
ასოციაციის  სამოქმედო გეგმა 

2018 წლის 1 მაისი - 31 დეკემბერი 
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აქტივობა  სასურველი შედეგი 
პასუხისმგებელი 

პირები 

დაწყება/დასრულების 

დრო 
შენიშვნა 

ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების არეალის 

გაფართოვება, მათ შორის უცხოური 

უნივერსიტეტების დაინტერესებით 

უნივერსიტეტების 

გაწევრიანება 

პრეზიდენტი, 

აღმასრულებელი 

დირექტორი, ლიზა 

ამილახვარი 

მუდმივ რეჟიმში  

საჯარო და არასამთავრობო სექტორთან 

მიზანმიმართული შეხვედრების ორგანიზება და 

მათთან ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმების გაფორმება 

პარტნიორთა 

ქსელის 

გაფართოება 

აღმასრულებელი 

დირექტორი, 

ნიკა კვერნაძე 

მუდმივ რეჟიმში  

შეხვედრის ორგანიზება განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის 

ხელმძღვანელობასთან 

პრობლემური 

საკითხების 

განხილვა 

ნანა როსტომაშვილი  მაისი  

შესაბამისი სტატუსის მქონე საზღვარგარეთის 

ორგანიზაციებთან კონტაქტებზე გასვლა და 

მათთან ურთიერთთანამშრომლობა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

გააქტიურება 

პრეზიდენტი, 

აღმასრულებელი 

დირექტორი, ლიზა 

ამილახვარი; 

მუდმივ რეჟიმში  

Turnitin - თან ხელშეკრულების გაფორმება 
ვალდებულებების 

დაკონკრეტება 

პრეზიდენტი, ლიზა 

ამილახვარი 
მაისი  

ასოციაციის და წევრი უნივერსიტეტების 

ელექტრონულ ბაზასთან www.eflow.ge 

მიერთება. 

ინფორმაციის 

გამჭირვალობის 

უზრუნველყოფა 

მიხეილ დვალიშვილი მაის-ივნისი  

საქართველოს პარლამენტის წევრების საჯარო 

ლექციების ციკლის ორგანიზება თავიანთ 

სპეციალობების მიხედვით ასოციაციის  წევრ- 

უნივერსიტეტებში 

იმიჯის 

განმტკიცება 

ზ. მარუაშვილი; ელენე 

დოხნაძე; ელენე 

მარგალიტაძე 

მაისი  

 

http://www.eflow.ge/
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წევრი უსდ-ებების ხელმძღვანელებთან 

მოლაპარაკებების დაწყება ერთობლივი ახალი 

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

მომზადებაზე 

აკადემიური 

ინტეგრირების 

უზრუნველყოფა 

ნანა როსტომაშვილი მაისი - ივნისი  

დამფუძნებელი უნივერსიტეტების სწავლების 

ხარისხის სამსახურის თანამშრომელთა 

მიზნობრივი შეკრების ორგანიზება 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

აღმასრულებელი 

დირექტორი; 

ნანა როსტომაშვილი 

მაისი  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმის 

მომზადება და ჩატარება 

სამეცნიერო საბჭოს 

ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

ზვიად მიმინოშვილი; 

კახაბერ გოშაძე 

ლიზა ამილახვარი; 

სექტემბერ-

ოქტომბერი 
 

სამეცნიერო ჟურნალის დაარსება და გამოცემა 

სამეცნიერო საბჭოს 

ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

ზვიად მიმინოშვილი 

კახაბერ გოშაძე 

სექტემბერ-

ოქტომბერი 
 

ასოციაციის ეგიდით წლის საუკეთესო 

კონკურსის ნომინაციების დაწესება: „წლის 

საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტი“, „წლის 

საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტის რექტორი“, 

„წლის საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტის 

პროფესორი“, „წლის საუკეთესო კერძო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი“, „წლის 

საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტის 

ფაკულტეტი/სკოლა“ და ა.შ. 

სამეცნიერო საბჭოს 

ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

ზვიად მიმინოშვილი 

ნიკა კვერნაძე 

ელენე მარგალიტაძე 

სექტემბერ-

ოქტომბერი 
 

მოლაპარაკების დაწყება რომელიმე ნობელის 

პრემიის ლაურიატის მოწვევაზე ასოციაციის 

ეგით. 

კვლევების 

პოპულარიზაცია 

ლიზა ამილახვარი; 

სამეცნიერო საბჭო 

სექტემბერ-

ოქტომბერი 
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ა. „სტუდენტ-არქიტექტორთა ოლიმპიადა“ 

(თბილისის მერია) 

 

ბ. „კრეატონი“ (GITA) 

სტუდენტთა 

აქტივობა 

 

ე. მარგალიტაძე ნ. 

კვერნაძე ქ. ყიფშიძე. 

ელენე დოხნაძე, მიშა 

დვალიშვილი 

აპრილი- ივნისი  

ა. ადამიანის უფლებებისა და პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვა“ (NED) 

ბ. სტუდენტთა და პროფესორთა უფლებების 

დაცვის ცენტრი (აშშ საელჩო) 

გ. იურიდიული კლინიკა (USAID, GIZ) 

დ. ISO 9001 : 2015 (ERASMUS +) 

დამატებითი 

ფინასური 

რესურსების 

მოზიდვა 

ეკა ბაღიშვილი, 

ქეთი ყიფშიძე 
აპრილი - ნოემბერი 

პროექტის 

მომზადება 

ა.ეროვნული უმცირესობების პროექტი 

ბ.სტრუქტურული პროექტი - უნივერსიტეტების 

ბრენდირების მეთოდოლოგია (ERASMUS +); 

დ. სტრუქტურული პროექტი - დისტანციური 

სწავლება (ERASMUS +). 

დამატებითი 

ფინასური 

რესურსების 

მოზიდვა 

ქეთი ყიფშიძე, ლიზა 

ამილახვარი, ზვიად 

მიმინოშვილი 

აპრილი- ოქტომბერი  
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დისტანციური სწავლების შესახებ კანონ-

პროექტის ლობირება 

დისტანციური 

სწავლების 

რეალურად 

ამოქმედება 

ნიკა კვერნაძე მუდმივ რეჟიმში  
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ასოციაციის საჭიროებების უზრუნველყოფის 

მიზნით დამატებითი ფინანსური რესურსების 

მოზიდვის მიმართულებით წინადადებების 

მომზადება 

ფინანსური 

სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა 

პეტრე ადამაძე 1 ივნისამდე  
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იდეის „ერთი დღე ლექტორად“ შესახებ 

კონცეფციის შექმნა და რეალიზება 

სტუდენტების 

აკადემიური 

აქტივობის 

უზრუნველყოფა 

კახაბერ გოშაძე, 

ელენე მარგალიტაძე 
მაისი  
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წევრი უნივერსიტეტების სტუდენტური 

თვითმმართველობების დარბაზის შექმნა და 

წევრი უნივერსიტეტების ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების საქმიანობის გააქტიურება 

სტუდენტური 

აქტივობის 

უზრუნველყოფა 

ელენე მარგალიტაძე სისტემატურად  

მობილობის გარეშე ასოციაციის წევრ 

უნივერსიტეტებს შორის სტუდენტების 

კრედიტების აღიარების წესის შემუშავება  

სტუდენტური 

აქტივობის 

უზრუნველყოფა 

ნანა როსტომაშილი მაისი-ივნისი  

ტრენინგები და კონსალტინგური მომსახურება  დევი ხვედელიანი სისტემატურად 

აკადემიის 

სამოქმედო გეგმის 

შესაბამისად 

ასოციაციის ოფისის საზეიმო გახსნა  
ე. დოხნაძე; ე. 

მარგალიტაძე 
15 სექტემბერი  



 

საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება ქ. თბილისის 

მერიასთან ერთად 

 
ელენე მარგალიტაძე, 

ნიკა კვერნაძე 
ივლისი - აგვისტო  

 

 


