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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 
საშუალებებით აღჭურვილი, საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციასა და მუდმივ 
განახლებაზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. 

უნივერსიტეტში 21 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად შეიქმნა ხუთი ძლიერი, 
მაღალკვალიფიციური აკადემიური კადრებით დაკომპლექტებული და თანამედროვე, 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრებით აღჭურვილი 
ფაკულტეტი: 

• ბიზნესი 
• სამართალი  
• სოციალურ მეცნიერებათა 
• მედიცინა 
• მევენეხეობა-მეღვინეობა  

უნივერსიტეტი 26 საბაკალავრო, ერთსაფეხურიან, სამაგისტრო, სადოქტორო  და სარეზიდენტო 
პროგრამას ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე ახორციელებს.  

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები: 

• სამართალმცოდნეობა  
• ფინანსები   
• მენეჯმენტი  
• ტურიზმი  
• საერთაშორისო ურთიერთობები  
• ჟურნალისტიკა  
• ფარმაცია  
• ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია  

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები: 

• მედიცინა  
• სტომატოლოგია  

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები: 

• ქართული მევენახეობა-მეღვინეობა  
• სამართალი  
• საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი  
• საერთაშორისო მარკეტინგი  
• საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო უსაფრთხოება  
• რეზიდენტურის საგანმანათლებლო პროგრამა თერაპიული სტომატოლოგია 
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სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები: 

• სამართალი  
• ბიზნესის ადმინისტრირება  

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები: 

• საერთაშორისო მარკეტინგის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  
• მედიცინის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  
• სტომატოლოგიის  ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   
• სტომატოლოგიის  რუსულენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  
• ფარმაციის  ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  
• ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა  
• ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

(ავტორიზებული 09.09.2016) 
• ფინანსების რუსულენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

უნივერსიტეტის თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია საკუთარი 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზით, რაც აუცილებელია პრაქტიკული კომპონენტისა და ზოგადად 
პროგრამების ეფექტურად განხორციელებისათვის.  

უნივერსიტეტში სისტემატურად იხვეწება სწავლების მეთოდები. თანამედროვე მოთხოვნების 
შესაბამისად მუდმივად ხდება პროგრამებისა და სასწავლო კურსების მოდიფიცირება, ბიბლიოთეკის 
თანამედროვე ლიტერატურითა და სასწავლო მასალებით შევსება, იხსნება თანამედროვე ტიპის 
სასწავლო და კვლევითი ლაბორატორიები, ინერგება მსოფლიო სიახლეები, ვითარდება არსებული 
სტრუქტურები და მიმართულებები.  

 

დღეისათვის უნივერსიტეტის საკუთრება 11 000 მ2-მდე ფართობის სასწავლო კორპუსები.  

2016 წელს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის არსებულ შენობას კოსმეტიკური რემონტი 
ჩაუტარდა, სასწავლო აუდიტორიების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკით 
განახლება/აღჭურვა მოხდა.  

2016 წლის ოქტომბრის თვეში, თავისუფალი სივრცისა და სასწავლო აუდიტორების გაზრდის 
მიზნით, უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის მეორე ფლიგელის მშენებლობა დაიწყო. აღნიშნულ 
ფლიგელში არსებული აუდიტორიები 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყებისთანავე დაიტვირთება.  

2016 წლიდან კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ინდოეთის სამედიცინო საბჭომ (MCI) 
აღიარებული უცხოური უმაღლესი სასწავლებლების სიაში განათავსა. 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს:  

ბიბლიოთეკა, ტელე და რადიოსტუდიები, სამონტაჟოები, მულტიმედია ცენტრი, მედიცინის 
საბაზისო დისციპლინების სასწავლო ლაბორატორიები, თანამედროვე მულაჟებით აღჭურვილი 
ანატომიის კაბინეტი, ნეირომეცნიერებათა და გამოყენებითი ფიზიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი 
ლაბორატორია, ბიოქიმიური ლაბორატორია, საფანტომო სწავლების კაბინეტები, სარეზიდენტო და 
საუნივერსიტეტო სწავლების სტომატოლოგიური კლინიკები,  იმიტირებული სასამართლო 
პროცესების დარბაზი, იურიდიული კლინიკა, ტურიზმის კაბინეტი, მარანი „კოლხი“, მევენახეობა-
მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, მიკროვინიფიკაციის კვლევითი ლაბორატორია, 
ენოქიმიის, ამპელოგრაფიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიები და სხვა. 

2017 წლისთვის იგეგმება კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის გახსნა, რომელიც  უახლესი 
სასწავლო-სამედიცინო ტექნოლოგიებით - თანამედროვე კომპიუტერული და ურთულესი 
მაღალტექნოლოგიური სასწავლო აპარატურით, უახლესი სამედიცინო სიმულატორებითა და 
მანეკენებით, - აღიჭურვება.  
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უნივერსიტეტის პრიორიტეტებია: 

• საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული, კვლევასა და პრაქტიკაზე ორიენტირებული 
სწავლება;  

• საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ინტეგრაცია; 
• პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პროფესორ-მასწავლებელთა მაღალკვალიფიციური 

გუნდი;  
• კურსდამთავრებულთა დასაქმება კსუ-ში, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში, 

რაზეც უნივერსიტეტის ბაზაზე სპეციალურად შექმნილი სამსახური, კარიერის 
განვითარების ცენტრი აქტიურად ზრუნავს;  

• გაცვლითი პროგრამები; 
• სტიპენდია; 
• მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება.  

უნივერსიტეტს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები და მემორანდუმები აქვს 
გაფორმებული მსოფლიოს 41 საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან. აქედან 2016 წელს ხელი 
მოეწერა 8 მემორანდუმს/ხელშეკრულებას.  

აღნიშნული მემორანდუმების/ხელშეკრულებების ფარგლებში, კსუ-ს სტუდენტებისა და 
პროფესორ-მასწავლებლების მონაწილეობით, სხვადასხვა აქტივობა ხორციელდება, რაც 
სტუდენტებს საშუალებას აძლევს საერთაშორისო თუ ადგილობრივ გამოცდილებას გაეცნონ და 
სწავლა საბაკალავრო, ასევე სამაგისტროსა და სადოქტორო პროგრამებზე საზღვარგარეთის 
პარტნიორ უნივერსიტეტებში გააგრძელონ.  

უნივერსიტეტს მჭიდრო კონტაქტები აქვს საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კერძო კომპანიებთან.  

კსუ-ში  სტუდენტთა პროფესიული განვითარების, მოტივირების, თავის წარმოჩენის, საკუთარი 
აზრის გამოხატვის, გამოცდილების მიღებისა და საქმიანი ურთიერთობების 
ჩამოყალიბების/გაღრმავების მიზნით, „მოწვეული სტუმრის“ პროგრამის ფარგლებში, 
საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ მოღვაწე პრაქტიკული გამოცდილების მქონე 
პროფესიონალების საჯარო ლექციები ტარდება.  

უნივერსიტეტში არსებობს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი, სტუდენტური 
თვითმმართველობა, რომლის ინტერესის სფეროებია: განათლება, მეცნიერება, სპორტი, ტურიზმი, 
სტუდენტების უფლებების დაცვა, კულტურა, პროექტებზე მუშაობა და სხვა. 

კსუ გამოსცემს რეფერირებად, სამენოვან საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალს - „კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, რომელშიც იბეჭდება ქართველი და უცხოელი მკვლევრების 
სამეცნიერო ნაშრომები და სტატიები უახლეს მეცნიერულ მიღწევებზე.  

უნივერსიტეტის ხელშეწყობითა და დაფინანსებით პროფესორ-მასწავლებლები სისტემატურად 
გამოსცემენ სასწავლო კურსებით გათვალისწინებულ სავალდებულო და დამხმარე 
სახელმძღვანელოებს. არსებული მონაცემებით გამოცემულია 32 სახელმძღვანელო, აქედან 2016 წელს 
გამოიცა 4, კერძოდ: 

• ზოგადი ბიოქიმიის საფუძვლები - ნუგზარ ალექსიძე; 
• სომეხი ხალხის ისტორია, უძველესი დროიდან 1921 წლამდე - დავით მერკვილაძის 

რედაქციით; 
• ერთიანი ფინანსური (სააღრიცხვო) სისტემა კონტროლით და აუდიტით/საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით - ყარამან ნემსაძე, ნონა მარტიაშვილი; 
• ჰილარი კლინტონის პოლიტიკური იმიჯის თავისებურებები - ნანა პარინოსი.  
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დაკაბადონების პროცესშია და 2017 წელს გამოიცემა 3 წიგნი:  

• ბიზნესი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები - მურმან ბლიაძე; 
• პოლიტიკური სისტემების პარადიგმები - ვაჟა გურგენიძე; 
• თანამედროვე საგადასახადო და საბაჟო საქმის ორგანიზაცია და მართვა - მურმან ბლიაძე.  

 

 

 

მისია/ მიზანი 
 

კსუ-ს მისიაა ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დონეზე: 

• გაატაროს თანამედროვე ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 
საგანმანათლებლო პოლიტიკა; 

• შექმნას სტუდენტზე ორიენტირებული საუკეთესო სასწავლო და კვლევითი გარემო; 
• მოამზადოს მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები; 
• იზრუნოს კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე. 

დასახული მისიის განხორციელებისათვის უნივერსიტეტის ძირითადი მიზნებია: 

• დაიკავოს ღირსეული ადგილი თავისუფალ და დემოკრატიულ საუნივერსიტეტო 
საზოგადოებაში; 

• განახორციელოს და განავითაროს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები უმაღლესი 
განათლების სამივე საფეხურზე; 

• ხელი შეუწყოს საერთაშორისო დონეზე საგანმანათლებლო და კვლევით ურთიერთობებს; 
• უზრუნველყოს პროფესორ-მასწავლებლების აკადემიური თავისუფლება; 
• მოამზადოს ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, 

კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური კადრები . 
 

კსუ რიცხვებში 2016 წლის მდგომარეობით 
• სტუდენტთა კონტინგენტი - 4700; 
• აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი - 3700-მდე; 
• ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული სტუდენტი - 716; 
• ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხული სტუდენტი - 212; 
• მაგისტრატურაში ჩარიცხული სტუდენტი - 169; 
• დოქტორანტურაში ჩარიცხული სტუდენტი - 15;  
• მობილობით ჩარიცხული სტუდენტი - 154; 
• კურსდამთავრებული - 576;  
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• 2016 წლის მდგომარეობით პარტნიორი ორგანიზაციები პრაქტიკის, სტაჟირებისა და 
დასაქმების მიმართულებით - 52 

• აკადემიური პერსონალი (ჯამი) - 137 
• პროფესორი - 22 
• ასოცირებული პროფესორი - 101 
• ასისტენტ პროფესორი - 11 
• ასისტენტი  - 3 

 

 
 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი დაარსების დღიდან ზრუნავს - შექმნას სტუდენტზე 
ორიენტირებული, ჯანსაღი სასწავლო გარემო და მოამზადოს საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 
კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრები.  

სტუდენტური ცხოვრება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის როგორც პროფესიული, ასევე 
პიროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბებას, ამიტომ სტუდენტთა ნიჭის რეალიზებისათვის, 
კურიკულუმით გათვალისწინებული აქტივობების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი 
ინტელექტუალურ, სპორტულ, კულტურულ, შემეცნებით ღონისძიებებს ენიჭება, სადაც 
სტუდენტებს საკუთარი ნიჭის რეალიზების საშუალება ეძლევათ. 

სასწავლო პროცესის გამრავალფეროვნებისა და უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 
რეალიზების თვალსაზრისით, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სტუდენტური 
ინიციატივების მხარდაჭერა, წახალისება და განხორციელებაა.  ამ მიზნით, 2016 წელს 
უნივერსიტეტში  მოეწყო  სხვადასხვა ინტელექტუალური თუ გასართობი პროექტი, საჯარო 
შეხვედრები/ლექციები, კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, დასაქმების ფორუმები, დისკუსიები, 
ექსკურსიები, ფილმის ჩვენებები  და სხვა. 

სტუდენტთა ინტერესებისა და სურვილების გათვალისწინებით კსუ-მ 2016-2017 სასწავლო წლის 
დაწყება 11 სექტემბერს, საზეიმოდ, მუსიკალურ ჯგურ Goofy Land-ის კონცეტრით აღნიშნა  
(https://goo.gl/j8v5TD), კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო კი 12 ივნისსა 
(https://goo.gl/CXhRMA) და 5 ნოემბერს (https://goo.gl/TQ3vqr) გაიმართა. თითოეულ გამოსაშვებ 
ღონისძიებაზე  ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 500-მდე ქართველი და 
უცხოელი სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას. კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ საღამოებს 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად, საპატიო სტუმრებიც ესწრებოდნენ.  

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ხუთი წელია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიურად 
მონაწილეობს განათლების საერთაშორისო გამოფენაში. 2016 წლის 19 თებერვალს უნივერსიტეტმა 
საერთაშორისო პარტნიორების მოძიების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისთვის 
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უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით, განათლების 
საერთაშორისო გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა (https://goo.gl/1i6nev).  

  

 

 

 
 

 კსუ-ს აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობა 2016 წელი 

პუბლიკაციები, მოხსენებები, პროექტებში მონაწილეობა 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ირინა ღვინერია სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 

პუბლიკაციები: 

1. COMMON INFORMATION SPACE OF TRANSCAUCASIA AND THE GREAT SILK ROAD OF THE XXI 
CENTURY. Proceedings of International Scientific Conference: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
“CULTURE DIALOGUE OF THE SILK ROAD COUNTRIES”, At Erzurum. Turkey; May 2016; pp.208-212;  

სამეცნიერო ღონისძიებაზე/კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებები/პრეზენტაციები 

1. The process of Globalization and a Common Information Space of the Caucasus. Процесс 
глобализации и единое информационное пространство Кавказа. Conference: EU Association Agreement: 
Legal, political and economic aspects,  Tbilisi, Caucasus International University and Information Center on 
NATO and EU; Nov 2016; 

2.  Social Medias as one of the Platforms for Mass Medias. Conference: VII International Conference 
"Semiotics of Chaos and Cosmos", At Batumi; Oct 2016. 

ციცინო ბუკია 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო აქტივობა კავასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დაფინანსებით 

1. ციცინო ბუკია, „პოლემიკა გაზეთ „საქართველოს (1918-1921წწ) ფურცლებზე", „კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის მეცნე“, №10,  2016წ.,გვ. 56-58; 
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2. ციცინო ბუკია, კრიტიკა გაზეთ „საქართველოს“ (1918-1919წწ) ფურცლებზე, „კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, №9, 2016წ, გვ. 39-43; 

 

პუბლიკაციები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით: 

1. ციცინო ბუკია, „პოლემიკა გაზეთ „საქართველოს (1918-1921წწ) ფურცლებზე", „კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, №10,  2016წ.,გვ. 56-58; 

2. ციცინო ბუკია, კრიტიკა გაზეთ „საქართველოს“ (1918-1919წწ) ფურცლებზე, „კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, №9, 2016 წ, გვ. 39-43; 

 

მაია კაპანაძე  

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო პუბლიკაციები კსუ-ს სახელით 

საქართველოსა და ირანის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი 
მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია და კონფერენციების შრომები უნივერსიტეტისა და 
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს თანადაფინანსებით 2016 წ. 

 

ქეთევან შოშიაშვილი 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო კვლევითი ექსპედიცია ფშავში. 2016 წ. (25.07–6.08) კსუ.  

ქართულ ან უცხო ენაზე გამოცემული პუბლიკაციები ადგილობრივ ჟურნალებში/ადგილობრივ 
სამეცნიერო კრებულებში: 

• ონის სინაგოგა. 2016 წ. კსუ.  
• თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა–მეტეხი 
• ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016 
• провлема културно- исторических наследии  в каравагском регионе. კსუ. 2016 წ 
• თბილისის სომხური ტაძრების საკითხისთვის. 2016 წ. 
• თბილისის საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრი 
• Commoditazation of intangible Cultura Heritage in  Georgian Mountainous Regions. The positive and 

negative  effects. 
• International Conference Cultural Tourism in Europa.  პორტუგალია 2016 
• საქართველოს ეკონომიური პოტენციალი ჟან ფრანსუა გამბას ცნობების მიხედვით. ევროპისა 

და ნატოს ინტეგრაციის ცენტრი. 
• Caucasus International University and Information Center on NATO and EU 2016. 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

1. სასკოლო – საგანმანათლებლო პროექტი “მე თბილისის მოტრფიალე ვარ“ თბილისი, კსუ.2016 
ხელმძღვანელი, კონსულტანტი. 

2. სასკოლო – საგანმანათლებლო პროექტი “მთას ვუბრუნდებით შვილები“ თბილისი, კსუ. 2016 
ხელმძღვანელი, კონსულტანტი. 

პუბლიკაციები 

ფერეიდანი - პატარა საქართველო ირანში, საქართველო - ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და 
კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, 
თბილისი, 2016. 
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ევროკავშირის უსაფრთხოება და გამოწვევები კავკასიის რეგიონში, საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია: „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ასპექტები“,  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი 
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, თბილისი, 2016, გვ. 144-151. 

რა გავლენას მოახდენს სანქციების მოხსნა ქართულ - ირანულ ურთიერთობებზე, საქართველო - 
ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეორე 
საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2016. 

ნატოს გაფართოება და საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მთავარი 
ხელისშემშლელი ფაქტორები, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე,  №10, 2016, გვ. 40-43.   

ქართულ - თურქული ურთიერთობების კრიტიკული ანალიზი, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი 
და ეკონომიკა“ №7, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, გვ.21-29.    

 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა 

2016 

ევროკავშირის უსაფრთხოება და გამოწვევები კავკასიის რეგიონში 

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, თბილისი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: 
სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები“. 

 

2016 

რა გავლენას მოახდენს სანქციების მოხსნა ქართულ - ირანულ ურთიერთობებზე 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

საქართველო - ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი 
მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია 

 

რუსუდან კვარაცხელია  

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

2016 - ტრენინგ-კურსი ჟურნალისტიკაში მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის. ლექცია - სამაუწყებლო 
მედია: ტელესიუჟეტის მომზადების შემოქმედებითი და ტექნიკური მხარეები, მენტორი. 

ვაჟა გურგენიძე სახელმძღვანელო: პოლიტიკური აზროვნების პარადიგმები, ვ. გურგენიძე, 580 
გვერდი, თბილისი, 2016 წ; 

 

მედიცინის ფაკულტეტი 

მამუკა ნემსაძე  

მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

1. მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა - საწყისი სარეანიმაციო ნაბიჯები და საშვილოსნოს ჰიპო-
ატონური სისხლდენის მართვა - პროტოკოლი, 2016 წ. 

http://www.moh.gov.ge/files/01_GEO/jann_sistema/gaidlaini/gaidlain-protokol/215-1- 

ლელა გრიგოლია მედიცინის ასოცირებული პროფესორი 

Влияние дисплазии соединительной ткани на клиническое течение некоторых заболеваний пародонта. 
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კარენ მულკიჯანიანი   

მედიცინის ფაკულტეტი, პროფესორი 

ინტერესთა სფერო: ბუნებრივ ნაერთთა ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია 

სამეცნიერო საგრანტო კვლევით პროექტებში მონაწილეობა 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - Travel Grant TG16_4_062  (Birmingham, UK) -2016 

 

სამართლის ფაკულტეტი 

მარიამ ჯიქია 

სამართლის ასოცირებული პროფესორი 

საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

გამოქვეყნებული წიგნი/მონოგრაფია 

ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა 
(განახლებული, მეორეგამოცემა), მარიამ ჯიქია, გიორგი ყუფარაძე, სახელმძღვანელო, გამომცემლობა 
"უნივერსალი", თბილისი, 2016. 

უცხოური ორგანიზაციის დაფინანსებით განხორციელებულ/მიმდინარე სამეცნიერო საგრანტო 
კვლევით პროექტებში მონაწილეობა: 

 

2013 - 2016 წწ. ვიშეგრადის ფონდი, გრანტის ბიუჯეტი - 15 000 ევრო, გრანტი N 61350004, 
ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი, პროექტის ხელმძღვანელი, წამყვანი ორგანიზაცია - 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

 

ქართული ან უცხოური ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებულ კვლევით პროექტებში მონაწილეობა  

01.06.2016 - 30.06.2016, სალერნოს უნივერსიტეტი (University of Salerno) Erasmus Hermes Program, 
სამეცნიერო-კვლევითი გრანტი (Post-doc)  

 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

სვანაძე ვახტანგი 

ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

პუბლიკაციები საერთაშორისო რეფერირებად (peer-reviewed) ჟურნალებში/კრებულებში 

2015 “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების პრობლემები საქართველოში,” მეცნიერება და 
ცხოვრება 2016 “კლირინგი”, საქართველოს სახელმწიფო ენციკლოპედია 2016 “კასტოდიანი”, 
საქართველოს სახელმწიფო ენციკლოპედია 2016 ”კაპიტალის ბაზრის როლი საკუთრებით 
ურთიერთობებში”, მეცნიერება და ცხოვრება. 

 

ლალი მიქელაძე  

ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

პუბლიკაციები: 
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1.„ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ფუნქციონირების ახალი მოდელი“, საერთაშორისო 
სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №33, 2016, გვ. 251-255; 

2.„ევროკავშირის ქვეყნების ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა“, საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №1, 2016, გვ. 228-233; 

3.„ევროკავშირის ქვეყნების ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა“, საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №1, 2016, გვ. 228-233. 

 

სამეცნიერო ღონისძიებაზე/კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებები/პრეზენტაციები 

საქართველოს ბიზნესის აკადემია, „ბიზნესის განვითარების პრობლემები გლობალური ეკონომიკის 
პირობებში“, „ევროკავშირის ერთიანი პოლიტიკა ტურიზმის დარგში“. . 2016. 01.04  

„საქართველოს ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა და რეგულირების მოდელი“, თბილისი შავი 
ზრვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აბრეშუმის გზის მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია 
„ინოვაციები ბიზნესში, განათლებასა და მეცნიერებაში“ 2016 წ. 20-21 .05. 

 

ირმა მახარაშვილი   

ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 1.Irma Makhrashvili, “Market Research of Organizational Decision-making  in  Regional and Corporate 
Structures of Georgia”, The Journal of Eurasian Union of Scientists “Modern Concepts of Scientific Research”, 
No.8, part 3, Moscow, 28.08.2016, p. __,  GIF 0.388 

2. „გადაწყვეტილების მიღება, როგორც პროცესი“ 

ჟურნალი „ეკონომიკა“   N 3  2016 წ. ი. მახარაშვილი. 

3.  „მმართველობითი გადაწყვეტილება, როგორც ინდივიდუალური და სოციალური ჯგუფის 
ქცევის უნივერსალური ფორმა“. ჟურნალი „ეკონომიკა“  N4  2016 წ. ი.  მახარაშვილი. 

4. „კიდევ ერთხელ ენტროპიის და სინერგეტიკის შესახებ. “ჟურნალი  „ახალი ეკონომისტი“ N 1, 
„ახალი ეკონომისტი“ N 2 2016 წელი. ეძღვნება აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილის ნათელ ხსოვნას. ი. 
მახარაშვილი. 

ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაზე/კონფერენციაზე წარდგენილი 
მოხსენებები/პრეზენტაციები 

1. International Science Index Vol: London, United Kingdom, May 23-    25, 2016 „The Decision-Making 
Mechanisms of Tax Regulations in Georgia“ „საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები 
გადასახადების რეგულირებაში“ Nino Pailodze, Malkhaz Sulashvili, Tea Khutsishvili, Irma Makharashvili, 
Aleksandre Kekenadze, Tsiuri Phkhakadze. 

2. International Science Index Vol: London, United Kingdom, May 23-25, 2016“ The Investment Decision-
making Principles in Regional Tourism“  „ინვესტიციური გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები 
რეგიონულ ტურიზმში“ Giorgi Sulashvili, Malkhaz Sulashvili, Bela Khotenashvili, Irma Makharashvili  

გამოქვეყნებული წიგნი/მონოგრაფია ქართულ ენაზე (კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
სახელით) 

1. სახელმძღვანელო „საქართველოს ეკონომიკა“ მეორე გამოცემა 2016 წ. 

2. სახელმძღვანელო „შედარებითი მენეჯმენტი და კლასტერიზაცია“  საქართველოს საინჟინრო 
აკადემია 2016 წ. 

3. სახელმძღვანელო „მენეჯმენტი“. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი 2016 წ. წიგნი  I. წიგნი II 

 
10 

 



 

 

 

 

გაზეთები და ჟურნალები 
 

კსუ ყოველწლიურად გამოსცემს გაზეთს „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“. ამ მხრივ არც 
2016 წელი იყო გამონაკლისი. გამოიცა გაზეთის სამი ნომერი, რომელშიც ასახულია გამორჩეული 
საუნივერსიტეტო აქტივობები. 

ასევე, 2016 წელს, ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საგნის - „გაზეთის 
წარმოება“ - ფარგლებში, სასწავლო გაზეთი - „წუთით ადრე“ - გამოიცა (https://goo.gl/Cbv8Pu).  

რაც შეეხება სასწავლო ჟურნალს  - „სიტყვის ანატომია“, ის ჟურნალისტიკის სპეციალობის 
სტუდენტებმა, საგნის - „ჟურნალის გამოცემა“ - ფარგლებში მოამზადეს. 
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XXI საუკუნეში, ახალგაზრდების მთავარ მიზანს განვითარება და ინფორმაციულობა წარმოადგენს, 
ამისათვის ისინი ყველა იმ არსებულ შესაძლებლობას იყენებენ, რაც მსოფლიო მასშტაბითაა 
ხელმისაწვდომი.   

კსუ ყოველწლიურად ზრდის საერთაშორისო მობილობაში ჩართულ სტუდენტთა მაჩვენებელს,  
ასევე მათ ჩართულობას ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში.  

უნივერსიტეტი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი პროექტების შესახებ 
ინფორმაციას სისტემატურად იღებს და აცნობს სტუდენტებს. საერთაშორისო პროექტები თუ 
კონკურსები საჯაროა და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი სტუდენტისათვის. მსგავსი სახის 
ინფორმაციის გასაჯაროება როგორც ორგანიზაციების უნივერსიტეტში ვიზიტის ფარგლებში ასევე, 
ყველა იმ საკომუნიკაციო არხის საშუალებით ხდება, რომელსაც სტუდენტი აქტიურად იყენებს 
(ოფიციალური საიტი, fb-გვერდი, ელ-ფოსტა, საინფორმაციო დაფები, სასწავლო პროცესის მართვის 
სისტემა - „გონი“).  

უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული Erasmus+ -ის ღონისძიებებსა  და აქტივობებშიც, რაც 
დამატებით შესაძლებლობას ანიჭებს თითოეულ სტუდენტს საერთაშორისო მასშტაბით გასამართ 
პროექტებზე დეტალური ინფორმაცია მიიღოს.  

პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის ამაღლების, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბების 
მიზნით, კსუ-ს სტუდენტები აქტიურად ერთვებიან ადგილობრივ თუ საერთაშორისო საზაფხულო 
სკოლებში.  

2016 წელს უნივერსიტეტი აქტიურად ჩაერთო ტემპუსის პოროექტში ,,კომპეტენციათა ცენტრების 
ქსელი შავი ზღვის რეგიონის საკრუიზო ტურიზმის განვითარების მიზნებისათვის“, რომელიც 
სფეროთი დაინტერესებულ პროფესორებსა თუ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ 
საერთაშორისო გამოცდილება ტურიზმის სფეროში (https://goo.gl/3u8b1P). ასევე, 2016 წელი 
მნიშვნელოვანი იყო პოლონეთის საგანმანათლებლო წრეებთან ურთიერთობების კუთხით, რაც 
ორმხრივ შეხვედრებში, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობასა და სტუდენტთა გაცვლით 
პროგრამებში აისახა. მნიშვნელოვანი იყო ასევე უცხოელ სტუდენტთა სტაჟირების პროგრამა კსუ-ში, 
რომელიც ძირითადად, უნივერსიტეტის ინოვაციებისა და სტრატეგიული განვითარების 
დეპარტამენტში განხორციელდა. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს კსუ ევროპის კულტურული 
ტურიზმის ქსელის წევრი გახდა (https://goo.gl/XmXvav).  
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17.02.2016 

პოლონეთისა და საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენლების შეხვედრა 

https://goo.gl/qboep5  

 

19.02.2016 

ვარშავის ეკოლოგიისა და მენეჯმენტის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ირინა ლაპანოვსკა კსუ-
ში 

https://goo.gl/k2Fkza  

 

01.03.2016 

თურქეთის გირესუნის უნივერსიტეტის სტუდენტი ზაიდა ხუციშვილი კსუ-ში 

https://goo.gl/rGyqjw 

 

14.03.2016 

შეხვედრა - საერთაშორისო თანამშრომლობა და გაცვლითი პროგრამები 

https://goo.gl/zgfo7b 

 

15.03.2016 

ალპბახის ევროპული ფორუმის საინფორმაციო შეხვედრა 

https://goo.gl/2cPnHa  

 

25.03.2016  

სიმპოზიუმი - საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების 
პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში  

https://goo.gl/rej2ZT  

 

21.04.2016 

საადის ფონდის წარმომადგენლები კსუ-ში 

https://goo.gl/27d2M5  

 

05.05.2016 

პოლონეთის ლოძის უნივერსიტეტის რექტორის ვიზიტი კსუ-ში 

https://goo.gl/CpZwxt  

 

11.05.2016 

კომპანია MitOst-ის წარმომადგენლები კსუ-ში 

https://goo.gl/vDQLdW  
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13.05.2016 

EMSA-ს პრეზიდენტი და ვიცეპრეზიდენტი კახაბერ კორძაიას შეხვდნენ 

https://goo.gl/5za2dH  

 

14.09.2016 

კსუ-ს სტუდენტმა მირანდა ქობალიამ თაბათაბაის უნივერსიტეტში სპარსული ენის ერთთვიანი 
კურსი გაიარა 

https://goo.gl/dM6Qwn  

 

26.09.2016  

კსუ-ს სტუდენტები CruiseT-ის საზაფხულო სკოლაში 

https://goo.gl/cBXRKL 

 

30.09.2016 

ორჰუსის პერსპექტიული კვლევების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ვიზიტი კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტში 

https://goo.gl/27WHSx 
 

12.10.2016  

კსუ-ს სტუდენტი ციცინო ხაჩიძე ტარტუს უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში 

 

https://goo.gl/F2Zh3y  

 

13.10.2016 

ნაზარბაევის სახელობის უნივერსიტეტის დელეგაცია კსუ-ში 

 

https://goo.gl/pgx34e 

 

24.11.2016 

ვიზიტი თეირანში 

 

https://goo.gl/ZcPWr3 
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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სტუდენტთა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებისა 
და მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს სხვადასხვა 
თემატიკის სამეცნიერო კონფერენციებს. უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებს 
მონაწილეთა რაოდენობის დიდი მაჩვენებელი, მაღალი ხარისხის სამეცნიერო-ანალიტიკური 
ნაშრომები, მაღალკვალიფიციური პროფესორები თუ სფეროს პრაქტიკოსი კადრებით 
დაკომპლექტებული სამეცნიერო საბჭო გამოარჩევს. 

 განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2016 წელს,  კსუ-ს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, 
თემაზე - „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება - სამართლებრივი, პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ასპექტები“, რომლის აქტიური მხარდამჭერი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 
საინფორმაციო ცენტრი იყო. კონფერენციის საზეიმო გახსნაში უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასა 
და საპატიო სტუმრებთან ერთად მონაწილეობას იღებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 
მოადგილე გიგი გიგიაძე, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებასთან ღონისძიების მნიშვნელობასა და 
ევროკავშირთან არსებულ სხვადასხვა პოლიტიკურ-ეკონომიკურ საკითხზე ისაუბრა. კონფერენციაში 
ქართველ პროფესორებთან და მკვლევრებთან ერთად, აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ევროპიდან 
შერჩეული მონაწილეებიც (https://goo.gl/s5P4zZ).  

აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებისა თუ საზოგადოების დიდი ყურადღება დაიმსახურა 2016 
წელს სხვა განხორციელებულმა კონფერენციებმაც, რომლებიც აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესებს 
ეხებოდა. 

რაც შეეხება „ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა ყოველწლიურ  
საერთაშორისო კონფერენციას” ის 2016 წლის 14 მაისს ჩატარდა (https://goo.gl/PZxrgz).  

კონფერენცია 6 სამუშაო სექციად დაიყო: 

• ჟურნალისტიკა; 
• საერთაშორისო ურთიერთობები; 
• ბიზნესი; 
• სამართალი; 
• მედიცინა; 
• ირანისტიკა. 
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07.06.2016 

საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი 
მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია 

https://goo.gl/F5oq6X  

 

17.06.2016 

კონფერენცია - (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა) 

https://goo.gl/ZWxjWe  

 
სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა მოტივაციისთვის, მათი ცნობიერების ამაღლებისა 

და აკადემიურ თუ საზოგადოებრივ სივრცეში მათი აქტიურობისთვის კსუ განსაკუთრებულ 
ყურადღებას უთმობს სხვადასხვა სახის პროექტებს, საჯარო შეხვედრებს, ტრენინგებსა და 
სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმების 
გაფორმებას. მსგავსი აქტივობების კუთხით გამორჩეული იყო 2016 წელი, რომელიც რამდენიმე 
განსაკუთრებულ ღონისძიებას დაეთმო.  

2016 წელს საქართველომ შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილე აღნიშნა, რასაც კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტიც გამოეხმაურა გადაცემათა ციკლით - „რუსთველის სამყარო - თამაზ 
კვაჭანტირაძე“.  

გადაცემათა ციკლში, თამაზ კვაჭანტირაძე საინტერესოდ და ორიგინალურად მოგვითხრობს 
რუსთველისა და მისი უკვდავი „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ. აღნიშნული გადაცემა საქართველოს 21 
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რეგიონული ტელევიზიის ეთერით გავიდა (https://goo.gl/wWdm54), მანამდე კი მისი ჩვენება 
უნივერსიტეტში ფართო აუდიტორიის წინაშე მოეწყო  (https://goo.gl/uFvyWR).  

2016 წელი გამორჩეული იყო საჯარო ლექციების მხრივაც. აღსანიშნავია საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის კახი კახიშვილის (https://goo.gl/a7JhdP), უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის (https://goo.gl/CN7Mmk), ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის (https://goo.gl/RNP5rG), პოლიტოლოგ პეტრე 
მამრაძისა (https://goo.gl/qn3LUK) და სხვა საინტერესო სტუმრების ვიზიტი უნივერსიტეტში. საჯარო 
ლექციათა თემატიკა საკმაოდ ფართო იყო და მოიცვა როგორც პოლიტიკურ-ეკონომიკური 
საკითხები, ასევე სამართალი, მედიცინა, ტურიზმი და სხვა. 

2016 წლის ერთ-ერთი გამორჩეული საჯარო ლექცია კსუ-ს კანცლერს ვახტანგ წივწივაძეს ეკუთვნის, 
თემაზე - „ქართველები და მსოფლიო ცივილიზაცია“ (https://goo.gl/gjJU9f), ტრენინგი კი კსუ-ს 
რექტორს კახაბერ კორძიას სახელწოდებით: „მიზნის დასახვა"  
(https://goo.gl/oyNu9W).  მნიშვნელოვანი იყო ასევე დასაქმების ფორუმი კსუ-ში 
(https://goo.gl/za6MVs), მრგვალი მაგიდები აქტუალურ თემებზე, დოკუმენტური ფილმებისა და 
წიგნების პრეზენტაცია, რომლებმაც აუდიტორიის დიდი ყურადღება და მოწონება დაიმსახურეს.  

 

29.01.2016 

ალკალას უნივერსიტეტის წარმომადგენელი კსუ-ში 

https://goo.gl/DDAnJS 
 

13.02.2016 

სასერტიფიკატო კურსი - ,,ღვინო და ღვინის კულტურა“ 

https://goo.gl/aJExXj 
 

24.02.2016 

ჟურნალისტური პროექტის ფინალი კსუ-ში 

https://goo.gl/yoHcpb 
 

26.02.2016 

სასერტიფიკატო კურსი - ღვინო და ღვინის კულტურა - დასრულდა 

https://goo.gl/PrvB4p 
 

04.03.2016  

ტრენინგ კურსი - კვების პროდუქტებისა და სასმელების ხარისხის მართვა ტურიზმში - დაიწყო 

https://goo.gl/49gx6z 
 

11.03.2016 

ტრენინგ კურსი - მწვანე ტურიზმი 

https://goo.gl/inz5Pr  
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18.03.2016 

ტრენინგ კურსი - ტურისტული დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტი 

https://goo.gl/83KWGE 
 

18.03.2016 

საჯარო ლექცია - ავსტრიული განათლების სისტემის საერთაშორისო ღირებულება 

https://goo.gl/Npio1u 

 

23.03.2016 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის შეხვედრა სტუდენტებთან 

https://goo.gl/TFF6Kx 

 

23.03.2016 

პროექტის - ჩვენი თაობის სათქმელი - ფარგლებში სტუდენტები ნინო ჩხობაძეს შეხვდნენ 

https://goo.gl/A4LvPN 

 

23.03.2016 

მრგვალი მაგიდა - ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები: საქართველო-
ავსტრიის განზომილებაში 

https://goo.gl/TmdmPX 
 

24.03.2016 

საჯარო ლექცია - დამოუკიდებელი საქართველო და მისი მომავალი 

https://goo.gl/Gdu5ye 

 

28.03.2016 

პროექტის - ჩვენი თაობის სათქმელი - ფარგლებში შეხვედრები გრძელდება 

https://goo.gl/zv6nJz 
 

01.04.2016 

ვაჟა აბაკელიას საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/Wxjx8Q 
 

06.04.2016 

ვიტალი მერკუშევი კსუ-ში 

https://goo.gl/ca8VHP 
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06.04.2016 

პრეზენტაცია 

https://goo.gl/XeyfMR 
08.04.2016 

ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსი, მეუფე სტეფანე კსუ-ში 

https://goo.gl/fdDtwb 
 

19.04.2016 

ასოციაცია - ქართული ღვინო კსუ-ში 

https://goo.gl/F4nwBT 
 

04.05.2016 

მემორანდუმი 

https://goo.gl/Ke6CNF 
 

13.05.2016 

ცესკოს სემინარი 

https://goo.gl/sRFnV6 

 

17.05.2016 

StepUp -ის ორდღიანი ტრენინგი კსუ-ში 

https://goo.gl/EaLA1b 

 

18.05.2016 

ნუგზარ ალექსიძის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/vtKN9b  

 

18.05.2016 

მემორანდუმი 

https://goo.gl/mhTaJD 

 

25.05.2016 

ლექციათა კურსი - საარბიტრაჟო სამართალი 

https://goo.gl/LGRTXL  

 

27.05.2016 

ზიემიკ კუკულსის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/YsfKtX 
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03.06.2016 

მამა თეოდორე გიგნაძის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/aRrnbY 
 

03.06.2016 

სტანისლავ კლაზარის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/6QrfDG 

 

09.06.2016 

დავების განმხილველი ცენტრის ლექციათა კურსი დასრულდა 

https://goo.gl/ihgbKL 

 

09.06.2016 

დოკუმენტური ფილმის - მე მთელ დედამიწას დუელში ვიწვევ... - ჩვენება გაიმართა 

https://goo.gl/EXZKCb 

 

11.06.2016 

გამომძიებელი ჟურნალისტები კსუ-ში 

https://goo.gl/9VKYBb 

 

13.06.2016 

მემორანდუმი 

https://goo.gl/v7pa79 

 

21.06.2016  

იმიტირებული სასამართლო პროცესი 

https://goo.gl/BUL97E  

 

05.07.2016 

მემორანდუმი 

 

https://goo.gl/TtCJLC 

 

 

05.08.2016 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

https://goo.gl/Zy8FXZ  
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30.09.2016 

ტურიზმის საერთაშორისო დღე 

https://goo.gl/yvEVbq 
19.10.2016 

დოკუმენტური ფილმის ჩვენება კსუ-ში 

https://goo.gl/dkGTwK 
 

04.11.2016 

ტრენინგების კვირეული დასრულდა 

https://goo.gl/bkWrrx 
 

02.12.2016 

ბულგარეთის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები კსუ-ში 

https://goo.gl/pA6cxr 
 

05.12.2016 

სასერტიფიკატო კურსი - ღვინო და ღვინის კულტურა დაიწყო 

https://goo.gl/nCyCtb 
 

16.12.2016 

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგის ირაკლი გოგოხიას ლექცია 

https://goo.gl/k8QVFE 
 

17.12.2016 

საჯარო ლექცია - პროფესია ადვოკატი 

https://goo.gl/svC178 
 

20.12.2016 

ღია ლექცია 

https://goo.gl/Zq6ZvB 
 

23.12.2016 

მრგვალი მაგიდა 

https://goo.gl/iVmzYR 
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23.12.2016 

შეხვედრა ელზა ჯგერენაიასთან 

https://goo.gl/bULxKz 
 

28.12.2016 

წიგნის პრეზენტაცია 

https://goo.gl/1KQXdx 

 

 
კულტურა 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიური სასწავლო პროცესისა და აკადემიური 
აქტივობების პარალელურად, უმნიშვნელოვანეს ყურადღებას უთმობს მრავალფეროვან 
სტუდენტურ ცხოვრებას. ამ კუთხით კულტურის სფეროში 2016 წელი გამოირჩეოდა კსუ-ს 
მხიარულთა და საზრიანთა გუნდის „Old Boys“-ის წარმატებებით, რომელიც „შავი ზღვის ლიგის“ 
გამარჯვებული და 2016 წლის სტუდენტური დღეების „წლის აღმოჩენა“ გახდა 
(https://goo.gl/KT14Mm). 2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტური 
თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებული პროექტით - „სტუდენტური ცხოვრება 2016“, რომელიც 
რამდენიმე სფეროს მოიცავდა და საინტერესო აქტივობებით გამოირჩეოდა. კულტურული 
მიმართულებით კი აღსანიშნავია თანამედროვე და   ხალხური სიმღერის კონკურსები,  სამხატვრო 
სტუდიისთვის გამოფენა, იუმორისტული და პოეზიის საღამოები.  

 

 

09.03.2016 

კსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის ახალი პროექტი - სტუდენტური ცხოვრება 

https://goo.gl/dnX832 
 

15.06.2016 

სტუდენტური ცხოვრება 2016-ის“ დახურვა 

https://goo.gl/jWG21H  
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17.06.2016 

კსუ - ჟიურის სიმპათია, წლის აღმოჩენა, საუკეთესო გულშემატკივარი 

https://goo.gl/stCSn1  

 

27.03.2016 

თანამედროვე სიმღერის შიდა შესარჩევი ტური 

https://goo.gl/EsurJ2  

 

08.04.2016  

მანსანკანი კსუ-ში 

https://goo.gl/Ae3M4D  

 

10.05.2016 

სამხატვრო სტუდიის გამოფენა 

https://goo.gl/Cfja5A 

 

09.06.2016 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მხიარულთა და საზრიანთა გუნდი „Old Boys” შავი 
ზღვის ლიგის გამარჯვებული გახდა.  

 

10.06.2016 

გიორგი გულაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო 

https://goo.gl/F3eCqN 
 

15.08.2016 

Old Boys-ი მუსიკალურ ფესტივალზე 

https://goo.gl/N9bVb1 
 

21.10.2016 

პოეზიის საღამო კსუ-ში 

https://goo.gl/3mzcpZ 
 

26.11.2016 

მანსანკანი კსუ-ში 

https://goo.gl/4ZmpKt 
 

06.12.2016 

სპექტაკლი - უცნობი ქალის წერილები 
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https://goo.gl/VnCpVn 

 

09.12.2016 

ფინალი 

https://goo.gl/npfQCt  

 
კსუ-ში დიდი ყურადღება ექცევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასა და სხვადასხვა 
სპორტული აქტივობის წახალისებას. წელი გამორჩეული იყო უნივერსიტეტის სტუდენტური 
თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებული პროექტით „სტუდენტური ცხოვრება 2016“, რომელიც 
სპორტული მიმართულებით რამდენიმე სახეობას დაეთმო, ესენია: მაგიდის ჩოგბურთი 
(https://goo.gl/N7igqb), ქუჩის კალათბურთი (https://goo.gl/hvL1H6) , ქუჩის ფეხბურთი 
(https://goo.gl/HxuekP), გრეხეთბოლი (https://goo.gl/jF6wD2), მკლავჭიდი (https://goo.gl/uyJhsv), 
ჭადრაკი (https://goo.gl/RJfhdm) და სხვა. აღსანიშნავია, რომ პროექტი სტუდენტთა ჩართულობის 
მაღალი მაღვენებლით გამოირჩეოდა.  

2016 წელი ასევე უმნიშვნელოვანესი აღმოჩნდა კსუ-ს ბოულინგის გუნდისთვის, რომელმაც 
„თბილისის სტუდენტური ოლიმპიადა 2016“-ის ფარგლებში პირველი ადგილი დაიკავა. 
(https://goo.gl/9ym5e1) 

უნივერსიტეტის საფეხბურთო გუნდი 2016 წელს წარმატებით ასპარეზობდა სტუდენტურ და  ბიზნეს 
ლიგებში.   

 

11.03.2016 

CIU VS GRUNI 

https://goo.gl/g4YuAu 
 

24.03.2016 

კიბერსპორტი 

https://goo.gl/npWqza 

 

24 
 

https://goo.gl/VnCpVn
https://goo.gl/npfQCt
https://goo.gl/N7igqb
https://goo.gl/hvL1H6
https://goo.gl/HxuekP
https://goo.gl/jF6wD2
https://goo.gl/uyJhsv
https://goo.gl/RJfhdm
https://goo.gl/9ym5e1
https://goo.gl/g4YuAu
https://goo.gl/npWqza


25.03.2016 

ქუჩის კალათბურთი 

https://goo.gl/hvL1H6  

 

01.04.2016 

კსუ-ს საფეხბურთო ნაკრების კიდევ ერთი წარმატება 

https://goo.gl/gvKFcP 
 

20.05.2016 

კსუ-ს საფეხბურთო გუნდის კიდევ ერთი წარმატება 

https://goo.gl/vbkskQ 

 

23.10.2016 

კსუ-ს საფეხბურთო გუნდი ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგაზე ასპარეზობს 

https://goo.gl/DeogA2 

 

28.10.2016 

კსუ-ს კალათბურთის გუნდმა მესამე ადგილი დაიკავა 

https://goo.gl/71XJqf 

 

საგანმანათლებლო მიმართულება 
 

07.04.2016 

დებატები 

https://goo.gl/NjsXzU 

 

10.04.2016 

ინტელექტუალური თამაში 

https://goo.gl/NEqSmg 

 

19.04.2016 

კსუ-ს 2015-2016 სასწავლო წლის ,,ეტალონი“ სტუდენტი გელა ფიცხელაური გახდა 

https://goo.gl/ikvu55 
 

29.11.2016 

ინტელექტუალური შეჯიბრი კსუ-ში 

https://goo.gl/bDtxTt 
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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს საჯარო თუ 
კერძო სკოლებთან. კსუ მუდმივად ზრუნავს მომავალი თაობის ინტელექტუალურ განვითარებაზე, 
პედაგოგთა და მოსწავლეთა წახალისებასა და მათ სხვადასხვა პროექტში ჩართვაზე. 

სასკოლო-საგანმანათლებლო პროექტები (ინტელექტუალური თამაშები, კონკურსები, 
კონფერენციები და საჯარო ლექციები) უნივერსიტეტში უკვე წლებია წარმატებით მიმდინარეობს და 
გამორჩეულია აკადემიური პერსონალით, საორგანიზაციო  გუნდითა და  მონაწილეთა მაღალი 
მაჩვენებლით.  

2016 წელი ამ მხრივ რამდენიმე საინტერესო პროექტით გამოირჩეოდა: 

„მე თბილისის მოტრფიალე ვარ“ - პროექტის ფორმატი ითვალისწინებდა ინტელექტუალურ თამაშს 
სკოლებისთვის თბილისის თემატიკის გარშემო, სადაც გამარჯვება თბილისის 195-ე სკოლას ხვდა 
წილად (https://goo.gl/krBWGy);  

„სამშობლო ჩემი უბნიდან იწყება“ - პროექტი ორ სექციად: ტურიზმისა და ჟურნალისტიკის 
მიმართულებით დაიყო. მოსწავლეებს ვიდეორგოლების საშუალებით მოკლედ და საინტერესოდ 
უნდა ესაუბრათ საკუთარი რეგიონების შესახებ (https://goo.gl/h9MkH6); 

 

„ქართული ღვინის გზა“ - პროექტი ითვალისწინებდა მოსწავლეთა მიერ თემების მომზადებასა და 
პრეზენტაციას მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით (https://goo.gl/LDmHRf);  

„მთას ვუბრუნდებით შვილები“ - პროექტი ვიდეორგოლების საშუალებით ითვალისწინებდა 
თემების მომზადებას საქართველოს დაცლილ სოფლებზე, მათი განვითარების პერსპექტივებსა და 
სამომავლო გეგმებზე. აღსანიშნავია, რომ პროექტის 10 ფინალისტს უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციასთან ერთად პატივი ხვდა შეხვედროდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია 
II-ს, სადაც მომხსენებლებმა პატრიარქის წინაშე წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევრები. შეხვედრის 
დასასრულს, კსუ-ს კანცლერმა ვახტანგ წივწივაძემ აღნიშნა, რომ მთაში შვილების დაბრუნების საქმეს 
უნივერსიტეტი ყოველთვის მიესალმება და წაახალისებს (https://goo.gl/oBtjJd; https://goo.gl/2YhoQk) 

 

30.06.2016 

ტრენინგი - ჟურნალისტიკის ზოგადი კურსი 

https://goo.gl/KQniR6 
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სოციალური მხარდაჭერის პროექტები / 

სტუდენტთა გარე აქტივობები 
 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიზანია, საგანმანათლებლო პროცესის პარალელურად, 
მოახდინოს სტუდენტთა მოქალაქეობრივი ვალდებულებების გაცნობა/გათავისება. 

სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად, სასწავლო პროგრამის ფარგლებში თუ მისგან 
დამოუკიდებლად, ხშირად აწყობენ გასვლით ტურებს (ექსპედიციებს) სხვადასხვა დანიშნულებით, 
ხვდებიან სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, აქტიურად ერთვებიან 
გარემოსდაცვით ატივობებში, სისხლის უანგარო დონაციასა და ექსპედიციებში. 

ამ მხრივ 2016 წლის მოვლენებიდან აღსანიშნავია კსუ-ს სტუდენტის მარიამ ბურდულის წარდგენა 
პრემია „საბა“-ს ნომინანტთა სიაში (https://goo.gl/5RHgi1); „კსუ-ს სტუდენტების 3 ნომინაციაში 
გამარჯვება, პროექტში - „ზუმი - თბილისი 2016“ (https://goo.gl/ZpveYn); კსუ-ს სტუდენტთა 
მონაწილეობა ეუთოს საზაფხულო სკოლაში (https://goo.gl/q9HMx7); კსუ-ს სტუდენტთა შეხვედრა 
ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან (https://goo.gl/XoMBk6). ასევე 2016 წელს 
უნივერსიტეტი აქტიურად იყო ჩართული სისხლის დონაციის პროგრამებში (https://goo.gl/fwJVPb; 
https://goo.gl/2yoimW).  

  2016 წელს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტიმა მასშტაბური ექპედიცია მოაწყო. 25 
ივლისიდან 4 აგვისტომდე უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებითა და სტუდენტებით 
დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა ფშავი შეისწავლა (https://goo.gl/9NCJ6w).  

საექსპედიციო ჯგუფი სოფელ მაღაროსკარში დაბინავდა და ექსპედიცია სწორედ ამ სოფლის 
შესწავლით დაიწყო. 

27 
 

https://goo.gl/5RHgi1
https://goo.gl/ZpveYn
https://goo.gl/q9HMx7
https://goo.gl/XoMBk6
https://goo.gl/fwJVPb
https://goo.gl/2yoimW
https://goo.gl/9NCJ6w


აღნიშნული ექსპედიცია ფშავის ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მხარის, დასახლების ფორმების, 
განათლების სისტემის, მიგრაციის გამომწვევი მიზეზების, აქ დაბრუნების ალტერნატიული 
საშუალებების, დემოგრაფიული მდგომარეობის, ყოფითი კულტურის, რელიგიური 
შეხედულებების, მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლების შესწავლის მიზნით მოეწყო.  

კსუ-ში ექსპედიციები სასწავლო პროცესის თანმხლები მოვლენაც არის. ფარმაციის სპეციალობის 
სტუდენტებისთვის ექსპედიცია ყოველწლიურად ეწყობა. ერთ-ერთ ექსპედიციაში, რომელიც 2016 
წელს მოეწყო, 40-მდე თურქი, ეგვიპტელი, ერაყელი, სირიელი, ნიგერიელი და ქართველი სტუდენტი 
ჩაერთო. სტუდენტებმა ადგილზევე შეისწავლეს სამკურნალო მცენარეების ამოცნობა, საჰერბარიუმო 
ბადეების გამოყენება და ჰერბარიუმების დამზადება (https://goo.gl/vo2SAN).  

 

25.01.2016 

მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის სტუდენტების ვიზიტი ღვინის ეროვნულ სააგენტოში 

https://goo.gl/ke8fi5 
 

01.02.2016 

ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები შპს ღვინის 
ლაბორატორიაში 

https://goo.gl/Sy6i8d 
 

01.02.2016 

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები პარლამენტში 

https://goo.gl/xD9c23 
 

18.02.2016 

კსუ-ს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან დამამთავრებელი კურსის ბაკალავრები და 
მაგისტრები ესტუმრნენ 

https://goo.gl/n3aM3x 

 

14.03.2016 

ღვინის თეატრის მსახიობი ანი ბობოხიძე ერთკვირიან მასტერკლასებზე ბაკურიანში მიემგზავრება 

https://goo.gl/qhKAnG 

 

15.04.2016 

საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია 

https://goo.gl/zUtkPZ 
 

21.05.2016 

2015-2016 სასწავლო წლის საქართველოს ეტალონი მოსწავლე ანრი ფაღავა გახდა 

https://goo.gl/XGE6LT  
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10.06.2016 

სტუდენტები კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში 

https://goo.gl/o3XUyB 
 

19.06.2016 

ღონისძიება - ჩვენ ერთმანეთს ძალიან ვჭირდებით 

https://goo.gl/hrQAvc 
 

19.06.2016 

გასვლითი ლექცია 

https://goo.gl/3BVg5t 

 

23.06.2016 

გამოცდა-კონფერენცია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში 

https://goo.gl/nKuwqh 

 

02.07.2016 

უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების სამსახური ზრდასრულთა განათლების ფესტივალზე 

https://goo.gl/Gbhu7h 

 

14.07.2016 

გადაცემათა ციკლის - ქართლის ცხოვრება მარიამ ლორთქიფანიძესთან ერთად - პრეზენტაცია 
სამეგრელოში 

https://goo.gl/EhAv3C 
 

18.07.2016 

გადაცემათა ციკლის - ქართლის ცხოვრება მარიამ ლორთქიფანიძესთან ერთად - პრეზენტაცია 
კახეთში 

https://goo.gl/puEQcK 
 

09.09.2016 

დოკუმენტური ფილმების ქართლის ცხოვრება მარიამ ლორთქიფანიძესთან ერთად პრეზენტაცია 
აჭარაში 

https://goo.gl/2Eer6R  

 

17.11.2016 

სტუდენტთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო 

https://goo.gl/JyRd8o 
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05.12.2016 

სტუდენტები თეატრში 

https://goo.gl/KBZxHQ 
 

10.12.2016 

ანი ბობოხიძე ასოციაცია ASTA-ს რჩეული გახდა 

https://goo.gl/crejKE 
 

10.12.2016 

საქველმოქმედო აქცია 

https://goo.gl/DPQt7T 

 

17.12.2016 

სტუდენტური კონფერენცია 

https://goo.gl/bddMvT 

 

25.12.2016 

კსუ-ს დელეგაცია ბათუმში 

https://goo.gl/qskSv6  

 

 

სტიპენდია  
უნივერსიტეტში ყოველი სემესტრის ბოლოს თითოეული ფაკულტეტიდან საუკეთესო შედეგების 
მქონე 10 სტუდენტს საუნივერსიტეტო სტიპენდია ენიშნება. გარდა ამისა 2016 წელს 
უნივერსიტეტში ივ. ბერიტაშვილის სახელობის სტიპენდიაც დაწესდა, რაც ერთი სასწავლო წლის 
საფასურისგან გათავისუფლებას გულისხმობს. სტიპენდია დაენიშნება სასწავლო კურსის - 
„ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგიის“ ფარგლებში საუკეთესო აკადემიური მაჩვენებლის მქონე 
სტუდენტს. 
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