სამეცნიერო საქმიანობის გეგმა

2016-2017

შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევების განხორციელება გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის მნიშვნელოვანი ასპექტია
და მიზნად ისახავს:
1.

კვლევის, ნოვაციებისა და კრეატიულობის ყოველმხრივ მხარდაჭერას, გთ-უნის ცნობადობის და რეპუტაციის ამაღლებას როგორც ქვეყნის
შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

2.

სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხის ამაღლებას და ინტენსიფიკაციას სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სოციალური მეცნიერებების და
ტურიზმის მიმართულებებით

3. საერთაშორისო პუბლიკაციების წამახალისებელი პროექტების შემუშავება
4.

სამეცნიერო აქტივობების მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება

ამ სტრატეგიული მიზნის განხორციელებით შედეგად ველით, რომ ამაღლდება სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხი
სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით; გავზრდით გთ-უნის სამეცნიერო პოტენციალის
ეროვნულ და საერთაშორისო ცნობადობას; ნიზნის მიღწევისთვის გთ-უნის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი, როგორიცაა ხარისხსა
და შედეგებზე ორიენტირებული კვლევების განხორციელება, სამეცნიერო -კვლევების

მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა, პროფილური

კვლევების გაღრმავება და სასწავლო პროცესთან მათი ინტეგრირება, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციისთვის სათანადო ბაზის
შექმნა, სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობაში ჩართვის მოტივირება. სამეცნიერო საქმიანობის ერთწლიანი გეგმა წარმოადგენს უნივერსიტეტის
განვითარების სტრატეგიის

შემადგენელ ნაწილს და შედგენილია გთსუ-ში მოქმედი ფაკულტეტების/ კათედრების სამეცნიერო-კვლევითი

სამოქმედო გეგმების საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებები ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის და
სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებებით.
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სამეცნიერო საქმიანობის გეგმა
2016-2017
დაგეგმილი აქტივობები

N
1.

უახლეს

კვლევებზე

-

კათედრები
აკადემიური პერსონალი

-

სილაბუსები;
შეფასების შედეგები

ახალგაზრდა
მეცნიერთა
მოზიდვა,
მათი
სამეცნიერო–
პედაგოგიური
ზრდისა
და
სრულყოფის
ყოველმხრივი
ხელშეწყობა
ტრენინგები, მეთოდური სემინარები, სტაჟირებები (მ.შ.
საზღვარგარეთ), მასტერ-კლასები, აკადემიური პერსონალის
კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა ღონისძიებები

-

ადმინისტრაცია
კათედრები
სამეცნიერო განყოფილება
კათედრები
სამეცნიერო განყოფილება
ტრენინგის&კონსალტინგის ცენტრი

-

საკონკურსო კომისიის
ოქმები

-

აკადემიური
პერსონალის
თვითშეფასების კითხვარის
მომზადება და თვითშეფასების პროცედურის ორგანიზება

-

სამეცნიერო განყოფილება

კათედრების ანგარიშები;
აკადემიური პერსონალის
კმაყოფილების კვლევის
შედეგები.
თვითშეფასების
კითხვარები

კვლევის

სასწავლო

შედეგების

კურსების

შესრულების ინდიკატორი

ინტეგრირება

მომზადება/სრულყოფა;

დაფუძნებული

განმახორციელებელი

სასწავლო პროცესთან

2.

3.

4.

5.

კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებები
საკვლევი თემები

-

შემსრულებლები

შედეგები

საკვლევი თემები (სტუდენტთა ჩართულობით):
5.1.

„საზოგადოებაზე მედიის გავლენის ზოგიერთი ასპექტი“

-

ჟურნალისტიკის კათედრა .
თემის ხელმძღვანელი: პროფ. მ.
ვეკუა

-

სემინარი,სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის

5.2.

„საქართველოს სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური სტაბილურობა
და აღმასრულებელი მმართველობის მოდელი“

-

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
კათედრა
თემის ხელმძღვანელი: პროფ. გ.
კუტალაძე

-

სემინარი,სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის

-

2

5.3.

„თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა
სტუდენტთა აგრესიის დონეზე“

-

-

სემინარი, სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის
ჩატარებული ღონისძიებები
სემინარი,სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის
სემინარი,სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის

5.4

„მეუღლეთა ქონების სამართლებრივი რეჟიმი და მასთან
დაკავშირებული დავების გადაწყვეტის თავისებურებანი“

5.5.

„სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა პროფესიული
ორიენტაციის მდგომარეობა და პერსპექტივები“

5.6.

„პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკის
ტრანსფორმირების 25 წელი: შედეგები, პრობლემები,
პერსპექტივები“

-

ბიზნესის მართვის კათედრა
თემის ხელმძღვანელი:პროფ. ლ.
ჩაგელიშვილი-აგლაძე

-

სემინარი,სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის

5.7.

„რეკრეაციული ტურიზმის პოტენციალი (აღმ. საქართველოს
მთიანი რეგიონების მაგალითზე)“

-

6.

უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება

-

ბიზნესის მართვის კათედრა
თემის ხელმძღვანელი:პროფ.
მ.უკლება
სამეცნიერო განყოფილება
კათედრები

-

სემინარი,სტატია/სტატიები
რეკომენდაციები
დამსაქმებლებისთვის
შეფასების კრიტერიუმები;
ანგარიშები

7.

სამეცნიერო კონფერენციების/ საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციების ორგანიზება
აკადემიური
პერსონალის
სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა:

- ადმინისტაცია/ფაკულტეტები
- სამეცნიერო განყოფილება
- ადმინისტრაცია
- სამეცნიერო განყოფილება

-

ჩატარებული კონფერენცია
შრომათა კრებული
აკადემიური პერსონალის
კმაყოფილების კვლევა
კვლევის შედეგები

-

წარდგენილი განაცხადები
დაფინანსებული პროექტები

-

სამეცნიერო განყოფილების
და ეკონომიკური
სამსახურის ანგარიში
პუბლიკაციები

8.

9.

10.

11.

-

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
კათედრა
თემის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.
ნ. გოგიჩაშვილი
კერძო სამართლის კათედრა
თემის ხელმძღვანელები:
პროფ. რ. შენგელია პროფ. შ ქურდაძე
საჯარო სამართლის კათედრა
თემის ხელმძღვანელი:პროფ.
გ.ლობჟანიძე

აკადემიური პერსონალის მიერ სასწავლო და სამეცნიერო საგრანტო პროექტების/განაცხადების მომზადების (მათშორისHorizon 2020, Jean Monnet
და სხვა)
სტიმულირება და ყოველმხრივი ხელშეწყობა
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციებში (მათ შორის საერთაშორისო) მონაწილეობის ხელშეწყობა
სამეცნიერო–მეთოდური ნაშრომების, მონოგრაფიების
სახელმძღვანელოების გამოცემის ხელშეწყობა
-

ფაკულტეტები, სამეცნიერო
განყოფილება;
საერთაშორისო ურთიერთობების
განყოფილება
ადმინისტრაცია
ფაკულტეტები
სამეცნიერო განყოფილება;
ადმინისტრაცია
სამეცნიერო ჟურნალის რედაქცია
ფინანსური დირექტორი

-
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12.

ყოველწლიური სამეცნიერო-მეთოდური ჟურნალის გამოცემა

13.

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პარტნიორთა
შერჩევა, ფორმების, მიმართულებების, ღონისძიებების დასახვა
და რეალიზება

14.

15.

სამეცნიერო განყოფილება
სამეცნიერო ჟურნალის რედაქცია;
ფინანსური დირექტორი
ფაკულტეტები, კათედრები;
სამეცნიერო განყოფილება

-

გამოცემული ჟურნალი

-

მემორანდუმები,
კონფერენციები,
კვლევები

EURAC ევროპული კვლევის აკადემიასა (ბოცენი, იტალია) და გთ- უნის შორის ერთობლივი სამეცნიერო საქმიანობის დაგეგმვა
-

რექტორი, პროფ. გ. მათიაშვილი
რექტორის მოადგილე, პროფ.
მ.უკლება

-

მემორანდუმები

მარკეტინგული აქტივობები გთ-უნის სამეცნიერო პოტენციალის -

ადმინისტრაცია/ფაკულტეტები, სამეცნიერო განყოფილება

-

გატარებული ღონისძიებები

ცნობადობის

და

კვლევის

შედეგების

ფართო

-

აღიარების

მიმართულებით
16.

ოპერატიული აქტივობები

-

ადმინისტრაცია/ფაკულტეტები,
სამეცნიერო განყოფილება
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