
კავკასიის საერთ აშორისო უნივერსიტეტის  

2021წ. – 2023წ. სამოქმედო გეგმა  

  

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

განვითარების სამწლიანი გეგმა 

2021-2023 წლებში 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  

2 0 2 0 წლის დეკემბერი  



 

 

კავკასიის საერთ აშორისო უნივერსიტეტის  

     2021წ. – 2023წ. სამოქმედო გეგმა  

  

შესავალი  

  

2020 წლის აგვისტოში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შეიქმნა თორმეტი 

წევრისაგან შემდგარი ჯგუფი, რომელსაც უნივერსიტეტის 2018-2020 წლების სტრატეგიული 

გეგმის მონიტორინგი დაევალა. მონიტორინგის შედეგად დაიწერა ჩატარებული სამუშაოს 

ანგარიში, რის შემდგომაც უნივერსიტეტის სამსახურებისა და დეპარტამენტების უფროსებს, 

ასევე, დეკანებსა და პროგრამის ხელმძღვანელებს გაეგზავნათ კითხვარი, რომელიც 

უნივერსიტეტისა და მისი სტრუქტურული თუ საგანმანათლებლო ერთეულების სამომავლო 

საჭიროებების გამოკვეთასა და სამოქმედო გეგმაში გაწერას ემსახურებოდა. შეგროვებულ 

კითხვარებზე დაყრდნობით შემუშავდა და დამტკიცდა კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების სამწლიანი (2021-2023 წწ) სამოქმედო გეგმა. 

იგი მოიცავს შვიდ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებას:  

  

1. აკადემიური პროგრამების განვითარება - აკრედიტაცია და განმეორებითი აკრედიტაცია 

(PD) Program Development;  

2. ინფრასტრუქტურის განვითარე ბა (ID) Infrastructure Development;  

3. სამეცნ იერო კვლევითი საქმიანობის განვითარება (SD) Science Development; 4. 

სტუდენტური სერვისების განვითარება (SSD) Student Service Development;  

5. ინტერნაციონალიზაციის განვითარება (ITD) Internationalization Development; 6. 

უწყვეტი განათლების კომპონენტის გაძლიერება (LLLD)Life Long Learning 

Development 7. პერსონალისა და ადმინისტრირების განვითარება (HAD) Human 

Resources and Administration Development;  

  

  

  

 სამწლიანი გეგმის განმარტება  

  

დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ საინფორმაციო ველებს:  

ა) სტრატეგიული მიზანი - სტრატეგიული განვითარების მიმართულებები, რომლე ბიც 

კოდიფიცირებულია ინგლისურენოვანი შესაბამისი აბრევიატურით;  

ბ) ამოცანა - სტრატეგიული მიზნის განსახორციელებლად დაგეგმილი და ჩასატარებელი 

ღონისძიების დასახელება;  

გ) პასუხისმგებელი ერთეული - მიუთითებს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულ(ებ)ს, 

რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისი აქტივობების განხორციელებაზე;  

დ) სამიზნე ნიშნული - დასახული ამოცანის შესრულების შესაბამისი ნიშნული(ებ)ი, რომლის 

მიხედვითაც პერმანენტულად ხდება ამოცანისათვის საჭირო აქტივობების ეფექტიანობის 

შეფასება;  
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ე) განხორციელების პერიოდი - კონკრეტული ამოცანის შესრულებაზე მუშაობის დაწყებისა 

და დასრულების მოსალოდნელი პერიოდი;  

ვ) დაგეგმილი ბიუჯეტი - ამოცანის შესასრულებლად გამოყოფილი ბიუჯეტი. 

2  

  

  

  

 სამწლიანი სამოქმედო გეგმა  

  

1. სტრატეგიული მიზანი: აკადემიური პროგრამების განვითარება მოიცავს 
არსებული პროგრამების განვითარებას / განმეორებით აკრედიტაციას და 
ასევე ახალი პროგრამების შემუშავებას და მათ პროგრამულ  აკრედიტაციას  

(PD)  

  

PD1  

ამოცანა: მედიცინის ფაკულტეტის ქართულენოვანი პროგრამების განვითარება   

პასუხისმგებელი  ერთეული/პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის  

უფროსი  

განხორციელების პერიოდი : 2021 წელი  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: გარე ექსპერტის შეფასების ხარჯი, თარგმანების ხარჯი, 

პროგრამის  

აკრედიტაციის საფასური, განაცხადის განხილვის საფასური, ჯამურად 10 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 PD 1.1 მედიცინის ქართულენოვანი აკრედიტებული პროგრამა (2021 წლის 

დეკემბერი) 

  

PD2 ამოცანა:  ბიზნესის ფაკულტეტის პროგრამების 

განვითარება   

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის  

უფროსი   

განხო რციელების პერიოდი : 2021-2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: გარე ექსპერტის შეფასების ხარჯი, თარგმანების ხარჯი, 

პროგრამის  

აკრედიტაციის საფასური, განაცხადის განხილვის საფასური, ჯამურად 10 000 ლარი  

  

  

 

  



 

 

სამიზნე ნიშნულები:  

 PD 2. 1 ტურიზმის აკრედიტებული საბაკალავრო პროგრამა (2023 წლის დეკემბერი)  

 PD 2.2 ბიზნესისი ადმინისტრირების აკრედიტებული სადოქტორო პროგრამა (2023 

წლის დეკემბერი)  

  

PD3  

ამოცანა:  სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების განვითარება  

პასუხისმგ ებელი ერთეული/პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის  

უფროსი  
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განხორციელების  პერიოდი : 2021-2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: გარე ექსპერტის შეფასების ხარჯი, თარგმანების ხარჯი, პროგრამის  

აკრედიტაციის საფასური, განაცხადის განხილვის საფასური, ჯამურად 10 000 ლარი  

  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 PD 3.1 განათლების ადმინისტრირების შემუშავებული სამაგისტრო პროგრამა (2021 

წლის დეკემბერი)   

 PD 3.2 განათლების ადმინისტრირების აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამა (2023 

წლის დეკემბერი)   

 PD  3.3 ჟურნალისტიკის აკრედიტებული საბაკალავრო პროგრამა (2021 წლის 

დეკემბერი)  

 PD 3.4 მედიის კვლევებისა და მულტიმედია წარმოების აკრედიტებული 

სამაგისტრო პროგრამა (2023 წლის დეკემბერი)  

 PD 3.5 გლობალური პოლიტიკისა და უსაფრთხროების კვლევების ავტორიზებული 

ინგლისურენოვანი  სამაგისტრო  პროგრამა (2021 წლის დეკემბერი)  

 PD 3.6 მასობრივი კომუნიკაციის აკრედიტებული სადოქტორო პროგრამა (2021 წლის 

დეკემბერი)  

  

  

PD4  

ამოცანა:  მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის პროგრამების განვითარება   

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის  

უფროსი  

  

განხორციელებ ის პერიოდი : 2021 – 2022 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: გარე ექსპერტის შეფასების ხარჯი, თარგმანების ხარჯი, პროგრამის  

აკრედიტაციის საფასური, განაცხადის განხილვის საფასური, ჯამურად 10 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

• PD 4.1  ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის შემუშავებული სადოქტორო 

პროგრამა (2021 წლის დეკემბერი)  

• PD 4.2 ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის აკრედიტებული სადოქტორო 

პროგრამა (2022 წლის დეკემბერი )  

PD5  

ამოცანა:  სამართლის ფაკულტეტის პროგრამების განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის  
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უფროსი  

განხორციელებ ის პერიოდი :  2021 წელი  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: გარე ექსპერტის შეფასების ხარჯი, თარგმანების ხარჯი, პროგრამის  

აკრედიტაციის საფასური, განაცხადის განხილვის საფასური, ჯამურად 10 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 PD 5.1 სამართლის აკრედიტებული საბაკალავრო პროგრამა (2021 წლის 

მარტი)  

 PD 5.2 სამართლის აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამა     (2021 წლის 

მარტი)  

  

PD6 ამოცანა:  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის პროგრამის 
გარე კოლეგიალური შეფასება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი:  ხარისხის სამსახურის უფროსი  

განხორციელებ ის პერიოდი :  2021-2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: თითო პროგრამა 300-500 ლარი  

  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

•
  PD6.1 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის გარე 

კოლეგიალურად შეფასებული თითოეული პროგრამა სამ წელიწადში ერთხელ.   

  

  

2. სტრატეგიული მიზანი: უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება (ID)  

  

ID 1 ამოცანა:  მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: კანცლერი, მევენახეობა-მეღვინეობის   

ფაკულტეტის დეკანი  განხორციელების   

პერიოდი : 2021 – 2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  50 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 ID 1.1 ღვინის დამზადებისა და სხვადასხვა ექსპერიმენტისათვის საჭირო 

დანადგარებით აღჭურვილი მიკროვინიფიკაციის ლაბორატორია (2023 

წლის დეკემბერი)  

 ID 1.2 შეძენილი მიკროავტობუსი  სხვადასხვა კომპანიაში ვიზიტისათვის 

(2021 წლის დეკემბერი)  
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ID 2  

ამოცანა: საგამოცდო ცენტრის ინფრასტრუქტურის განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: კანცლერი, საგამოცდო ცენტრის  

ხელმძღვანელი  

განხორციელე ბის პერიოდი : 2021 – 2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 120 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

  

• ID 2.1 ხუთი 20 სტუდენტზე გათვლილი კომპიუტერული კლასი (2023 

წლის დეკემბერი)  

• ID 2.2 ერთი საგარდერობე ოთახი სტუდენტებისთვის კომპიუტერულ 

კლასებთან ახლოს (2023 წლის დეკემბერი) 

  

  

ID 3  

  

ამოცანა: სამართალის ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: კანცლერი, სამართლის ფაკულტეტის დეკანი 

განხორციელების პერიოდი : 2021 წელი  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 12 000 ლარი  

  

  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

  
•
  IDID3.1 დეკანატის გარემონტებული ოთახები (ორი ოთახი -  

   609; 611) (2021 წლის ივლისი)   

 
•
 ID3.2 609-ე და 611-ე ოთახებში განახლებული ტექნიკა. (6  ახალი კომპიუტერი) (2021 

წლის ივლისი) 

  

  

ID 4  

ამოცანა: მედიცინის ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი, მედიცინის  

ფაკულტეტის დეკანი  
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განხორციელების პერიოდი : 2021-2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  500 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 ID4.1 სახურავში მოქცეული კარკასი, რომელშიც განთავსდება 

უნივერსიტეტის კუთვნილი კლინიკა (2023 წლის დეკემბერი)  

  

  

  

ID 5 ამოცანა: მულტიმედია ცენტრის ტექნიკით 

აღჭურვა  

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი, მულტიმედია  

ცენტრის ხელმძღვანელი  

განხორციელების პერიოდი : 2021 წელი  

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  10 000 ლარი   

  

სამიზნე ნიშნულები:  

ID5.1 მულტიმედია ცენტრისათვის შეძენილი ორი და გაძლიერებული ხუთი 

კომპიუტერი (2021 წლის დეკემბერი)  

  

3. სტრატეგიული მიზანი: სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის განვითარება 

(SD)  SD1 ამოცანა:  მცირე და ფუნდამენტური სამეცნიერო გრანტების გაცემა   

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 

წლიურად 60 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:  

 SD1.1 წელიწადში დაფინანსებული 3 ფუნდამენტური და 3 მცირე გრანტი 

(2021-2023 წლებში)  

  

SD2   

ამოცანა:   ადგილობრივ და საერთაშორისო ფონდებში წარდგენილი სამეცნიერო     

გრანტების თანადაფინანსება.  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 
100 000 ლარი (სამ წელიწადში)  

სამიზნე ნიშნულები:    

• SD2.1 წელიწადში გაცემული არანაკლებ 30-40000 ლარის თანადაფინანსების  

წერილი   
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 SD3  ამოცანა:  აფილირებული  აკადემიური  პერსონალის  სამეცნიერო 
 სტატიების  და მონოგრაფიების გამოქვეყნების დაფინანსება   პასუხისმგებელი 
ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი  

განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 10 000 ლარი   

  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD3.1 წელიწადში 2-დან 4-მდე გამოქვეყნებული სტატია   

  

  

SD4  ამოცანა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში აფილირებული აკადემიური 

პერსონალის მონაწილეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი  

განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  წლიურად 20 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD4.1 წელიწადში დაფინანსებული 3-4 აქტივობა   

  

SD5   

ამოცანა: ტრენინგების ჩატარება აკადემიური პერსონალის, ახალგაზრდა მეცნიერების და 

სტუდენტებისთვის სამეცნიერო გრანტების მოზიდვის, საპროექტო განაცხადის 

მომზადების და მეცნიერებასთან დაკავშირებული სხვა აქტუალური საკითხების შესახებ.  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 5 

000 ლარი (სამ წელიწადში)  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD5.1  წელიწადში არანაკლებ 2 ჩატარებული ტრენინგი   

  

SD6  ამოცანა: ჟურნალ „პოლიტოლოგოსის“  რეფერირებად ჟურნალად ქცევა და მისი 

სტატიების ხილვადობა google scholar-ში   

 პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი, 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი  

განხორციელების პერიოდი: 2022 წელი 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 30 000 ლარი  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD6.1 წელიწადში ერთხელ გამოცემული, რეფერირებადი ჟურნალი 

„პოლიტოლოგოსი“, რომლის სტატიები ხილვადია google scholar-ში  



კავკასიის საერთ აშორისო უნივერსიტეტის  

2021წ. – 2023წ. სამოქმედო გეგმა  

  

10  

  

  

 SD7  ამოცანა: სამეცნიერო პრემია „თამარის“ 
გაცემა  

პასუხისმგებელი ერთეული: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2022 წელი დაგეგმილი ბიუჯეტი: 25 

000 ლარი  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD7.1 პრემია „თამარის“ ფარგლებში გაცემული სამი (I, II და III) პრემია   

  

SD8   

ამოცანა: უნივერსიტეტის მცირე და ფუნდამენტურ გრანტებში ახალგაზრდა მეცნიერებისა 

და სტუდენტების ჩართვა  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 
ბიუჯეტი შესულია აქტივობა SD5-ში  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD8.1 თითოეულ პროექტში ჩართული არანაკლებ 1 ახალგაზრდა მეცნიერი  

ან სტუდენტი  

  

SD9  ამოცანა: მაგისტრანტების და დოქტორანტების მიერ ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ფონდებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტების თანადაფინანსება.  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი,  

დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი  

განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:   წლიურად 15 000 ლარი  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD9.1 ყოველწლიურად გაცემული ჯამში არანაკლებ 15000 ლარის 

თანადაფინანსების  წერილი   

  

  

SD10   

ამოცანა: ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში 
მონაწილეობის,  სამეცნიერო  სტატიების  და  მონოგრაფიების 
 გამოქვეყნების დაფინანსება/თანადაფინანსება.  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 
წლიურად 10 000 ლარი  სამიზნე ნიშნულები:    

• SD10.1 წელიწადში დაფინანსებული 2 ან 3 აქტივობა.   
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SD11  ამოცანა:  ბაკალავრიატის,  მაგისტრატურისა  და  დოქტორანტურის 

 სტუდენტთა  

ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი:  

წლიურად 20 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD11.1 ყოველწლიურად ჩატარებული ერთი კონფერენცია   

  

SD12  ამოცანა: წარჩინებული დოქტორანტების გაცვლით პროგრამებში ჩართვა და 
სტიპენდიით წახალისება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 

წლიურად 30 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD12.1გაცვლით პროგრამაში ჩართული სამი დოქტორანტი წელიწადში  
• SD12.3 წელიწადში სამი სტიპედიით დაჯილდოებული დოქტორანტი  

  

SD13  ამოცანა : სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიო პრეპარატების სინთეზის და კვლევის 
ცენტრის დაფუძნება და მისი სამეცნიერო საქმიანობის დაფინანსება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: 

წლიურად 250 000 ლარი   

 სამიზნე ნიშნულები:   

• SD13.1 სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიო პრეპარატების სინთეზის და 

კვლევის დაფუძნებული ცენტრი (2021 წლის იანვარი)  

• SD13.2   სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიო პრეპარატების სინთეზის და 

კვლევის ცენტრის სამეცნიერო საქმიანობის ყოველწლიური დაფინანსება  

SD14  ამოცანა:  ორენოვანი მულტიდისციპლინური ჟურნალის გამოცემა, რომლის 
სტატიები ხილული იქნება google scholar-ში  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2022 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 30 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:   
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• SD14.1 ორენოვანი მულტიდისციპლინური ჟურნალის წელიწადში ერთხელ 
გამოცემულ ნომერი, რომლის სტატიები ხილული იქნება google scholar-ში 
SD15 ამოცანა:  სამეცნიერო პროდუქტიულობის თვითშეფასების პროგრამის 
შექმნა  

განხორციელების პერიოდი: 2021-2022 წლები  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 5 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD15.1 შექმნილი თვითშეფასების პროგრამა (2022 წლის დეკემბერი)  

  

SD16  

ამოცანა : აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ ინიცირებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების  მოწყობის ხელშეწყობა  

(დაფინანსება/თანადაფინანსება) პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო 

კვლევების დეპარტამენტის უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 20 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD16.1 ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა დამოკიდებულია მომართვების 

რაოდენობაზე  

  

SD17 ამოცანა: აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შედეგების 
მიხედვით წამახალისებელი სისტემის ამოქმედება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი: 2021-2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 5 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

• SD17.1 წამახალისებელი აქტივობები, გაცემული პრემიები.  

(რაოდენობადამოკიდებულია სამეცნიერო პროდუქტიულობის თვითშეფასების 

შედეგებზე.  

  

  

 

  

  

4. სტრატეგიული მიზანი: სტუდენტური სერვისების განვითარება (SSD)  
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 SSD1 ამოცანა: სტუდენტთა ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმის შექმნა და ჩაშენება 
ვებგვერდზე  

    

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი : 2021-2022 წლები  დაგეგმილი ბიუჯეტი:  5 000 
ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

  

 SSD1.1 სტუდენტთა ელექტრონული რეგისტრაციის ჩაშენებული ფორმა 

კსუ-ს ვებგვერდზე (2021 წლის სექტემბერი)  

  

SSD2 ამოცანა: სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის 

კარიერული განვითარების მხარდაჭერა  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: კარიერული განვითარების სამსახურის  

უფროსი 

განხორცი ელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები   

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  წლიურად 5 000 ლარი   

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 SSD2.1 ყოველწლიური დასაქმების ფორუმი (წელიწადში ერთხელ, სულ 

სამი ფორუმი)  

 SSD2.2  ბიზნეს  ორგანიზაციებთან,  არასამთავრობო  

ორგანიზაციებთან და საჯარო სტრუქტურებთან სტუდენტთა დასაქმების 

კუთხით ყოველწლიურად დადებული მემორანდუმები  

(წელიწადში სამი მემორანდუმი)  

 SSD2.3 სტუდენტებისთვის შეთავაზებული სტაჟირება (წელიწადში 20 

სტუდენტისთვის)  

 SSD2.4  კსუ-ს  კურსდამთავრებულებისთვის 

სპეციალური/ექსკლუზიური  პაკეტის  დანერგვა  (2021 

 წლის დეკემბერი)  

 SSD2.5 პროგრამით განსაზღვრული სავალდებულო პრაქტიკით 

კმაყოფილების კვლევა. შედეგების ანალიზი (წელიწადში ერთხელ)  

 SSD2.6 დამსაქმებლებსა და უნივერსიტეტს შორის რეგულარული 

სამუშაო ფორმატების შექმნა (კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები 

ფორუმები და სხვა) (წელიწადში ორი ღონისძიება)  

 SSD2.7 სტუდენტებისთვის შეთავაზებული სასწავლო კურსი: „კარიერის 

მართვა“ (2022 წლის სექტემბერი)  
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 SSD2.8 სტუდენტებისთვის ორგანიზებული პროფესიული 
დღესასწაულები, პროფესიული ტურები, დამსაქმებლებთან შეხვედრები 

(წელიწადში  10-12 ღონისძიება)  

  

SSD3 ამოცანა: სტუდენტთა მომზადე ბა გაცვლით 

პროგრამებში მონაწილეობისათვის ინგლისურ ენასა და 

კომუნიკაციაში  

  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: ენების ცენტრის უფროსი, უწყვეტი  

განათლების სამსახურის უფროსი  

განხორციელების  პერიოდი : 2021 – 2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  წლიურად 2 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:  

 SSD3.1 სააპლიკაციო უნარების განვითარებისათვის ჩატარებული სამი 

ტრენინგი ყოველწლიურად (სულ 9 ტრენინგი)  

  

SSD4  

ამოცანა: სტუდენტთა ინტელექტუალური და ფიზიკური განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: ახალგაზრობისა და სპორტის სამსახურის  

უფროსი 

განხორცი ელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები   

დაგეგმილი ბიუჯეტი:   წლიურად 60 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

• SSD4.1 ინტელექტკლუბის მიერ ჩატარებული 30 ღონისძიება (წელიწადში 

10)  

• SSD4.2 ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისთვის ერთობლივად 

ჩატარებული WELCOME PARTY  (წელიწადში ერთხელ)  

• SSD4.3 ყველა სპორტულ თუ  კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილე  

უცხოელი სტუდენტების გაზრდილი რიცხოვნობა (მინიმუმ 20% თითო 

ღონისძიებაზე).    

    

  

  

5. სტრატეგიული მიზანი: ინტერნაციონალიზაციის განვითარება (ITD)  

 ITD1  

ამოცანა: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აღიარება სხვადასხვა ქვეყანაში  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის  
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უფროსის მოადგილე  

განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 20 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:  

 ITD 1.1 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ მიღებული აღიარება 

ისრაელში (2022 წლის თებერვალი)  

  

 ITD 1.2 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ მიღებული აღიარება 

ეგვიპტეში (2022 წლის თებერვალი)  

  

 ITD 1.3 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ მიღებული აღიარება  

გაერთიანებულ ემირატებში (2023 წლის დეკემბერი)  

  

 ITD 1.4 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ მიღებული აღიარება 

საუდის არაბეთში (2023 წლის დეკემბერი)  

  

ITD2  

ამოცანა: უცხოურ უნივერსიტეტებსა და სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის განვითარება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის  

სპეციალისტი უნივერსიტეტებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების დარგში  

განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 30 000 ლარი  

სამიზნე ნიშნულები:  

• ITD2.1  Erasmus+ Program-ის ფარგლებში ახალ უნივერსიტეტებთან მიღწეული 

თანამშრომლობა (წელიწადში 8 ახალი უნივერსიტეტი)   

• ITD2.2. სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის 
საერთაშორისო მობილობა და განხორციელებული გაცვლით პროგრამები 
(შემომავალი საერთაშორისო მობილობა (სტუდენტები) წელიწადში 5, გამავალი -  

10.   

შემომავალი საერთაშორისო მობილობა (აკადემიური პერსონალი) წელიწადში 3, 

გამავალი - 3.  

შემომავალი საერთაშორისო მობილობა (ადმინისტრაციული პერსონალი) 

წელიწადში 2, გამავალი 2).   

• ITD2.3.  უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის    

მივლინებები და  წამყვან უნივერსიტეტებში ჩატარებულ ტრენინგებზე დასწრება 
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დარგში მიმდინარე უახლესი მიღწევების გასაცნობად (სემესტრში 3 მივლინება და 

3 ტრენინგზე დასწრება)  

• ITD2.4. შიდასაუნივერსიტეტო აქტივობები და ღონისძიებები ინტერკულურული 

განათლების ხელშეწყობისთვის (წელიწადში 8 ღონისძიება)  

• ITD2.5. უცხოური სასწავლო-სამეცნიერო კრებულებისა და სახელმძღვანელოების 
თარგმნა უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების 
განვთარებისათვის   

  

  

ITD3 ამოცანა: ბიზნესის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის  

სპეციალისტი უნივერსიტეტებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების დარგში, 

ბიზნესის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი  განხორციელების პერიოდი : 2021 
– 2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: 7 000 ლარი  

სამიზნე ნიშნულები:  

  

• ITD3.1 ერთ  ევროპულ უნივერსიტეტთან (რომელსაც აქვს მოქმედი ბიზნესის 

ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა) დამყარებული თანამშრომლობითი 

ურთიერთობა, რომელიც გულისხმობს კსუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების 

პროგრამის გარე კოლეგიალურ შეფასებასა და ასევე ერთობლივი კვლევების 

ჩატარებას. (წელიწადში 1 ერთობლივი კვლევა) (სამ წელიწადში 1 გარე 

კოლეგიალური შეფასება)  

  

  

  

ITD4  

ამოცანა: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო 
პროგრამების განხორციელების პროცესში უცხოელი აკადემიური პერსონალის 
ჩართულობის გაზრდა  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი: საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის  

სპეციალისტი უნივერსიტეტებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების დარგში,  

დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი  განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 

წლები დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 5 000 ლარი  

სამიზნე ნიშნულები:  

•
 ITD4.1 ბიზნესის ადმინისტრირების, პოლიტიკის მეცნიერებისა და სამართლის 

სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტთათვის მოწვეული, კომპეტენტური, 
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თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აკადემიური შესაძლებლობების მქონე 

უცხოელი პროფესორები ხელმძღვანელებად, თანახელმძღვანელებად ან 

კონსულტანტებად (თითო პროგრამაზე წელიწადში 3 პროფესორი)  

  

  

  

  

  

6. სტრატეგიული მიზანი: უწყვეტი განათლების კომპონენტის გაძლიერება  

(LLLD)  

  

LLLD1  

ამოცანა: სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვა  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი:  კარიერული განვითარების სამსახურის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები  

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 1 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

• LLLD1.1 სტუდენტთა და კურსდამთვრებულთა CV-ების შექმნილი ბაზა (2021 

წლის სექტემბერი)  

• LLLD1.2 სტუდენტთა კარიერული წინსვლის ხელშეწყობისათვის უფასო 

მოკლევადიანი კურსების შეთავაზება /ორგანიზება/ განხორციელება 

(წელიწადში ერთი კურსი)  

• LLLD1.3 ბიბლიოთეკაში კარიერული განვითარების მიმართულებით 

არსებული წიგნადი ფონდის გაზრდა (ყოველწლიურად 3 წიგნის დამატება)  

• LLLD1.4 კურსდამთავრებულთა შეხვედრების ორგანიზება (წელიწადში 

ერთი შეხვედრა)  

• LLLD1.5 კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის კვლევა და 

ანალიზი (წელიწადში ერთხელ)  

  

  

  

 LLLD2  

ამოცანა:  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების, 

პროფესორმასწავლებლებისა და საზოგადოების სხვა წევრების უწყვეტ განათლებაზე 

ზრუნვა   

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი:  უწყვეტი განათლე ბის  
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სამსახურის უფროსი   

განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი:  წლიურად 5 000 ლარი  

  

სამიზნე ნიშნულები:   

  

•
 LLLD2.1 უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის, 

პროფესორ-მასწავლებლებისა და საზოგადოების სხვა წევრებისათვის 

უწყვეტი განათლების კურსებისა და ტრენინგების შეთავაზება და დანერგვა  

(2 ტრენინგი, 2 სასწავლო კურსი)  

  

  

7. სტრატეგიული მიზანი: უნივერსიტეტის პერსონალისა და ადმინისტრირების 

პროცესების განვითარება (HAD)  

  

HAD1 ამოცანა:   ადამიანური რესურსის მართვის მოქმედი ელექტრონული 
სისტემის გაუმჯობესება/განახლება;  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი:  პერსონალის მართვის სამსახურის უფროსი,  

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი  

განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები 

დაგეგმილი ბიუჯეტი: წლიურად 10 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:   

• HAD1.1 დამატებული ახალი პროგრამული პაკეტი და მაქსიმალურად 

მრავალფუნქციურ მოდელზე გადასული სისტემა. (2021 წლის 

დეკემბერი)  

HAD2  ამოცანა:  თანამშრომელთა გადამზადება, მათი ცნობიერებისა და კომპეტენციის 

ამაღლება  

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი:  პერსონალის მართვის სამსახურის 

უფროსი განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები დაგეგმილი 

ბიუჯეტი: წლიურად 9 000 ლარი   

სამიზნე ნიშნულები:  

• HAD2.1 ჩატარებული ტრენინგები აკადემიური პერსონალის 

კვალიფიკაციის შესაბამისად. ( სემესტრში 4 ტრენინგი)  

• HAD2.2 ჩატარებული ტრენინგი ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალისთვის დარგში მიმდინარე უახლესი მიღწევების შესახებ. 

(სემესტრულად)   
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• HAD2.3 ჩატარებული ტრენინგი მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალისთვის დარგში მიმდინარე უახლესი მიღწევების შესახებ 

(სემესტრულად)  

• HAD2.4 ჩატარებული ტრენინგი სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალისთვის დარგში მიმდინარე უახლესი მიღწევების შესახებ 

(სემესტრულად)  

• HAD2.5 ჩატარებულლი ტრენინგი მეღვინეობა-მევენახეობის 

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისთვის დარგში მიმდინარე 

უახლესი მიღწევების შესახებ (სემესტრულად)  

• HAD2.6  ადმინისტრაციულ თანამშრომელთათვის ჩატარებული 

ტრენინგი ეფექტიანი სამუშაო პროცესის წარმართვის კუთხით  (3 

ტრენინგი სემესტრში)  

• HAD2.7 ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ყოველსემესტრული 

გადამზადება ინგლისურ ენაში  (სემესტრში 3 ხუთთვიანი კურსი.  

თითოეული 8 ადამიანისთვის)   

  

HAD3  

ამოცანა: ორგანიზაციური კულტურის განვითარება - თანამშრომელთა გუნდური 

მუშაობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა   

პასუხისმგებელი ერთეული/პირი:  პერსონალის მართვის სამსახურის 

უფროსი,  განხორციელების პერიოდი : 2021 – 2023 წლები დაგეგმილი 

ბიუჯეტი: წლიურად 4 000 ლარი   

 სამიზნე ნიშნულები:  

•
 HAD.3.1 თიმბილდინგების, გასვლითი ღონისძიებების შიდა 

საუნივერსიტეტო შეხვედრების ორგანიზება (სემესტრში ერთი 

ღონისძიება მაინც)  


