელების პროგრესი.
სტრატეგიული განვითარების გეგმით დადგენილი ხედვები და მიზნები აისახება
უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმაში.
სამწლიანი სამოქმედო გეგმის განახლება ხორციელდება ყოველწლიურად4 და მას
„მცოცავი“ ხასიათი აქვს. ყოველ წელს ხდება იმ წლით განსაზღვრული ამოცანების
შეფასება და სამოქმედო გეგმის განახლება. განახლებული სამოქმედო გეგმა მოიცავს
მომდევნო სამ წელიწადს.
უნივერსიტეტის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებისთვის სამოქმედო გეგმაში
განსაზღვრულია ხედვა, შეფასების კრიტერიუმები, მონიტორინგის პერიოდულობა და
თითოეული ელემენტისთვის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი/სტრუქტურული
ერთეული.
თითოეული ელემენტის მონიტორინგის პერიოდულობა დამოკიდებულია ხედვისა
თუ მიზნის კატეგორიაზე; ზოგ შემთხვევაში შეფასება ხდება ყოველ 6-თვეში ერთხელ
(სემესტრულად), ხოლო ზოგ შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ ან ამოცანით
დასახულ, მოცემულ წელს.
სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება ხორციელდება ყოველწლიურად. იმ
შემთხვევაში, თუ რომელიმე ელემენტის შესრულება დადგენილ ვადაში არ მოხერხდა,
კეთდება პრობლემის ანალიზი და დგინდება შეუსრულებლობის გამომწვევი
მიზეზები.
 იმ შემთხვევაში, თუ მიზეზი არასაკმარისი ქმედებებია, იგეგმება დამატებითი
ქმედებები პრობლემის აღმოსაფხვრელად და ახლდება სამოქმედო გეგმა.
 თუ აღმოჩნდა, რომ მიზეზი შეცვლილი გარემოებები ან არასწორი დაგეგმარებაა,
ხდება სტრატეგიული გეგმის გადახედვა და სამოქმედო გეგმის განახლება.
სამწლიანი სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმი აღწერილია სქემაზე.

4

თუ არ არის აღნიშნული კალენდარული წელი იგულისხმება აკადემიური წელი
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ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმი

შესრულებულია
გეგმის შესაბამისად
სამოქმედო
გეგმის
ელემენტის
შესრულების
შეფასება

გრძელდება
სამოქმედო გეგმის
შესრულება

დამატებითი
არასაკმარისი ქმედებები

ქმედებების
დაგეგმვა

არ არის
შესრულებული
გეგმის შესაბამისად

შეცდომა დაგეგმარებაში ან
შეცვლილი გარემოებები
სამოქმედო

გეგმის
ცვლილება
სტრატეგიულ
გეგმაში

განახლება

გრძელდება
სამოქმედო გეგმის
შესრულება
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