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გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი
2010-2016 წწ. სტრატეგიული გეგმის
შესრულების სტატუსი
თბილისი

1.

სპეციფიკური მიზანი:
სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება
მიზნები

1.

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამების მოდიფიცირება, დახვეწა,
სრულყოფა
ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა
(მათ შორის პროფესიული და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამები)
სწავლებისა და სწავლის ახალი მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება
სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შემუშავების უზრუნველყოფა
სტუდენტთათვის პრაქტიკის ადგილზე გავლის
პირობების შექმნა.

2.

3.
4.
5.

ტელე-ლაბორატორიის შექმნა/აღჭურვა
რადიო-ლაბორატორიი შექმნა/აღჭურვა
სასამართლო კლინიკის შექმნა/აღჭურვა
კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის
შექმნა/აღჭურვა
მოდელირებული ბანკის შექმნა
მოდელირებული ტურისტული სააგენტოს
შექმნა
6.

7.

8.
9.

პარტნიორი ორგანიზაციების ქსელის შექმნა,
გაფართოვება ურთიერთთანამშრომლობის
ხელშეკრულების გაფორმება
საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან
ერთობლივი კურსების, პროგრამების
მომზადებისა და განხორციელების პირობები
შექმნა
სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების
რეალიზაციის პირობების შექმნა
სტუდენტთა შორის ჯანსაღი კონკურენციის
პირობების შექმნა სამეცნიერო კონფერენციების,
ოლიმპიადების, ინტელექტუალური და
შემოქმედებითი კონკურსების, სპორტული
შეჯიბრებების, გამოფენებისა და სხვა
ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერითა და
ორგანიზებით; დააჯილდოვოს ისინი

მიუღწეველია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

შესრულების საბოლოო სტატუსი

არსებითად
მიღწეულია

სტრატეგიული პრიორიტეტი 1.
აკადემიური დანიშნულების სრულყოფა

მიღწეულია

I.

შენიშვნა
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სერტიფიკატებით, სიგელებით, პრიზებით;

სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო
კონფერენციის ორგანიზება
ბიზნეს–ოლიმპიადის ორგანიზება
ლიტერატურული კონკურსის ორგანიზება
ოლიმპიადა უცხო ენებში
ბიზნეს–ინკუბატორის შექმნა,
პროექტების შემუშავება
ინტელექტუალთა კლუბის შექმნა,
ფუნქციონირების ხეელშეწყობა
მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის შექმნა,
ფუნქციონირების ხელშეწყობა
ფოლკლორული გუნდის შექმნა,
ფუნქციონირების ხელშეწყობა
სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება
ფოტოკონკურსის ორგანიზება
საქველმოქმედო ღონისძიებების
ორგანიზება/ორგანიზების ხელშეწყობა: ობოლ
და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისათვის;
შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის
დედამიწის დღის აღნიშვნა,სხვა სოციალურ
ღონისძიებებში/პროექტებში მონაწილეობა













10.

„გურამ თავართქილაძის სახელობის
სტიპენდიის“ დანიშვნისა და მოპოვების ღია
და გამჭვირვალე წესის შემუშავება



11.

წარჩინებული სტუდენტებისთვის „გურამ
თავართქილაძის სახელობის სტიპენდიის“
მინიჭება
სტუდენტების კონსულტაციებითა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობთ
უზრუნველყოფა, მათი აკადემიური არჩევანის,
პერსონალური განვითარების გეგმის
შემუშავებისა და მომავალ კარიერულ
წინსვლაში დაეხმარების მიზნით
კურატორების ინსტიტუტის ტუტორის
ინსტიტუტად გარდაქმნა
სტუდენტთა კონსულტაციები საზღვარგარეთ
სასწავლებლად სტიპენდიების მოპოვების,
ფონდების, პროგრამების თაობაზე და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით მათი
უზრუნველყოფა
სტუდენტთა თვითმმართველობის ორგანოების
საქმიანობის ხელშეწყობა მათზე ზემოქმედების
დაუშვებლობის პრინციპის დაცვით
საინფორმაციო–საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების განახლება/ დანერგვა და მათი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა



12.

13.
14.

15.

16.
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17.

18.

19.

20.
21.

2.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

თოთოეული სტუდენტისათვის;
სტუდენტური სერვისები (უფასო სამედიცინო
და სატრანსპორტო მომსახურება; კვების
კომფორტული ობიექტი; ქსეროქსი; წიგნების
მაღაზია; და სხვა.) შექმნა/ განვითარება
ადაპტირებული გარემოს შექმნა/განვითარება
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების
მქონე სტუდენტებისთვის
პროფესიული პრაქტიკისა და
კურსდამთავრებულთა კარიერის მართვის
განყოფილების შექმნა, დებულების შემუშავება,
დამტკიცება
კურსდამთავრებულთა ასოციაციის შექმნა
სტუდენტთა ელექტრონული რეგისტრაციის,
ელექტრონული ბარათების, შეფასების,
მონიტორინგის სისტემის ფართოდ დანერგვა
სპეციფიკური მიზანი:
სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხი
მიზნები
საბაკალავრო, სამაგისტრო, უწყვეტი
განათლების პროგრამების შედგენის მკაფიოდ
განსაზღვრული წესის მომზადება;
საგანმანათლებლო პროგრამების წარმოდგენისა
და დამტკიცების მკაფიოდ განსაზღვრული
პროცედურების მომზადება;
გთსუ-ს აკადემიური პერსონალის, პარტნიორი
დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების
მონაწილეობის უზრუნველყოფა
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების,
შეფასების, მოდიფიცირებისა და სრულყოფის
პროცესში;
პარტნიორი უცხოური უნივერსიტეტების
აკადემიური პერსონალის, უცხოური კვლევითი
ინსტიტუტებისა და ცენტრების მონაწილეობის
უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავების, შეფასების,
მოდიფიცირების და სრულყოფის პროცესში;
პოტენციური დამსაქმებლების მონაწილეობის
უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავების, შეფასების,
მოდიფიცირებისა და სრულყოფის პროცესში;
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის
ორგანიზების ეტაპობრივი სრულყოფა:
•
მოწინავე ქართული უნივერსიტეტების
გამოცდილების გაზიარება
•
მოწინავე უცხოური უნივერსიტეტების
გამოცდილების გაზიარება
•
სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული სისტემის დანერგვა
•
საგანმანათლებლო ბაზრის ანალიზი
•
შრომის ბაზრის ანალიზი
უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო
საქმიანობის სისტემატური შეფასება
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8.

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში
უნივერსიტეტის ინტეგრაციის პირობების შექმნა

9.

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის,
სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის
სისტემატური, მოკლე და გრძელვადიანი
დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;

10





11.

საგანმანათლებლო პროგრამების
კვალიფიკაციათა ეროვნულ ჩარჩოსთან
შესაბამისობაში მოყვანა;



12.



13.

სტუდენტების აქტიური მონაწილეობის
უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და
მოდიფიცირების, მათი სრულყოფის პროცესში;
უნივერსიტეტის ავტორიზაცია;

14.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია;

15.

სამეცნიერო კვლევების დივერსიფიკაცია;

16.

სამეცნიერო ჟურნალის გამოშვება

17.

საგანმანათლებელო პროგრამების
საინფორმაციო უზრუნველყოფა (ინფორმაციის
განთავსება გთსუ ვებ–გვერდზე, ბროშურების,
ბუკლეტების დამზადება, რეკლამა
ტელევიზიით და სხვ.)
აკადემიური პერსონალის თვითშეფასების
კითხვარის მომზადება და თვითშეფასების
პროცედურის ორგანიზება
სტუდენტთა შეფასებების ანალიზი (შედეგების
გათვალისწინება საგანმანათლებლო
პროგრამების მოდიფიცირების, სასწავლო
პროცესის სრულყოფის პროცესში);
განათლების ხარისხის განვითარებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე აკადემიური
პერსონალის მუდმივი ინფორმირება:
მეთოდური სემინარების ორგანიზებით,
საინსტრუქციო შეხვედრების ორგანიზებით
ტრენინგების ორგანიზებით
გთსუ–სთვის გაწეული გამორჩეული
წვლილისათვის საპატიო დოქტორის წოდების
მინიჭება მეცნიერთა, პედაგოგთა და საზოგადო
მოღვაწეთათვის
სპეციფიკური მიზანი
მაღალი კვალიფიკაციის აკადემიური
პერსონალი
მიზნები

18.

19.

20.

21.

3.
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1.

2.

3.

მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების
აკადემიური პერსონალის შერჩევა კონკურსების
გზით;
აკადემიური პერსონალის მიერ უახლეს
ცოდნაზე და მეთოდებზე, კომპეტენციებზე და
ლიტერატურაზე (მათ შორის უცხოურენოვანი)
დაფუძნებული სასწავლო კურსებისა და მათი
შესაბამისი სილაბუსების დასამტკიცებლად
წარდგენა;
კურსების/სილაბუსების პერმანენტული
სრულყოფა.

4.

მაღალი კვალიფიკაციის, პროფესიონალიზმის,
გამოცდილების, პასუხისმგებლობის
ინიციატივის, კრეატიულობის მუდმივი
წახალისება უნივერსიტეტის პარტნიორთა
კრებისა და ადმინისტრაციის მიერ:
• აკადემიური პერსონალის
ტრენინგებზე/სემინარებზე მივლინება
• სტაჟირებაზე გაგზავნა
• კონფერენციებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა
• პრემირება
• დაწინაურება

5.

მეთოდური სემინარების ორგანიზება
აკადემიური პერსონალისთვისვ სწავლებისა და
სწავლის უახლესი მეთოდების შესახებ
აკადემიური პერსონალის სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა:
• ბიბლიოთეკის უახლესი ლიტერატურით
უზრუნველყოფა
• ახალი ტექნოლოგიების მისაწვდომობა
• სამეცნიერო მოვლინებებში გაგზავნა
• სამეცნიერო–შემოქმედებითი შვებულებით
უზრუნველყოფა
პროფესორ-მასწავლებელთა აკადემიური
მობილობის ხელშეწყობა:
• სტაჟირება ვენის უნივერსიტეტში, ავსტრია;
• სტაჟირება ნიდერლანდებში, ინჰოლანდის

6.

7.

•

•
•

8.

9.











უნივერსიტეტის ჰარლემის ეკონომიკის
სკოლაში;
აკადემიური, კულტურული და სოციალური
ვიზიტი და ტრენინგები ბრიტანეთში,
ბირმინგემის კოლეჯში;
სემინარი ვენის უნივერსიტეტში,
ავსტრია;
სტაჟირება პადერბორნის უნივერსიტეტში,
გერმანია

ახალგაზრდა, პერსპექტიული კადრის მოზიდვა,
მათი სამეცნიერო–პედაგოგიური ზრდისა და
სრულყოფის ყოველმხრივი ხელშეწყობა;
ქართულ ენაზე სახელმძღვანელობის
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10

11

12.

14.
16.

17
18.

19.
20
21

მომზადებისათვის პროფესორ–მასწავლებელთა
მოტივირება და ხელშეწყობა.
აკადემიური პერსონალის მიერ სასწავლო და
სამეცნიერო საგრანტო პროექტების მომზადების
(მათ შორის საერთაშორისო პროექტების,
როგორიცაა TEMPUS, ERASMUS MUNDUS და
სხვა) ყოველმხრივი ხელშეწყობა:
TEMPUS, III call, “EUNEGO”, (European
Neighborhood Policy and Good Governance’), 2011
საგრანტო განაცხადის მომზადება
კონსორციუმის წევრობის ფარგლებში
ERASMUS MUNDUS, საგრანტო განაცხადის
მომზადება კონსორციუმის წევრობის
ფარგლებში და წარდგენა
შიდა საუნივერსიტეტო კვლევითი გრანტი “ ”
აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო
კონფერენციებში (მათ შორის საერთაშორისო)
მონაწილეობის ხელშეწყობა;
ყოველწლიური რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის ორგანიზება
TEMPUS, WeNeT: საერთაშორისო
კონფერენციაში მონაწილეობა ”E-learning in
Tourism”, კიევი
TEMPUS, WeNeT: საერთაშორისო კონფერენცია
”E-learning in Tourism”, მინსკი
საერთაშორისო კონფერენცია,ბათუმი

23.

საერთაშორისო კონფერენცია, სტამბული,
თურქეთი
საერთაშორისო კონფერენცია, ბუდაპეშტი,
უნგრეთი
საერთაშორისო კონფერენცია, გერმანია

24.

საერთაშორისო კონფერენცია, უკრაინა, კიევი

25.

ოპერატიული აქტივობები

26.
27.

სამეცნიერო–მეთოდური ნაშრომების გამოცემის
ხელშეწყობა;
სამეცნიერო-მეთოდური ჟურნალის გამოცემა

28.

შრომების კრებულის გამოცემა

29.

აკადემიური პერსონალის სოციალური
საკითხების და/ან პრობლემების გადაწყვეტაში
მონაწილეობა (მაგ. სამედიცინო დაზღვევა და
სხვა);
აკადემიურ პერსონალთან მონიტორინგის
შეხვედრების სისტემატური ჩატარება მათი
პრობლემების, კრიტიკული ხედვების, ახალი
იდეების და სხვა საკითხების გაცნობისა და
გაზიარების მიზნით

22

30.
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31

II.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.



აკადემიური პერსონალის დაწინაურების,
ადმინისტრაციულ თანამდებობზე დანიშვნის,
წახალისების შემთხვევაში გენდერული
ბალანსის დაცვის უზრუნველყოფა;



სტრატეგიული პრიორიტეტი 2.
წარმატებული მენეჯმენტი
მიზნები
სასწავლო უნივერსიტეტის ექვსწლიანი
სტრატეგიის შექმნაზე მომუშავე გუნდის
ჩამოყალიბება
სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის, მიზნების,
ფასეულობებისა და განვითარების სტრატეგიის
განსაზღვრა
ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმის შექმნა,
სამოქმედო აქტივობების განსაღვრა
სასწავლო უნივერსიტეტის ოპტიმალური
სტრუქტურის შექმნა
ფუნქციების განაწილება და უფლებამოვალეობების განსაზღვრა თანამშრომელთა
შორის;
სტრუქტურული ერთეულების კოორდინაცია,
ხელმძღვანელობა;
შესრულების კონტროლი;
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
გამჭვირვალობის, თანამშრომლობითობისა და
ინფორმირებულობის პრინციპების დაცვა;
რისკების მართვა
მატერიალური და ფინანსური რესურსების
ლოკალიზებისა და განაწილების სტრატეგიის
განვითარება უნივერსიტეტის აკადემიური
დანიშნულების მიზნებისათვის
ოპერაციული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა
უნივერსიტეტის ძირითადი აკადემიური მისიის
განხორციელებისათვის.
ცალკეული ლიდერის უნარების განვითარება და
გაძლიერება, მათი დაწინაურებისა და
მენეჯმენტში განსახორციელებელი
ცვლილებისათვის.
უნივერსიტეტის იმიჯის წინწაწევის,
საზოგადოების ინფორმირების და
სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგიის
შემუშავება/განხორციელება.
კოლეგებს შორის მჭიდრო კომუნიკაციების
განვითარება.

15.

სამართლებრივი აქტების შემუშავება და მათი
შესრულების კონტროლი.

16.

აკადემიური პროცესისა და ადმინისტრაციული
მართვის სისტემის მუდმივი
შეფასება და
საჭიროების შემთხვევაში მოქნილი
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მოდიფიცირება;
17.

18.

21.
22.

III.

1.

სწავლებისათვის, სამეცნიერო კვლევებისათვის,
ჯანსაღი სტუდენტური ცხოვრებისათვის
კომფორტული, თანამედროვე და უსაფრთხო
საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნა და
განვითარება;
უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ქსელის
შექმნას და განვითარება, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო,
საუნივერსიტეტო და მენეჯმენტის
მიმართულებებით.
ყოველწლიური ანგარიშგება საუნივერსიტეტო
საზოგადოების წინაშე.
მაღალი რეპუტაციის სასწავლო დაწესებულების
სახელის მოპოვება და დამკვიდრება
საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში.







სტრატეგიული პრიორიტეტი 3.
ი ნ ტ ე რ ნ ა ც ი ო ნ ა ლ ი ზ ა ც ია
მიზნები
უნივერსიტეტის საერთაშორისო
თანამშრომლობის ქსელის შექმნა–გაფართოვება
პრიორიტეტებზე ფოკუსირებითა და
ეტაპობრივად

პრიორიტეტი1.
ინჰოლანდის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები,
კოოპერაცია კურიკულუმების განვითარების,
ერთობლივი კურსების, სტუდენტთა და
პროფესორ-მასწავლებელთა გაცვლითი
პროგრამებისა სფეროში
პრიორიტეტი 2.
ბირმინგემის კოლეჯი, დიდი ბრიტანეთი,
კოოპერაცია ერთობლივი კურსის, პროფესორმასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამის
სფეროში
პრიორიტეტი 2.
პადერბორნის უნივერსიტეტი, გერმანია






კოოპერაცია ერთობლივი პროექტებისა და
კვლევების სფეროში
2.

3.

4.

5.

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმების/ხელშეკრულებების
გაფორმება, მათში გაწერილი სტრატეგიის
მიღწევა და აქტივობების განხორციელება
სტუდენტებისა და აკადემიური
პერსონალისათვის აკადემიური მობილობის
პირობების შექმნა
ერთობლივი საგანმანათლებლო კურსების
შექმნა;
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების
შექმნის პერსპექტივის დაგეგმვა
პროფესორ-მასწავლებელების მობილობა და
სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებში
მონაწილეობის შესაძლებლობების შექმნა
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ერთობლივი კვლევების, კონფერენციების,
პუბლიკაციების ორგანიზების დაგეგმვა და
რეალიზაცია
უცხოელი ლექტორების/ექსპერტების მიერ მიერ
მასტერ-კლასების, ტრენინგების ჩატარება



8.

საერთაშორისო საგრანტო პროექტებზე მუშაობა



9.

საქართველოში წარმოდგენილ უცხოურ
ორგანიზაციებთან: საელჩოებთან, ფონდებთან,
საინფორმაციო ცენტრებთან საგანმანათლებლო
თანამშრომლობა

6.

7.

IV.

1.
2.

მკითხველების ხელახალი რეგისტრაცია

3.

5.

მუშაობა ვადაგასული წიგნების დაბრუნებაზე,
ახალი ლიტერატურის გაცემა
ბ.შ.ა. მუშაობა (სამეცნიერო ეროვნული
ბიბლიოთეკა, საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა)
მკითხველთა ინტერესების შესწავლა

6.

მკითხველთა დიფერენცირებული მომსახურება

7.

საცნობო-ბიბლიოგრაფიული მუშაობა მკითხველებთან, ზეპირი და წერილობითი ბიბლიოგრაფიული ცნობების გაცემა
თემატური კარტოთეკის შედგენა აქტუალურ
თემებზე (უმაღლესი განათლების რეფორმა,
უმაღლესი სკოლის აკრედიტაცია, სასწავლო
საგნების ამსახველი მასალები )
ექსპრესინფორმაცია (სამეცნიერო და მეთოდური
ხასიათის სიახლეების გათვალსაჩინოება
სპეციალურ სტენდზე)
წიგნადი ფონდის დაკომპლექტება ლიტერატურის ტიპების მიხედვით, განათლების რეფორმის
მოთხოვნათა შესაბამისად: სასწავლო, მეთოდური, მხატვრული, სამეცნიერო-პოპულარული და თვალსაჩინო მასალები.
წიგნადი ფონდის სისტემატური განახლება,
შევსება
ახალი ლიტერატურის დამუშავება
ა)ჯამობრივი და ინდივიდუალური აღრიცხვა
ბ)წიგნების ტექნიკური დამუშავება
გ) კატალოგიზაცია, კლასიფიკაცია
დ) წიგნების თაროზე გაწყობა
დაზიანებული წიგნების აღდგენა

8.

9.

10.

11.
12.

13.




სტრატეგიული პრიორიტეტი 4.
ბიბლიოთეკა
მიზნები
მკითხველთა კატალოგის წარმოება, განახლება

4.
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

V.

1.
2.
3.
4.

5.

შინაარსობრივად მოძველებული და გაცვეთილი
წიგნების ამოღება ფონდიდან და კატალოგიდან
შემოწირულობების სახით ფონდის შევსებასთან
დაკავშირებით, კონტაქტის
პერიოდული გამოცემებზე ხელმოწერის
გაფორმება
ბიბლიოთეკის ფონდის შემოწმება, შეჯერება
ბუღალტერიასთან
გამოფენების მოწყობა: ქვეყანაში მიმდინარე
აქტუალერ საკითხებზე; ღირსშესანიშნავ და
საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით;
ბიბლიოთეკაში შემოსული ახალი ლიტერატურის შესახებ.
ჟურნალისტიკის, სამართალმცოდნეობის, ბიზნესისა და მართვის დარგში არსებული
ლიტერატურის ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა
და კატალოგის შედგენა
საბიბლიოთეკო კვირეულისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებების ჩატარება (მკითხველთა
კონფერენცია, შეხვედრები მწერლებთან და
ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებთან)
საბიბლიოთეკო საქმიანობასთან დაკავშირებული მეთოდური და ბიბლიოგრაფიული
მასალების გაცნობა და მუშაობაში გამოყენება
საბიბლიოთეკო საქმისა და ბიბლიოგრაფიის
შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების,
დადგენილებების გაცნობა და მუშაობაში
დანერგვა
ელექტრონული საძიებლებისა და
ელექტრონული კატალოგების შედგენაზე
(Openbiblo)
ბიბლიოთეკართა კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით, თანამშრომელთა მივლინება ალექსანდრე დიუმასა და გოეთეს ცენტრებში, ბრიტანეთის საბჭოში და სხვ.
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართვა














სტრატეგიული პრიორიტეტი 5.
მატერიალური რესურსების ეფექტიანი
გამოყენება
მიზნები
სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო
პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფა
აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის შრომის ანაზღაურება
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება,
განვითარება
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
საქმიანობის ფინანსური უზრუნველყოფა:
სამეცნიერო კვლევები, პუბლიკაციები
სამეცნიერო კონფერენციები
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6.
7.
8.
9.

საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში
თანამონაწილეობა
შიდასაუნივერსიტეტი საგრანტო პროექტების
დაფინანსება
სამეცნიერო ჟურნალის გამოცემა

14.

სამეცნიერო ლიტერატურისა და
სახელმძღვანელოების დაფინანსება
აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის
ამაღლების ღონისძიებების ფინანსური
უზრუნველყოფა
სტუდენტთა შემოქმედებითი, სპორტული
აქტივობების ფინანსური მხარდაჭერა
სასწავლო უნივერსიტეტის კომფორტული,
თანამედროვე ფიზიკური გარემოს და
თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარება
სასწავლო უნივერსიტეტის
ინტერნაციონალიზაციის მიზნების მხარდაჭერა
უნივერსიტეტის რეკლამირება, წინწაწევა

15.

სტუდენტური სერვისების განვითარება

16.

სწავლისა და სწავლებისათვის ხელსაყრელი და
უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნება/განვითარება.

10.

11.
12.

13.
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