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საერთაშორისო კონფერენცია 

უნივერსიტეტის დანიშნულება და ინსტიტუციური ავტონომია: 

გამოწვევები და მათი გავლენა საქართველოზე 

 

29-30 ოქტომბერი, 2021 

ფორმატი: ონლაინ - Zoom: https://zoom.us/j/95913313034 

Meeting ID: 959 1331 3034 

კონფერენციის სამუშაო ენები  

ქართული, ინგლისური (სინქრონული თარგმანის უზრუნველყოფით) 

დღის წესრიგი 

                                      29 ოქტომბერი 

12.00-12.25 კონფერენციის გახსნა: 

შალვა მაჭავარიანი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი სამეცნიერო 

საკითხებში; 

მისალმება: 

დავით ჩერქეზიშვილი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი;  

გიორგი შარვაშიძე,  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი; 

ნუნუ მიცკევიჩი, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე; 

თამარ მახარაშვილი, 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორი; 

პროფესორ ბარნეტისთვის აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

საპატიო დოქტორის ხარისხის მინიჭების ცერემონია: 

დავით ჩერქეზიშვილი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი 

https://zoom.us/j/95913313034
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12.25-12.30 კონფერენციის მონაწილეთა და დამსწრეთათვის კონფერენციის დღის 

წესრიგის გაცნობა: 

კონფერენციის კოორდინატორი 

 

 

 

12.30 – 13.30 

 

 

13.30 – 14.00 

 

 
 

14.00 – 14.30  

 

 
 
 

14.30 – 15.00  

 

 

15.00 – 15.30 

მოდერატორი: გიორგი თავაძე,  
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინური კვლევების 
ცენტრის ხელმძღვანელი 

მომხსენებლები: 

ემერიტუსი პროფესორი რონალდ ბარნეტი, ლონდონის საუნივერსიტეტო 
კოლეჯი:  

მოხსენება: მხოლოდ კავშირი: უნივერსიტეტის მომავლის შექმნა 

(ინგლისურ ენაზე) 

ანატოლი ოლექსიენკო, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: უმაღლესი განათლების განსაბჭოება საქართველოში 
(ინგლისურ ენაზე) 

 
თამარ სანიკიძე  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის 
საერთაშორისო ინსტიტუტი & პოლ გიბსი, აღმოსავლეთ ევროპის 

უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: სწავლა-სწავლების ეროვნული სტანდარტები: ქართული 
უნივერსიტეტების მიდგომა (ინგლისურ ენაზე) 

გიორგი თავაძე, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: უნივერსიტეტის დანიშნულება: პერსპექტივა საქართველოდან 
(ქართულ ენაზე) 

სევილეი შაჰინი, სუნა უთარ ოზკანი, გაზიანტეპის უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: უნივერსიტეტი და მისი მიმართება მრეწველობასთან, 
კულტურასთან და ბუნებასთან (უნივერსიტეტის ეკოლოგიურ გაგებაზე 

დაყრდნობით) (ინგლისურ ენაზე) 

15.30 – 16.00 შესვენება  
 მოდერატორი: გიორგი თავაძე,  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინური კვლევების 
ცენტრის ხელმძღვანელი 

 

 

16.00 – 16.30 

 

მომხსენებლები: 

ირმა გრძელიძე, თინათინ გაბრიჩიძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:  

მოხსენება: ანგარიშვალდებულების გამოწვევები: როგორ  აისახება გარე 
ანგარიშვალდებულება უნივერსიტეტის საქმიანობის შეფასების 
სისტემაზე? თსუ-ს მაგალითი (ინგლისურ ენაზე) 
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16.30 – 17.00 

 

 

17.00 – 17.30  

 

 

 

17.30 – 18.00 

 

18.00 –18.30 

 

 

18.30 –19.00 

 

 

19.00 – 19.30 

ლუიზე დალინუოთერი სორბონის უნივერსიტეტი & ქეთევან 

აფთარაშვილი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: სტუდენტთა კეთილდღეობის გაუმჯობესება უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (საქართველოსა და გაერთიანებული 

სამეფოს მაგალითები) (ინგლისურ ენაზე) 
 

ტუნზალა ვერდიაევა & აიგუნ მურადლი, აზერბაიჯანის უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: სოციალური მუშაობის განათლების როლი უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და სოციალურ მუშაკთა ზეგავლენა 
საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე (ინგლისურ ენაზე) 

 

მარიან ამბროზი, მენეჯმენტის საერთაშორისო სკოლა: 

მოხსენება: უნივერსიტეტის კონცეპტი ფილოსოფიის კონტექსტში 
(სლოვაკეთის სპეციფიკის გათვალისწინებით (ინგლისურ ენაზე) 

 
ნატალია ანტონიუკი (რივნეს პედაგოგიური ინსტიტუტი), მიქაელა 
ჰარნიკაროვა (პრესოვის უნივერსიტეტი):  

მოხსენება: სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების ზრდა როგორც 

უნივერსიტეტის განვითარების სტიმული (ინგლისურ ენაზე) 

 

დენის ჰოუქსი (გრინვიჩის უნივერსიტეტი), ალექსანდრა გრიაზინა 
(ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯი):  

მოხსენება: დოქტორანტთა ხელმძღვანელების ტრენინგის ონლაინ-

პროგრამა: მიგნებები ცოდნის გაცვლის საერთაშორისო პარტნიორობიდან 

(გაერთიანებული სამეფო -  საქართველო) (ინგლისურ ენაზე) 
 
მანუელ ლილო-კრესპო, ალიკანტეს უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: სტაჟირების ინტერნაციონალიზაციის მხარდაჭერა ჯანდაცვის 

სექტორში: healint და healint4all პროექტები (ინგლისურ ენაზე) 

19.30 კონფერენციის შეჯამება 
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ფორმატი: ონლაინ - Zoom: https://zoom.us/j/94747445511 
Meeting ID: 947 4744 5511 

 

                                     30 ოქტომბერი 

10.30 –10.50 მისალმება:  

გიორგი შარვაშიძე,  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
რექტორი 

10.50  - 11.00                კონფერენციის მონაწილეთა და დამსწრეთათვის კონფერენციის დღის 

წესრიგის გაცნობა: 

კონფერენციის კოორდინატორი 

 

 

 

11.00 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

 

12.30 – 13.00 

 

 

13.00 – 13.30 

 

 

13.30 – 14.00 

 

 

მოდერატორი:  ირმა გრძელიძე,  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

მომხსენებლები: 

პროფესორი პეტერ მაასენი, ოსლოს უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: უმაღლესი განათლების მართვა და ინსტიტუციური ავტონომია: 
აკადემიური, ეკონომიკური, ორგანიზაციული, სოციალურ-კულტურული 

და პოლიტიკური მიზნებისა და სინამდვილის ბალანსი (ინგლისურ ენაზე) 

ნუცა კობახიძე, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტი & ლელა სამნიაშვილი, გივი 
ზალდასტანიშვილის ამერიკული აკადემია თბილისში: 

მოხსენება: ‘ნაკლები საბჭოთა კავშირი, მეტი დემოკრატია, თუ შეიძლება!’: 
იმედი და უკმაყოფილება აკადემიური თავისუფლების ძიების გზაზე 
საქართველოში (ქართულ ენაზე)  

არსენ კუსტოვი, მანჩესტერის უნივერსიტეტი/სოციალურ და ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა მოსკოვის სკოლა: 

მოხსენება: აკადემიური თავისუფლების უფლება უნივერსიტეტში და მისი 

განხორციელების სირთულეები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (ბელარუსი, 
საქართველო, უნგრეთი, რუსეთი, უკრაინა) (ინგლისურ ენაზე)  

პოლ გიბსი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი:  

მოხსენება: აკადემიური თავისუფლება და აკადემიური სფეროს 

წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობა (ინგლისურ ენაზე) 
 
პანაიოტის ანგელიდესი & ქრისტინა ჰაჯისოტერიოუ, ნიქოზიის 

უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: ხარისხის უზრუნველყოფა ნიქოზიის უნივერსიტეტში 
(ინგლისურ ენაზე) 

14.00 – 14.30  შესვენება  

 მოდერატორი:  ირმა გრძელიძე,  

https://zoom.us/j/94747445511
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 

 

14.30 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

15.30 – 16.00  

 

16.00 – 16.30 

 

16.30 – 17.00 

 

 

17.00 – 17.30 

 

 
17.30 – 18.00 

მომხსენებლები: 

ლალი ზაქარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი:  

მოხსენება: ფილოსოფიის სტატუსი თანამედროვე ქართულ უმაღლეს 

განათლებაში (ქართულ ენაზე)  

ფილ ბარტერი, მიდლსექსის უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: მიკუთვნებულობის გრძნობის განვითარება პანდემიის 

პირობებში (ინგლისურ ენაზე) 
 
ედუარდ რაუპი, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, თამარ ჩაჩიბაია 
(ათასწლეულის პროექტი - საქართველო): 

მოხსენება: პოსტ-დოქტორანტურის მნიშვნელობა პროფესიული ზრდისა 
და აკადემიურ სფეროში სამეცნიერო კარიერული მიღწევებისთვის 
(ინგლისურ ენაზე) 

 

ნინო კოპალეიშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მოხსენება: უნივერსიტეტების, როგორც ორგანიზაციების შექმნა 

(ინგლისურ ენაზე) 

 

თამარ ჩოკორაია, კავკასიის უნივერსიტეტი:  

მოხსენება: პლაგიატის პრობლემა ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში 
აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის დამკვიდრების 
კონტექსტში (ქართულ ენაზე) 

 

გიორგი მასალკინი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი: 

მოხსენება: უმაღლესი განათლების სისტემა საქართველოში: 

ინტელექტუალი vs პროფესორი? (ქართულ ენაზე) 

 

ირმა გრძელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თამარ სანიკიძე, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და 
მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი: 

მოხსენება: ინსტიტუციონალური ავტონომია საქართველოში: კვლევის 

წინასწარი შედეგები (ინგლისურ ენაზე) 

18.00  კონფერენციის შეჯამება/დახურვა  

 

 


