ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

თბილისი
გთუნი

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

დამტკიცებულია:
აკადემიური საბჭოს დადგენილება (ოქმი N4. 10.12.2018)

შესავალი
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი (შემდგომში “გთუნი“)
თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ბოლონიის დიდი ქარტიით (Magna Charta), ლისაბონის
კონვენციით გამოხატული პრინციპებით, საქართველო - ევროკავშირის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებებით, რაც ითვალისწინებს დარგობრივი პოლიტიკის ყველა
სფეროს, მათ შორის განათლების,

კვლევისა და ტექნოლოგიების, დასაქმებისა და სამოქალაქო

საზოგადოების მოდერნიზებასა და ევროპული სტანდარტების დანერგვას.
გთუნი
თავის
საქმიანობას
წარმართავს
ბოლონიის პროცესის ინსტრუმენტებით
(კვალიფიკაციათა ჩარჩო, სწავლის შედეგები, აღიარება, დიპლომის დანართი, ECTS, ESG), ამასთან
მოწოდებულია
გააძლიეროს
ძალისხმევა
სასწავლო
დაწესებულების
მეტი
ინტერნაციონალიზაციისთვის, რაც წარმოადგენს გთუნის განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვან ასპექტს.
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა საერთო საუნივერსიტეო სტრატეგიის განუყოფელი
ნაწილია და გამომდინარეობს გთუნის ხედვისა და მისიისაგან.
1.

გთუნის მიდგომები ინსტიტუციური ინტერნაციონალიზაციის მიმართ

ბოლო წლების განმავლობაში ინტერნაციონალიზაცია პროაქტიურ მიზნად იქცა ყველა უმაღლესი
სასწავლო დაწესებულებისათვის, მათ შორის გთუნისთვისაც, შესაბამისად გთუნის ჩამოყალიბებული
აქვს სკუთარი მიდგომები ინსტიტუციური ინტერნაციონალიზაციის მიმართ, კერძოდ:

გთუნი აცნობიერებს, რომ მისი საქმიანობა არა მხოლოდ ქვეყნის, არამედ რეგიონულ და


გლობალურ პერსპექტივებზე უნდა იყოს ორიენტირებული;
უაღრესდა კონკურენტულ საგანმანათლებლო გარემოში წარმატების საწინდარი დაწესებულების



ინტერნაციონალიზაციაა;
გთუნისთვის ინტერნაციონალიზაცია არის კომპლექსური ცნება და გულისხმობს მთელი
ინსტიტუციის (მისი პროგრამების, კურსების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების
თვალთახედვის, გარემოს, მომსახურების) ინტერნაციონალიზაციას;



ინტერნაციონალიზაცია გთუნის საქმიანობის უწყვეტი და განგრძობადი პროცესია, რაც ხელს
შეუწყობს მის ინტეგრირებას საუნივერსიტეტო საქმიანობის ყველა ასპექტში, რათა გთუნის
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ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა იქცეს საერთო საუნივერსიტეტო მიზნად და ამ პროცესში
რაც შეიძლება მეტი მონაწილე იყოს ჩართული;


გთუნისთვის ინტერნაციონალიზაცია არის საშუალება, მეთოდი და მექანიზმი, რომლითაც
საუნივერსიტეტო საქმიანობა დაუკავშირდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო - სამეცნიერო
სისტემას; გაზრდის გთუნის კურსდამთავრებულებისა და აკადემიური პერსონალის
კონკურენტუნარიანობას, ხელს შეუწყობს მათ წარმატებას და პროფესიულ განვითარებას;



ინტერნაციონალიზაციის მიზნით განხორციელებული ქმედებები კონტექსტუალიზებული უნდა
იყოს სასწავლო დაწესებულებების შიდა სპეციფიკას, ტიპსა და პროფილთან;



ინტერნაციონალიზაციას გთუნი განიხილავს, როგორც სამომავლო ინვესტიციას, რომელიც
მოითხოვს ხანგრძლივვადიანი და თანმიმდევრული პოლიტიკის შემუშავებას და
ვალდებულებების შესრულებას სტუდენტების, აკადემიური პერსონალის, ადმინისტრაციისა და
პარტნიორების მხრიდან.
2. პასუხისმგებლობა



ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავებაზე და დამტკიცებაზე



პასუხიმგებელია უნივერსიტეტის მართვის ორგანოები.
ინტერნაციონალიზაციის პროცედურების განხორცილებაზე, თავის კომპეტენციების ფარგლებში,
პასუხიმგებელია:უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია; საერთაშორისო ურთიერთობისა განყოფილება;
ფაკულტეტის დეკანატები; უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეული.



ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავების და შეფასების პროცესებს
ხელმძღვანელობს

პრორექტორი;

პოლიტიკისა

და

პროცედურების

იმპლემენტაციას

კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება.
3. გთუნის ინტერნაციონალიზაციის გრძელვადიანი მიზნები


გთუნის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა ვრცელდება საუნივერსიტეტო საქმიანობის ძირითად
სფეროებზე, რაც ასახულია სტრატეგიული განვითარების გეგმაში.



ინტერნაციონალიზაციის
შემდეგია:

მიზნები, რომელთა განვითარებაზეც ზრუნავს უნივერსიტეტი,

მიზნები

ინტერნაციონალიზაციის

ორგანიზაციული მართვის ინტერნაციონალიზაცია

საგანმანათლებლო - სამეცნიერო საქმიანობის
ინტერნაციონალიზაციის განვითარება
სტუდენტთა ინტერკულტურული გამოცდილების
გამდიდრება და მხარდაჭერა აქტიურობისთვის
გლობალიზებულ გარემოში.
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ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის თითოეული მიზანი განიხილება მოკლევადიანი და
გრძელვადიანი ამოცანების ჭრილში.

4. ორგანიზაციული მართვის ინტერნაციონალიზაცია
გთუნი ინსტიტუციურ პარტნიორობას განიხილავს როგორც შესაძლებლობას და საშუალებას რათა
მოახდინოს საუნივერსიტეტო საზოგადოების მეტი ინტეგრაცია საერთაშორისო საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო პროცესებში, რაც მართვის პროცესების მოდერნიზაციასთანც არის დაკავშირებული.
ამ მიზნის მისაღწევად განსახორციელებლი ამოცანებია:
4.1. მოკლევადიანი ამოცანები:





ინსტიტუციური პარტნიორობის ქსელის განვითარება ორგანიზაციული მართვის კონტექსტში;
მართვის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკების შესწავლა, ანალიზი;
მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა;
ეფექტიანი ღონისძიებების დასახვა-განხორციელება, საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სივრცეში
გთუნის ცნობადობის და ავტორიტეტის ამაღლების მიზნით;





საერთაშორისო კავშირების თანმიმდევრული განახლება-გაფართოება-გაღრმავება, გთუნისთვის
პრიორიტეტული უნივერსიტეტების შერჩევით;
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების
დადება/განვითარება

ფაკულტეტების/დეკანატების

საჭიროებების გათვალისწინებით;


გთუნის ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა სასწავლო
პროცესის,
საკითხებში;



პერსონალის,

სამეცნიერო

უცხოეთის

საქმიანობის,

უნივერსიტეტებთან

სტუდენტური

მიზნობრივი

სერვისების

კავშირების

მართვის
დამყარება

ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლის მიზნით;
უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგიის შემუშავება.

4.2. გრძელვადიანი ამოცანებია:

ორგანიზაციული მართვის მოდერნიზაცია;


არსებულ პარტნიორებთან
აქტუალიზაცია;

საგანმანათლებლო

თანამშრომლობის

ასპექტების

მეტი



აქტივობების ზრდა საერთაშორისო პროექტებში, პროგრამებში ჩართვისათვის; ამ მიზნით
აქტიური თანამშრომლობა მსხვილ დონორ ორგანიზაციებთან, რომელთაც გააჩნიათ პროექტები
უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, Erasmus+; Horizon 2020, Jan Monet, NATO; GIZ; USAID; Millenium
Chalange Corporation (MCA Georgia); Volkswagen Foundation, British Council; DAAD; CEU; etc



უწყვეტი განათლების შესაძლებლობების შექმნა უნივერსიტეტის საზოგადოებისათვის, რომელიც
მოიცავს სტუდენტებს, პერსონალს, კურსდამთავრებულებს, პარტნიორებს;




სხვადასხვა აკადემიურ-სამეცნიერო ასოციაციებში გაწევრიანების ხელშეწყობა;
განათლების საერთაშორისო გამოფენებში, ფესტივალებში, ფორუმებში და სხვა. მონაწილეობის



ხელშეწყობა;
ადმინისტრაციული კონტინგენტის საერთაშორისო მობილობა;

უცხოელი სტუდენტები გთუნის პროგრამებზე.
5. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის განვითარება


საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია გთუნისთვის წარმოადგენს
სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო პიროვნული პოტენციალის სრულად
რეალიზების ხელისშემწყობ საქმიანობას და მეორეს მხრივ კი როგორც ინსტრუმენტს, რომელიც
მოახდენს თავად უნივერსიტეტის ჩართვას საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო

3

სფეროში

მიმდინარე

პროცესებში.

საგანმანათლებლო

და

სამეცნიერო

საქმიანობის

ინტერნაციონალიზაციის განვითარების მიზნის მისაღწევად გთუნი განახორციელებს საქმიანობას ორი
- აკადემიური და სამეცნიერო მიმართულებებით, რაც, ერთი მხრივ, განუყოფელი მიზანია, მეორე
მხრივ, მოითხოვს განსხვავებულ მიდგომებს და განსახორციელებელ ამოცანებს.
ამოცანები:
5.1. აკადემიური მიმართულებით განსახორციელებელი მოკლევადიანი ამოცანებია:


თანამშრომელთა მიერ უცხოური ენის შესწავლის ან /და უცხოურ ენაში კვალიფიკაციის ამაღლების
ყოველმხრივი წახალისება და ხელშეწყობა;



პარტნიორი უნივერსიტეტების საუკეთესო გამოცდილების გამოყენება სწავლებისა და სწავლის
პროცესის ორგანიზებასა და მართვაში;



აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის
მეთოდების საერთაშორისო ტრენდებში;




ამაღლების ხელშეწყობა სწავლების თანამედროვე

აკადემიური მობილობის ზრდის ხელშეწყობა;
ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებში ინგლისური ენის კომპონენტის

გაზრდა:

სილაბუსების ნაწილში ინგლისურენოვანი ლიტერატურის/რესურსების გათვალისწინებისა და
აქტიური გამოყენების, სალექციო/სასემინარო მუშაობის გარკვეული ნაწილის ინგლისურ ენაზე
ჩატარების, არჩევითი ინგლისურენოვანი კურსების შემოტანისა და პოპულარიზაციის, სასწავლო
კურსის ფარგლებში ინგლისურენოვანი სასწავლო ღონისძიებების ჩატარების, საერთაშორისო
სამეცნიერო ბაზების სასწავლო/კვლევით პროცესში აქტიურად გამოყენების კუთხით
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ბიზნესის ადინისტრირების, ჟურნალისტიკის მიმართულებით;
უცხოურენოვანი პროგრამების მომზადებისთვის ზრუნვა.

ეტაპად

კი



5.2. აკადემიური მიმართულებით განსახორციელებელი გრძელვადიანი ამოცანებია:
ზრუნვა ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების ეტაპობრივად მომზადებისა

და



განხორციელებისთვის;
უცხოელი სპეციალისტების



პროცესში;
უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგიის ბაზაზე და მათი მომსახურების ტაქტიკის

მეტი

ჩართვის

უზრუნველყოფა

შემდგომ

გთუნის

სწავლა-სწავლების

შემუშავება;


უცხოურენოვანი კურსების, მოდულების, პროგრამების შექმნის შემდგომ, მათში გთუნის
სტუდენტების ჩართვა და მათთვის დამატებითი შესაძლებლობების გაჩენა.
5.3. სამეცნიერო მიმართულებით განსახორციელებელი მოკლევადიანი ამოცანებია:



მეცნიერების თანამედროვე, საერთაშორისო მიღწევების, ტრენდების,
ინფორმაციის გაზიარების ღონისძიებების სისტემატური გატარება;

ხედვების

შესახებ



საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაფართოება-გაღრმავება კვლევითი პროექტების
ფარგლებში;



საერთაშორისო კონფერენციებში, სტაჟირებებში, სემინარებში გთუნის აკადემიური პერსონალის
მონაწილების ხელშეწყობა;



ერთობლივი კვლევითი პროექტების განხორციელებისთვის პარტნიორების მოძიებაზე ზრუნვა;



5.4. სამეცნიერო მიმართულებით განსახორციელებელი გრძელვადიანი ამოცანებია:
უცხოელი, მეცნიერების, ექსპერტების მეტი ჩართვის უზრუნველყოფა გთუნის სამეცნიერო
საქმიანობაში;
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ერთობლივი კვლევითი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;



სამეცნიერო პუბლიკაციების, ელექტრონული ჟურნალებისა და მონაცემთა ბაზების გაზრდა და
მეტი ხელმისაწვდომობა;



ციტირებისა და იმპაქტ-ფაქტორის ჟურნალებში გამოქვეყნების მაჩვენებლების ზრდა.

6.

სტუდენტთა ინტერკულტურული გამოცდილების გამდიდრება და მომზადება აქტიურობისთვის
გლობალიზებულ გარემოში.

გთუნი იზრუნებს სტუდენტის ინტერკულტურული გამოცდილების გამდიდრებისათვის, რათა ის
მზად იყოს

აქტიურობისთვის

გლობალიზებულ გარემოში, რაც

ინტერნაციონალიზაციის

პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიზანია. ამ მიზნის განხორციელება სტუდენტს მისცემს შესაძლებლობას
მიიღოს წვდომა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ცოდნაზე, კვალიფიცირებულ კადრებზე,
რესურსებზე და სერვისებზე; მიაღწიოს წარმატებას გლობალიზებულ გარემოში.
ამ მიზნის მისაღწევად განსახორციელებლი ამოცანებია:
მოკლევადიანი ამოცანები:


ინგლისური ენის სწავლების და სწავლის მეთოდების, ხერხების, შედეგზე ორიენტირებისა და
ეფექტიანობის გაანალიზება; მეტი ეფექტიანი ღონისძიების გატარება სტუდენტთა მოტივირებისა
და ენის ცოდნის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის;



საერთაშორისო საგანმანათლებლო
უზრუნველყოფა;



ინტერკულტურული ტრენინგების ჩატარება და სტუდენტთა კურიკულუმს გარე აქტივობების
მეტი ინტერნაციონალიზაცია;



სტუდენტებისა

და

აკადემიური

პროექტების

პერსონალის

შესახებ,

სტუდენტთა

პოსტ-მობილობის

საინფორმაციო

ანგარიშების

სისტემის

განვითარება.


გრძელვადიანი მიზნებია:
სტუდენტების მობილობის ზრდის ხელშეწყობა Erasmus+ და სხვა შესაძლებლობების გამოყენებით;



სტუდენტთა



საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციებში,

კონკურსებში

მონაწილეობის

ხელშეწყობა.
7. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის განხორციელების შეფასება
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა გთუნის სტრატეგიული განვითარების განუყოფელი ნაწილია,
ამდენად მისი განხორციელების შესაფასებლად გთუნი ეფუძნება სტრატეგიული განვითარებისა და
სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების

წესს, ფორმატს მეთოდებს და

ინდიკატორებს. მონიტორინგსა და შეფასებას ახორციელებს მონიტორინგის და შეფასების ჯგუფი
სართაშორისო ურთიერთობების განყოფილებასთან ერთად და ტარდება ყოველწლიურად.
მონიტორინგი და შეფასება მოიცავს უკუკავშირის ეტაპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ:


ანგარიშის საფუძველზე
გამოსასწორებლად;



მოხდეს პოლიტიკის კორექტირება;
შემდგომი წლის სამოქმედო გეგმაში ან/და სტრატეგიულ გეგმაში გათვალისწინებულ იქნეს



უნდა

შემუშავდეს

რეკომენდაციები

დაშვებული

ხარვეზების

რეკომენდაციები.
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