
მიზანი III
კვლევის მხარდამჭერი გარემოს შექმნა

ამოცანა 1. მინიმალური სამეცნიერო სტანდარტის დანერგვა;

ქმედება
საერთო საუნივერსიტეტო სამეცნიერო სტანდარტის შემუშავება და დანერგვა

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი

ინდიკატორი
შემუშავებული და დამტკიცებული საუნივერსიტეტო მინიმალური სამეცნიერო სტანდარტის
ამსახველი დოკუმენტი;

რისკები
სხვადასხვა მიმართულების (ფაკულტეტის) სამეცნიერო პროდუქციის ამსახველი
კრიტერიუმების განსხვავებებით გამოწვეული დისკუსია;

რისკების შემცირების გზები
ფაკულტეტების და სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების წარმომადგენლების აქტიური
ჩართულობა საერთო მინიმალური სტანდარტის შემუშავების და დანერგვის პროცესში;

ამოცანა A1. ახალგაზრდა მეცნიერების უნივერსიტეტში მოზიდვა და პოსტ-სადოქტორო
კვლევითი პოზიციების შექმნა

ქმედება
უნივერსიტეტში პოსტ-სადოქტორო პოზიციების იურიდიული, ფინანსური და
ადმინისტრაციული მხარდაჭერა;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები;

ინდიკატორი
დაფინანსებული სადოქტორო და პოსტ-სადოქტორო პოზიციების რაოდენობის ზრდა



რისკები
ზოგიერთი მიმართულებით დაფინანსების არაკონკურენტული მაჩვენებლები კერძო
სექტორთან შედარებით

რისკების შემცირების გზები
აკადემიური კარიერის და მასთან დაკავშრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი
შესაძლებლობების პოპულარიზაცია;

ამოცანა 2. სადოქტორო და პოსტ-სადოქტორო პროგრამების ხარისხის დაახლოება
საერთაშორისო სტანდარტებთან;

ქმედება
- დოქტორანტურის საფეხურის როგორც შიდა საგრანტო, ასევე პროგრამული

დაფინანსების უზრუნველყოფა (როგორც სასწავლო, ასევე სამეცნიერო კომპონენტის);
- სადოქტორო და პოსტ-სადოქტორო სამეცნიერო კვლევების თანამედროვე შეფასების

სისტემის შემუშავება;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

ინდიკატორი
- დოქტორანტებისა და პოსტ-დოქტორანტების მიერ შექმნილი სამეცნიერო პროდუქციის

რაოდენობის ზრდა;
- დოქტორანტებისა და პოსტ-დოქტორანტების მიერ მიღებული სამეცნიერო კვლევითი

გრანტების რაოდენობის ზრდა;

რისკები

რისკების შემცირების გზები

ამოცანა 3. ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრის ეფექტიანობის ამაღლება;

ქმედება

დაფინანსების წყარო

ინდიკატორი



რისკები

რისკების შემცირების გზები

ამოცანა 4. კვლევითი ცენტრების/ინსტიტუტების ინტეგრირირება საუნივერსიტეტო კვლევასა
და სწავლებაში;

ქმედება
- უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და კვლევითი ცენტრების /ინსტიტუტების

მეცნიერთა თანამშრომლობის ხელშეწყობა, მათ შორის საგრანტო პროექტების
ფარგლებში;

- კვლევითი ცენტრების/ინსტიტუტების მეცნიერთათვის პრიორიტეტის მინიჭება მოწვეულ
პედაგოგთა შერჩევისას;

- კვლევითი ცენტრების/ინსტიტუტების მეცნიერთა და უნივერსიტეტის სტუდენტთა
სამეცნიერო კონტაქტების გაღრმავება, მათ შორის სტუდენტთა სამეცნიერო წრეების
საშუალებით;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები

ინდიკატორი
კვლევითი ცენტრების/ინსტიტუტების მეცნიერთა ხელმძღვანელობით შესრულებული
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების რაოდენობის ზრდა, ერთობლივი
საგრანტო პროექტების რაოდენობის ზრდა;

რისკები
კვლევითი ცენტრების/ინსტიტუტების სამეცნიერო საქმიანობისა და საუნივერსიტეტო
სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის სისტემური განსხვავება;

რისკების შემცირების გზები
კვლევითი ცენტრების/ინსტიტუტების მეცნიერთა და უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს
შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება;

ამოცანა 5. საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში აღიარებული მაღალი რეიტინგის (იმპაქტ-
ფაქტორის მქონე, ან/და რეფერირებადი) კვლევითი პროდუქტის ზრდა;



ქმედება
- მაღალი რეიტინგის სამეცნიერო კვლევის აუცილებლობის ასახვა უნივერსიტეტის

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების სტანდარტებში;
- სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და საგრანტო პროექტების მხარდამჭერი

მთარგმნელობით-სარედაქციო ჯგუფის შექმნა;
- რეგულარული სამეცნიერო სემინარების დაწესება სტრუქტურულ ერთეულებში

(კათედრა, დეპარტამენტი);

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები;

ინდიკატორი
უნივერსიტეტის მეცნიერთა მიერ გამოქვეყნებული იმპაქტ ფაქტორიანი პუბლიკაციების
რაოდენობის ზრდა;
უნივერსიტეტის საერთაშრისო სამეცნიერო რეიტინგის ზრდა;

რისკები
კვლევითი საქმიანობისათვის არაადექვატური სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის არსებობა,
არასაკმარისი დაფინანსება;

რისკების შემცირების გზები
უნივერსიტეტის მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებთან ურთიერთობის
ხელშეწყობა კვლევის დაფინანსების დამატებითი წყაროების მოსაძიებლად, წარმატებული
სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიცირება და ხელშეწყობა;

ამოცანა 6. კვლევის პრიორიტეტული დარგების იდენტიფიცირება უმაღლესი სამეცნიერო
სტანდარტების გათვალისწინებით და შესაბამისი საუნივერსიტეტო საგრანტო სისტემის
შემოღება;

ქმედება
- საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსების სტრუქტურისა და დებულების შემუშავება,

სადაც პროფესორებთან ერთად ჩართული იქნება სამივე საფეხურის სტუდენტები;
- საუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტების დაფინანსების უზრუნველყოფა;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი



ინდიკატორი
გაცემული საუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტების რაოდენობა და საგრანტო პროექტებში
ჩართული სამეცნიერო მიმართულებების მრავალფეროვნება;

რისკები
დაფინანსების არაადექვატური რაოდენობა

რისკების შემცირების გზები
დაფინანსების წყაროების ზრდა ეროვნული და საერთაშორისო საგრანტო პროექტების
ზედნადები თანხების გამოყენებით;

ამოცანა 7. დოქტორანტებისა და პოსტ-დოქტორანტების ინტეგრირირება კვლევის
პროცესში;

ქმედება
დოქტორანტების და პოსტ-დოქტორანტების კვლევითი ინფრასტრუქტურის შექმნა და
გაუმჯობესება;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები

ინდიკატორი
დოქტორანტებისა და პოსტ-დოქტორანტების მიერ შექმნილი სამეცნიერო პროდუქციის
რაოდენობის ზრდა

რისკები
არასაკმარისი დაფინანსება

რისკების შემცირების გზები
ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებიდან დამატებითი დაფინანსების
მოძიების ხელშეწყობა

ამოცანა 8. პატენტებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა;

ქმედება
- საპატენტო განაცხადების და საავტორო უფლებების დაცვის გზების შემუშავება;
- საპატენტო განაცხადების იურიდიული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;



- უნივერსიტეტში შექმნისი სამეცნიერო პროდუქტის კომერციალიზაცია და მიღებული
შემოსავლებით დარგის მხარდაჭერა;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი

ინდიკატორი
გაფორმებული პატენტების რაოდენობა

რისკები
არასაკმარისი დაფინანსება, გაფორმებული პატენტების ფინანსური მოგების არ არსებობა;

რისკების შემცირების გზები
ფინანსურად წარმატებული პატენტების იდენტიფიცირება და პატენტის ავტორების შემდგომი
საპატენტო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;

ამოცანა A2. პროფესიული სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალების (მათ შორის
ელექტრონული) გამოცემების ხელშეწყობა

ქმედება
- პროფესიული საფაკულტეტო სამეცნიერო გამოცემების მხარდაჭერა;
- ელექტრონული (საუნივერსიტეტო, საფაკულტეტო) საგამომცემლო სისტემის შექმნა

პერიოდული გამოცემების, პრეპრინტებისა და კონფერენციის მასალების
გამოსაქვეყნებლად;

- დარგობრივ ჟურნალებში ეტაპობრივად საერთაშორისო მოთხოვნების დანერგვა;
- საუნივერსიტეტო გამოცემების პოპულარიზაცია, თანაავტორობით (უცხოელ

ავტორებთან) დაწერილ სამეცნიერო სტატიების საუნივერსიტეტო გამოცემებეში
დაბეჭვდის წახალისება;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი

ინდიკატორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიების რაოდენობა;
კონფერენციების რაოდენობა, რომელთა მასალებიც გამოქვეყნდა საუნივერსიტეტო
ელექტრონულ საგამომცემლო სივრცეში;



რისკები
საგამომცემლო საქმიანობასთან დაკავშირებული დაფინანსების სიმცირე;

რისკების შემცირების გზები
ელექტრონული გამოცემების დაარსება და მხარდაჭერა;

მიზანი IV
პლაგიატის აღმოფხვრა

ამოცანა 1. აკადემიური ეთიკის კომიტეტის ეფექტიანობის გაზრდა

ქმედება

დაფინანსების წყარო

ინდიკატორი

რისკები

რისკების შემცირების გზები

ამოცანა 2. პლაგიატის წინააღმდეგ ბრძოლაში არსებული საეთაშორისო გამოცდილების
გაზიარება

ქმედება
- პლაგიატის აღმომჩენი ქართულენოვანი პროგრამის შექმნა და დანერგვა;

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების პლაგიატზე შემოწმების
სისტემის დანერგვა;

- უნივერსიტეტის სახელით გამოსული სამეცნიერო გამოცემების პლაგიატზე შემოწმების
სისტემის დანერგვა;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი

ინდიკატორი



ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმების მოთხოვნის აუცილებლობა საბაკალავრო, სამაგისტრო ან
სადოქტორო ხარისხის მინიჭებისთვის;

რისკები
ელექტრონული ბაზების არ არსებობა;

რისკების შემცირების გზები
ნაშრომების ელექტრონული ბაზის შექმნა და მუდმივი შევსება პლაგიატის პროგრამის
ფუნქციონირებისათვის;

მიზანი V
საბიბლიოთეკო ფონდის განვითარება

ამოცანა 3. საავტორო უფლებების განუხრელი დაცვა

ქმედება
საავტორო უფლებების განუხრელი დაცვა უნივერსიტეტის საგამომცემლო და
მთარგმნელობით საქმიანობაში;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი

ინდიკატორი

რისკები

რისკების შემცირების გზები

მიზანი VI
ინტერნაციონალიზაციის ინსტიტუციონიზაცია

ამოცანა 7. უცხოელი ლექტორებისა და მკვლევარების ჩართვა როგორც სწავლებაში, ასევე
თსუ-ში მიმდინარე/დაგეგმილ კვლევებში



ქმედება
- მაღალი სამეცნიერო კვალიფიკაციის უცხოელ მეცნიერთა მოწვეული

სალექციო/სასემინარო კურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა;
- უცხოელი პარტნიორების უნივერსიტეტში განხორციელებული კვლევით პროექტებში

ჩართულობის ხელშეწყობა;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები;

ინდიკატორი
უნივერსიტეტში უცხოელ მეცნიერთა ვიზიტების რაოდენობის ზრდა;

რისკები
სამივლინებო და უცხოელ მეცნიერთა მოწვევის თანხების არასაკმარისობა;

რისკების შემცირების გზები
ეროვნული სამეცნიერო ფონდებში დამატებითი დაფინანსების მოძება უცხოელი მეცნიერების
საქართველოში ვიზიტების დასაფინანსებლად;

ამოცანა 8. საერთაშორისო პროექტების რაოდენობის და ხარისხის ზრდა

ქმედება
- უნივერსიტეტის მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობაში ჩართვის

ხელშეწყობა;
- უნივერსიტეტის მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობის

ხელშეწყობა;
- სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და საგრანტო პროექტების მხარდამჭერი

მთარგმნელობით-სარედაქციო ჯგუფის შექმნა;
- დარგობრივი საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარების ხელშეწყობა მათ შორის

საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად;
- საერთაშორისო სამეცნიერო და კვლევითი გრანტების შესახებ ინფორმაციის (როგორც

ზოგადი, ასევე რამდენადაც შესაძლებელია დარგობრივი) მიწოდების გაუმჯობესება,
მათ შორის საინფორმაციო დღეების საშუალებით;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდები;

ინდიკატორი



- საერთაშორისო საგრანტო პროექტების რაოდენობის ზრდა;
- საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებიდან მოპოვებული ჯამური დაფინანსების

რაოდენობის ზრდა;

რისკები
საერთაშორისო პროექტებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული სირთულეები
(ადმინისტრირების ახალი სისტემები, განსხვავებები საერთაშორისო და ეროვნულ
სტანდარტებში, ფინანსური ანგარიშგების ახალი სქემები და ა.შ.).

რისკების შემცირების გზები
საერთაშორისო პროექტების ადმინისტრაციული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა დონორი
ორგანიზაციის სპეციფიკის გათვალისწინებით;

ამოცანა 9. საერთაშორისო პარტნიორობების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ზრდა

ქმედება
- უნივერსიტეტის მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობაში ჩართვის

ხელშეწყობა;
- უნივერსიტეტის მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობის

ხელშეწყობა;
- საერთაშორისო (საფაკულტეტო) კვირეულების მოწყობის მხარდაჭერა, სადაც

უცხოეთიდან მოწვეული პროფესორები წაიკითხავენ საჯარო ან სასწავლო პროგრამით
გათვალისწინებულ საგნებში;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდები;

ინდიკატორი
უნივერსიტეტის მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში ჩართულობის
რაოდენობის ზრდა;

რისკები

რისკების შემცირების გზები



ამოცანა 11. უნივერსიტეტის სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების მარკეტინგი
საერთაშორისო დონეზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მოზიდვის მიზნით

ქმედება
- უნივერსიტეტის სამეცნიერო შედეგების აქტიური პოპულარიზაცია, მათ შორის

სამეცნიერო მიღწევების ამსახველი (საუნივერსიტეტო, საფაკულტეტო და
დეპარტამენტის) ბუკლეტების საშუალებით (განახლდება ყოველ 2-3 წელიწადში);

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი

ინდიკატორი
უნივერსიტეტში უცხოელი მეცნიერების ვიზიტების საერთო რაოდენობის ზრდა;
უნივერსიტეტში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციების რაოდენობის ზრდა;

რისკები

რისკების შემცირების გზები

მიზანი VIII
ფონდებთან ურთიერთობის სისტემის შექმნა

ამოცანა 1. უნივერსიტეტის დახმარების კულტურის დანერგვა რათა ხელი შეეწყოს
სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ ინოვაციებს (high-technology local economy)

ქმედება
- უნივერსიტეტში სამეცნიერო საქმიანობის წახალისება კერძო დაფინანსების მოძებით,

მათ შორის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების რესურსის გამოყენებით
(სახელობითი სტიპენდიების, სახელობითი ლაბორატორიების და ა.შ. დაფუძვნებით);

- უნივერსიტეტის მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფების სისტემური მხარდაჭერა
ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების
საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი და მოზიდული გარე (მათ შორის კერძო) დაფინანსება

ინდიკატორი



სამეცნიერო ინოვაციებისათვის მოზიდული გარე დაფინანსების რაოდენობის ზრდა;

რისკები

რისკების შემცირების გზები

მიზანი IX
სტრატეგიული კომუნიკაციის გაუმჯობესება

ამოცანა 2. უნივერსიტეტის იმიჯის განახლება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე

ქმედება
- მაღალი რეიტინგის სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნება წამყვან

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში;
- საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა;

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები;

ინდიკატორი
უნივერსიტეტისა და ცალკეული მიმართულებების რეიტინგის ზრდა საერთაშორისო
საუნივერსიტეტო სარეიტინგო სისტემებში;

რისკები
პროცესის გრძელვადიანი ხასიათი, ქმედებისა და მოსალოდნელი შედეგს შორის ცალსახა
კავშირის იდენტიფიცირება, უნივერსიტეტის იმიჯის შეფასების გზების მრავალფეროვნება;

რისკების შემცირების გზები
ქმედებების დაგეგმვის გრძელვადიანი ხასიათი, სტრატეგიული მიდგომა;

მიზანი XII
ინფრასტრუქტურის განვითარება



ამოცანა 2. აკადემიური (სასწავლო და კვლევითი) პროცესის წარმართვისათვის საბაზო
ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა და მისი სისტემატური განახლება-
განვითარება

ქმედება
- უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობისათვის საბაზო

ინფრასტრუქტურის შექმნა;
- დოქტორანტების სამეცნიერო საქმიანობის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა;
- ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტების სამეცნიერო კვლევაში

ჩართვისათვის პირობების შექმნა (სამუშაო სივრე და ინფრასტრუქტურა);
- სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიების აღჭურვა და განახლება თანამედროვე

სტანდარტების გათვალისწინებით;
- კვლევითი პროექტების მართვის/მენეჯმენტის გაუმჯობესება და ადმინისტრაციული

მხარდაჭერის გამარტივება (შესყიდვები, ზედნადები თანხების მართვა);

დაფინანსების წყარო
თსუ ბიუჯეტი და ეროვნული სა საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდები, საგრანტო პროექტების
ზედნადები თანხები;

ინდიკატორი
განახლებული და აღჭურვილი ლაბორატორიების რაოდენობა, სტუდენტებისათვის
მოწყობილი სამუშაო სივრცეების რაოდენობა;

რისკები
არასაკმარისი დაფინანსების მოცულობა, არასაკმარისი სამუშაო ფართობის არსებობა
უნივერსიტეტის ზოგიერთ კორპუსში;

რისკების შემცირების გზები
საერთო საუნივერსიტეტო მიდგომის და სტანდარტების შემუშავება, ცენტრალიზებული
მენეჯმენტი და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება;

ამოცანა A3. უნივერსიტეტის ვებ სივრცის განვითარება

ქმედება
- უნივერსიტეტის საერთაშორისო ხილვადობის გაზრდა ვებ სივრცეში ორენოვანი

ინფორმაციის (ქართული და ინგლისური) განთავსების გზით;



- უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აკადემიურ და სამეცნიერო საქმიანობის
ამსახველი ვებ სივრცეების შექმნა;

დაფინანსების წყარო
უნივერსიტეტის ბიუჯეტი

ინდიკატორი
უნივერსიტეტის ვებ ხილვადობის გაზრდა;
ინდივიდუალური პროფესორების ვებ გვერდების რაოდენობის ზრდა;

რისკები

რისკების შემცირების გზები


