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• aqtiuri studenturi, kulturuli da spor
tuli cxovrebis SesaZgagrZeleba
lebloba;
me-3 gv.
• 2017-2018 wlebSi 1,4 milion laramde dafi
nanseba studenturi proeqtebisTvis;
• Tanamedrove studenturi saerTo sacxov
rebeli;
• Tsu yvelaze moTxovnadi universitetia sa
qarTveloSi pirveli arCevanis mixedviT;
• universitets hyavs 300 000-ze meti kursdamTavrebuli

Tsu institutis Jurnali Elsevier-is
bazaSi Sevida

aris msoflios saukeTeso universitete
bis 2%-Si /U.S. News&World Report-i 2019
wlis msoflios saukeTeso universitete
bis ranJireba/, 2017 weli - 359-e adgili;
Tsu erTaderTi universitetia samxreT
kavkasiidan, romelic msoflio saukeTeso
universitetebis ranJirebaSi – Times Higher Education, 2018 moxvda
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Sanxais dargobriv ranJirebebSi Tsu-s fi
zikis mimarTuleba N151-200 poziciazea da
pirvelia regionSi;
University Ranking Eastern Europe and Central Asia ranJirebaSi Tsu 109-e adgilzea da
lideria kavkasiaSi;
pirvelia samxreT kavkasiis regionSi
2018-2020 saswavlo wlebSi ERASMUS+
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da aimaRleben kvalifikacias.
2015-2018 wlebSi evropis
da sxva qveynebSi
gagrZeleba
me-2 gv.
gacvliT programebSi Tsu-s 800-ze metma
studentma miiRo monawileoba.
Tsu-s instituciuri partniorebis ricxvi
msoflios 50-mde qveyanaSi 200-s aRwevs.

literaturuli konkursis
„Semodgomis legenda“ gamarjvebulebi
1
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2019

Tbilisis
saxelmwifo
ivane javaxiSvilis
universiteti
_
saxelobis
Tbilisis
ucxoeli studentebis
saxelmwifo
universiteti
TvaliT
administraciis
xelmZRvanelis Tanamdebobis
dasakaveblad kandidatis
SerCevis mizniT konkurss
acxadebs

gv. 6
Tsu „Wkviani
laboratoriebi“ da
modernizebuli saswavlo
sivrceebi
gv. 3

vaJas memorialuri
muzeumi Tsu-Si

1915 weli iyo, 27 ivlisi. xangrZlivi
avadmyofobis Semdeg vaJa-fSavela Tbilisis saTavadaznauro gimnaziaSi (axlan
deli
gv.
6
Tsu pirveli korpusi) gaxsnil wminda ninos
saxelobis qarTul lazareTSi plevritiT
proeqtebi
iwva. studenturi
vaJam mindvris yva
vilebi moiTxova.
universitetSi
rogorc ambo
ben, Txovna ausrules. swored
aq, mindvris yvavilebis garemocvaSi gardaicvala udidesi qarTveli mgosani da mozarovne.
aq, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi vaJa-fSavelas gardacvalebidan 100 wlisTavze vaJa
fSavelas memorialuri muzeumi gaixsna.
muzeumis gaxsnas eswrebodnen Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtori, akademikosi vladimer papava, vaJa-fSavelas STamomavlebi, mowveuli stumrebi, akademiuri da
administraciuli personali, studentebi.

gv.
gv. 27

konstudenturi
kursi skokapela
lis
Tsu
moswav
leebisaTvis–
,,Seqmeni narCenebisgan
saaxalwlo naZvis xe“

gagrZeleba me-2 gv.

Tsu _ pirveli nabijebi warmatebisken

`Semodgomis legenda 2015~-is gamarjvebulebis vinaoba cnobilia: pirveli adgili
_ ani gigaSvili; meore adgili _ mariam Wum-

buriZe; mesame adgili _ beqa beraZe. gasuli Tobis principiT airCies. maT unda daewTvis miwuruls kaxeTSi, ilias tbaze mde- eraT Txzuleba, romlis siuJetic qalaqSi
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iaron staJireba da/an muSaoba daiwyon cnobil multinacionalur kompaniebSi da sxva. Cven dRes
gomis
legenda 2015“ improvizaciuli turi dasawerad mkeravis personaJi Sexvda. „kemokled gagacnobT ramdenime maTganis warmatebis istorias:
gaimarTa.
dlebze darCenili ambavi” - ase hqvia ani
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pendiis laureati Tsu studenti gvanca gagniZe
saxelmwifo, SoTa rusTavelis Teatrisa da vda, meore da mesame adgilis mflobelebs
saxelmwifo universitetis yvelaze maRalre
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sapatio yarauli,
xelmZRvaneli
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lobs. Tsu-Si
Cabareba didi
xnis win hqonda
gad SarSandeli
oeli studentebi
samagistro
damefariZe.
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mkiTxavi,
mzareuli,
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meri,
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Tbilisis
saxelmwifo
universitetisa
finalistebma erT-erTi maTgani SemTxvevi- da kompania jeoselisgagrZeleba
erToblivime--2-3
proeqgv.

gagrZeleba me-4 gv.

gv. 8
axali weli axlovdeba da ivane javaxiSvistudenturi cxovreba
lis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universporti
Tbilisis
sitekultura
ti moswavleda
ebs mo
rig saaxal
wlo ekolosaxelmwifo
giur kon
kursSi monawiuniversitetSi
leobas sTavazobs. Tsu
akademiuri ganviTarebisa da uwyveti ganaTlebis centris sabavSvo universitetis, Tsu-eko klubis, saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministros ssip garemosdacviTi informaciisa da ganaTlebis centris mxardaWeriT cxaddeba konkursi skolis
moswavleebisaTvis – ,,Seqmeni narCenebisgan
saaxalwlo naZvis xe“. konkursi mTeli saqarTvelos masStabiT tardeba da masSi monawileobis miReba SeuZlia nebismier msurvels. konkursis mizani, tyeebisa da axalgazrda naZvis
gv. 8
xeebis umowyalo Wris SeCerebaa.

gv. 2

universiteti
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pirveli gverdidan
dRes
gacvliT
monawile ramdenime
gagacnobT

programebSi
axalgazrdas

ileoba miiRes bernis universitetis
akademiurma personalma, studen
tebma da eqspertebma.

Tea WarxalaSvili
da Tbilisis saxelmwifo universi
tetebs Soris arsebuli bilater
aluri SeTanxmeba iZleoda. ingli
sur enaze swavlis paralelurad,
man germanuli enis С1 sertifikati
aiRo da germanulenovan programaze
Seitana sabuTebi, Zalian male ki
Caricxvaze Tanxmoba miiRo.

guga xunZakiSvili

***
Tbilisis saxelmwifo universi
tetis da saerTaSoriso proeqtis
(SCOPES): `mTiani teritoriebis
mdgradi ganviTareba~ Tanadafi
nansebiT Tsu zust da sabunebisme
tyvelo mecnierebaTa fakultetis
landSafturi dagegmarebis samag
istro programis (xelmZRvaneli

beqa modrekelaZe
***
Tbilisis saxelmwifo universi
tetis fizikis mimarTulebis bakala
vriatis kursdamTavrebulebma guga
xunZakiSvilma da beqa modrekelaZem,
aSS-Si Purdue University-sa da Carnegie
Mellon University-is fizikis PhD pro
gramebze dafinanseba moipoves da
momdevno 4-5 wlis ganmavlobaSi sas
wavlo programasTan erTad muSao
bis SesaZleblobasac miiReben.
***
Tsu socialur da politikur
mecnierebaTa fakultetis studen
ti Tea WarxalaSvili ienis frid
rix Sileris saxelobis universi
tetSi germanulenovani politikis
mecnierebis srul samagistro pro
gramaze Cairicxa da germaniaSi 2
weli iswavlis. Team gasul wels Tsu
_ erazmus+ gacvliTi inglisuren
ovani programis stipendia miiRo
da saswavleblad germaniaSi erTi
semestriT gaemgzavra, Tumca ienis
universitetma swavla gauxangrZ
liva, ris SesaZleblobasac ienisa

sis studentma ana vaxtangaZem cota
xnis win saqarTveloSi amerikis
saelCos mier organizebul media
ganaTlebis gacvliT programaSi
miiRo monawileoba. „Media Exchange
Program“ moqmedi Jurnalistebi
sTvisTvis iyo gaTvaliswinebu
li. programis mizani qarTveli
JurnalistebisTvis
profesiuli
unar-Cvevebi amaReleba da ameri
kuli media garemos gacnoba iyo. 3
ianvridan 14 ianvramde, programis
farglebSi monawileebs praqtikuli
mecadineobebis garda sainformacio
Sexvedrebsa da eqskursiebSi monaw
ileobis saSualebac hqondaT.

robis stipendia moipova da ori
wlis ganmavlobaSi, igiosakas uni
versitetSi magistraturaSi elemen
taruli nawilakebis fizikas Seis
wavlis.

gvanca sivsivaZe
***
didi britaneTis mTavrobis
globaluri programis, Chevening-is
erT-erTi prestiJuli stipendi
is mosapoveblad gamocxadebuli
konkursis gamarjvebuli Tsu so
cialur da politikur mecniereba
Ta fakultetis kursdamTavrebuli
gvanca sivsivaZe gaxda. gvanca TsuSi saxelmwifo marTvis da sajaro
politikis mimarTulebaze swav
lobda. stipendiis miRebis Semdeg,
garemosdacviTi politikisa da
marTvis samagistro programaze
bristolis universitetSi ganagr
Zo swavla. Tebervlidan ki bristo
lis meriaSi, mdgradi ganviTarebis
gundSi, klimatis cvlilebis mimar
TulebiT gaivlis staJirebas. Chevening-is stipendiis sqema britaneTis
sagareo saqmeTa saministros da
sxva partniori organizaciebis mier
finansdeba.

Tamar qvliviZe

mariam marsagiSvili
***
mariam marsagiSvili Tsu ekono
mikisa da biznesis fakultetis me-4
kursis studentia. Tsu gacvliTi
programiT irlandiaSi 1 weli imy
ofeboda. limerikis universitetma
mariamis erTwliani warCinebuli
swavlis Semdeg Tsu-s madlobis wer
ili gamougzavna.

***
socialur
da
politikur
mecnierebaTa fakultetis, Jurnal
istikis mimarTulebis meoTxe kur

***
Tbilisis saxelmwifo univer
sitetis humanitarul mecnierebaTa
fakultetis qarTuli filologiis
mimarTulebis kursdamTavrebulma
Tamar qvliviZem CineTis mTavrobis
stipendia moipova da cingxuas uni
versitetiSi ((pekini, CineTi) Times
Higher Education-is mixedviT 22-e
reitingiT) magistraturaze ganaT
lebis mecnierebebis mimarTulebaze
iswavlis.
***
Teona
gelaSvili
Tbilisis
saxelmwifo universitetis kidev
erTi kursdamTavrebulia, romelic
am droisTvis CineTSi samagistro
programaze warmatebiT agrZelebs
swavlas. misi kvlevis areali CineT
sa da Soreul aRmosavleTs ukavSir
deba. samomavlod doqtoranturaSi
Cabarebas da akademiur saqmianobas
gegmavs.

Teona qobalia, naTia melaZe da
sandro gogolaZe
profesori nodar elizbaraSvili)
meore kursis studentebi: Teona
qobalia, naTia melaZe da sandro
gogolaZe gacvliTi programis (ku
ratori, doqtori heino meeseni)
farglebSi imyofebodnen bernis
universitetSi (Sveicaria). maT am
ave universitetis garemos da ganvi
Tarebis centrSi (CDE) waradgines
ramdenime prezentacia, romelic ex
eboda samagistro naSromis Temati
kas. prezentaciis ganxilvaSi monaw

giorgi qumsiaSvili
***
Tbilisis saxelmwifo univer
sitetis zust da sabunebismetyvelo
mecnierebaTa fakultetis magistra
turis pirveli kursis, fundamentu
ri fizikis mimarTulebis studentma
giorgi qumsiaSvilma iaponiis mTav

ana vaxtangaZe

Teona gelaSvili

Tsu _ pirveli nabijebi warmatebisken
pirveli gverdidan
***
Tsu zust da sabunebismetyvelo
mecnierebaTa fakultetis studen
tebi giorgi grigolia, gela pata
Suri da aleqsandre saaTaSvili
sakuTar gamocdilebas komarovis
skolis moswavleebs uziareben.
gela pataSuri da giorgi grigo
lia fizikis saerTaSoriso olim
piadebis medalosnebi arian. maTi
Tanakurseli, aleqsandre saaTaSvi
li, gasul wels maTematikis msof
lio olimpiadis oqros medalos
nebs Soris me-5 adgilis mflobeli
gaxda da Tsu reqtoris stipendiac
mieniWa. axla Tsu studentebi olim
piadisTvis ukve skolis moswav
leebs amzadeben.
***
Tbilisis saxelmwifo univer
sitetis kursdamTavrebuli giorgi
javriSvili 2015 wels CineTSi sruli
samagistro kursis gasavlelad gae
mgzavra. amis saSualeba mas saxel
mwifo universitetis partnioris,

demur merkvilaZe
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pekinis teqnologiuri universite
tis mier gamocxadebuli samagistro
sagranto konkursSi gamarjvebis
Semdeg mieca. dRes giorgi CineTSia
dasaqmebuli da erT-erTi inovaci
uri proeqtis aqtiuri monawilea,
romelsac aqvs ambicia, rom uaxloes
periodSi didi moculobis monaceme
bis Senaxvis mxriv seriozulad Secv
lis suraTs msoflioSi.
***
Tbilisis saxelmwifo univer
sitetSi literaturis moyvarul
Ta studenturi konkursis „pla
neta
ridmoris“
gamarjvebuli
ekonomikis fakultetis studenti
beqa goginava gaxda. is evropaSi sas
wavlo treningis sagzuriT dajil
dovda. gamarjvebulebs partniorma
gamomcemlobam „wignebi baTumSi“
specialuri prizebi gadasca. ekono
mikur Teoriebze samecniero liter
aturis gacnobis paralelurad, beqa
cdilobs, Tavisufal dros wigne
bi ikiTxos. ambobs, rom proeqtis

Tamar razmaZe

TaTia sebiskveraZe

farglebSi wakiTxuli wignebidan,
yvelaze didi STabeWdileba guram
macxonaSvilis wignma ,,gldani(Seu
Zlebeli romani)“ datova.
***
axalgazrda, niWieri da per
speqtiuli
mecnieri.
kargad
daimaxsovreT es biWi, is Zalian bevr
warmatebas miaRwevs~, _ am sityve
biT axasiaTebs kavkasiaSi yvelaze
maRalcitirebadi
mecnier-mkvle
vari, fizika-maTematikis mecniere
baTa doqtori, CERN-is qarTuli
jgufis erT-erTi xelmZRvaneli Tam
ar jobava Tavis students, arCil
durgliSvils. arCili jer mxolod
27 wlisaa da ukve 6 welia, rac ato
muri birTvuli kvlevebis evropuli
organizaciis CERN ATLAS qsperi
mentis warmatebuli monawilea.
***
Tsu kursdamTavrebuli sofo
SinjikaSvili praRaSi, evropaSi
Microsoft-is yvelaze did develope

gvanca gagniZe

rul centrSi muSaobs. iq dasaqmebul
48-mde sxvadasxva qveynis asobiT
TanamSromels Soris sofo erTa
derTi qarTvelia. man Tsu-s zust
da sabunebismetyvelo fakultetis
informatikis
frangul-qarTuli
sabakalavro programa daamTavra.
momavalSi Zalian unda qarTuli
enis avtomaturi Targmnis sistemis
SeqmnaSi miiRos monawileoba. Tan,
kadrebad
warmoidgens,
rogor
akeTebs avtomaturi mTargmnelis
prezentacias soxumSi, ilia vekuas
saxelobis vsaerTaSoriso konfer
encia
***
Tbilisis saxelmwifo univer
sitetSi san diegos saxelmwifo
universitetis studenti luka lom
TaZe staJirebas Facebook-is saTavo
ofisSi gaivlis. 250 000 studentidan
saukeTeso 300 students Soris mox
vda da feisbuqma zafxulSi menlo
parkSi, silikon velize softvear de
veloperad aarCia. luka kompiuter

giorgi grigolia

uli inJineriis mesame kursis
studentia. 2017 wels is gacvliTi
programiT imyofeboda san diegoSi.
***
Tbilisis saxelmwifo universi
tetis fsiqologiisa da ganaTlebis
mecnierebaTa fakultetis ganaT
lebis mecnierebebis dargobrivma
sadisertacio sabWom zaza adanaias
ganaTlebis mecnierebaTa doqto
ris xarisxi mianiWa. is erT-erTi
mecnierebaTa doqtoria, romelmac
bolo wlebSi Tsu-Si disertacia
daicva ise, rom mxedvelobasTan
dakavSirebul problemebs ar Se
uSinda. „usinaTlo abiturientebis
saganmanaTleblo-sakonsultacio
saWiroebebi da profesiuli arCev
ani (profesiuli ganaTlebis mag
aliTze)“ _ ase hqvia sadisertacio
Temas, romelSic Tsu mkvlevarma
zaza adanaiam, sakuTar magaliTze
dayrdnobiT, specialuri saWiroe
bebis adamianebis saganmanaTleblo
problemebi Seiswavla.

aleqsandre saaTaSvili

gela pataSuri

universiteti

ratom Tsu?
pirveli gverdidan
Tamar gagoSiZe -profesori,
Tsu fsiqologiis da ganaTlebis
mecnierebaTa fakultetis dekani:
„ratom unda Caabaros abituri
entma Tbilisis saxelmwifo univer
sitetSi? imitom, rom universitetSi
dResac akademiuri suli trialebs.
akademia ufro metia, vidre swav
la-swavleba, codnis miReba. imitom,
rom esaa adgili, sadac profesori
da studenti erToblivad qmnian
axal codnas, sadac xdeba codnis ga
ziareba, sadac waxalisebulia kri
tikuli azri, sadac Rirebulebebs,
urTierTobasa da eTikas didi mniS
vneloba eniWeba.

Tsu-s arCeva mravalmxrivi da
fundamenturi codnis, mecnieruli
siRrmisa da keTilsindisierebis, ino
vaciuri azrisa da tradiciis pativis
cemis harmoniuli Serwymis, mecnieru
li azris uwyvetobis arCeva.
Tsu-s arCeviT Cven virCevT pro
fesionalizmis pativiscemas, aka
demiurobis kulturas, mecnierebis
erTgulebasa da mudmivi TviTganvi
TarebisTvis swrafvas.
Tsu namdvilad is adgilia, sadac
yalibdeba ara marto mravalmxrivad
ganviTarebuli profesionali, aramed pasuxismgebliani da socialu
ri samaTlianobis suliskveTebiT
gamsWvaluli moqalaqe“.

iago kaWkaWiSvili, Tsu socialur
da politikur mecnierebaTa
fakulteti, sociologiisa da
socialuri muSaobis departamentis
xelmZRvaneli, profesori,
doqtori:
„slogani, rom Tsu uZvelesi uni
versitetia saqarTveloSi, mxolod
lamazi epiTeti ar aris: am univer
sitetSi, sxvadasxva mecnierebis
sferoSi, Camoyalibda inteleqtua
luri (anu, swavlebisa da kvlevis)
tradicia,
samecniero
skolebi,
romlebic Tsu-Si mosul yovel axal
Taobas safuZvlian, mecnierul mem
kvidreobaze daSenebul ganaTlebas
aZlevs. es uzarmazari gamocdileba
akumulirebulia samecniero pro
duqciaSi, Tumca, kvlavwarmoebas ax
dens cocxal, saauditorio sivrceSi,
studentebis pirispir.

Tsu ar warmoadgens mxolod cod
nis Semkreb centrs, is moiazreba im
Rirebulebebis matarebel adgilad,
romelic aucilebelia axalgazrdis
socializaciisTvis, pirovnebad qcev
is gzaze. universitetma, Tavisi uni
kaluri istoriuli gamocdilebiT,
moaxdina profesiuli codnisa da ada
mianad yofnis Rirebulebebis sinTezi
da, am TvalsazrisiT, Camoyalibda
sauniversiteto cxovrebis erTgvar
nimuSad. Sesabamisad, Tsu-s misia gas
cda mxolod saswavlo miznebs da gac
ilebiT farTo samoqalaqo aqtivobis
asparezad gadaiqca“.

Tornike qadeiSvili, Tsu
andria razmaZis maTematikis
institutis geometria-topologiis
ganyofilebis gamge, mTavari
mecnier-TanamSromeli, institutis
samecniero sabWos Tavmjdomare.
„swored
Tsu-Si
aRorZinda
mecniereba saqarTveloSi, swored
aq dafuZnda pirveli qarTuli
samecniero institutebi, romlebmac
Semdgom mecnierebaTa akademiaSi
moiyares Tavi, magram misi daSlis
Semdgom kvlav aq aRmoCndnen. Zalian
mniSvnelovania, rom Tsu-s axali
regulaciebiT gaTvaliswinebulia
institutebis mecnierTa CarTva
saswavlo procesis dagegmvaSic da
warmarTvaSic.
aq mosul students daxvdebian
ara trenerebi, romlebic treningebs
Cautareben unarebis gansaviTare
blad, aramed profesor-mecniere
bi, romlebic codnas gadascemen da
mecnierebas aziareben. aseT pro
fesorTan urTierToba mogcemT

saSualebas CaerToT samecniero
proeqtebSi rogorc CvenTan, aseve
sazRvargareT _ saerTaSoriso aRi
arebis da avtoritetis mqone Tqveni
profesoris gacemuli rekomendacia
Rirebuli iqneba cnobili universi
tetebis samagistro an sadoqtoro
programebze Casaricxad ucxoeTSic.
Tsu-Si aseTi ierarqiaa: studen
ti, Semdeg profesori-mecnieri, da
Semdeg _ administracia. amitoma
caa Tsu-Si saswavlo procesi ase
efeqtiani: swavla da ara mxolod
treningi, codna da ara mxolod un
ar-Cvevebis ganviTareba, gamocdebi
da ara e.w. Semosaxazi testebi (aRi
arebulia, rom karg profesorTan
naxevarsaaTiani urTierToba ga
mocdis procesSi ufro efeqtiania,
vidre ramdenime leqciis mosmena).
ratom Tsu? imitom, rom Tsu aris
codnis da mecnierebis taZari!“

giorgi lobJaniZe, Tsu humanitarul
mecnierebaTa fakultetis
asocirebuli profesori:
„roca me abiturienti viyavi,
saqarTveloSi erTaderTi univer
siteti iyo _ ivane javaxiSvili saxe
lobis Tbilisis saxelmwifo univer
siteti. cxadia, maSin arc asarCevi
iyo rame: Tu sauniversiteto ga
naTlebis miReba gindoda, am erTa
derTi universitetisaTvis unda

migemarTa. mere viTareba nel-nela
Seicvala da Cvens qveyanaSi asobiT
universiteti gaCnda, romelTagan
Zalian bevrs mxolod saxeli hqon
da universitetisa, Torem ise, ve
ranair akademiur moTxovnebsa da
winapirobebs ver akmayofilebda.
dRes es viTareba kidev ufro Cax
larTulia: realurad TiTqos ar
sebobs universitetebi da maT Soris
konkurenciamac iCina Tavi, magram
piradad CemTvis ivane javaxiSvilis
saxelobis saxelmwifo universiteti
ukonkurentoa, ramdenime arsebiTi
mizezis gamo:
Tsu aris ara mxolod saqarTve
loSi, aramed mTel kavkasiaSi pir
veli universiteti, romelic arse
bobis 100 weliwads iTvlis. visac
ganaTlebasTan profesiuli Sexeba
hqonia, kargad moexseneba, ramxe
la mniSvneloba aqvs Tanamedrove

Tsu _ pirveli nabijebi warmatebisken
pirveli gverdidan

iuridiuli fakultetis gundi

san diegos universitetis gundi

***
Tsu erovnuli samecniero bib
lioTekis, saqarTvelos inovaciebis
da teqnologiebis saagentos/GITA
da Internet Society-is organizebiT
studenturi IoT hakaToni gaimarTa.
IoT hakaTonSi Tbilisis saxelmwifo
universitetSi san diegos universi
tetis gundma specialuri step IT ak
ademiis prizi miiRo, rac kompaniaSi

beqa goginava

staJirebas da kompaniis proeqtebSi
monawileobis miRebas gulisxmobs.
gamarjvebuli gundis wevrebi arCil
beriZe, rati vaCeiSvili da Tamar
mosiaSvili kompiuteruli inJine
riis fakultetis studentebi varT,
ana tomaSi da beso uTiaSvili ki _
eleqtruli inJineriis fakultetis
studentebi.

arCil durgliSvili

sofo SinjikaSvili

zaza adanaia
***
Tsu iuridiuli fakultetis
studentebma giorgi baiaZem, nino
goSxeTelianma, nana yruaSvilma da
TamTa SamaTavam vaSingtonSi (aSS)
filip s. jesapis saxelobis imitire
buli procesebis saerTaSoriso
raundebze warmatebiT iasparezes.
gundi daupirispirda Semdeg univer
sitetebs: kviprosis universiteti;.

luka lomTaZe

ganaTlebis donisaTvis didi xnis
tradiciasa da mis uwyvetobas. Sei
Zleba, Seqmna Zalian kargi mate
rialur-teqnikuri baza, gqondes
saukeTeso aRWurviloba, magram ar
gqondes mTavari _ tradicia, ro
melsac qmnis mecnierTa Taobebis
TanamSromloba da maTi bunebrivi
urTierTmonacvleoba.
zemoxsenebul tradiciaze da
fuZnebulia uaRresad Tanamedrove
saswavlo programebi, romlebic
boloniis procesis CarCoebSi dRe
vandeli evropis saukeTeso univer
sitetebis saswavlo da samecniero
standartebs Seesabameba. zogi spe
cialoba ki CvenTan imdenad maRal
doneze iswavleba, rom Tsu-Si am spe
cialobebze mosaxvedrad msoflios

mravali qveynidan Camodian. magali
TisaTvis SemiZlia qarTuli aRmo
savleTmcodneobis saxelganTqmuli
skola davasaxelo.
zemo ori paragrafi, mgoni,
sruliad sakmarisia imis naTelsay
ofad, ratom unda airCios codnas
mowadinebulma axalgazrdam ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universiteti. magram
piradad CemTvis aris kidev erTi,
mesame mizezi, rac Tsu-s Cems TvalSi
sruliad gansakuTrebul mniSvnelo
bas aniWebs, kerZod:
ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universiteti
daarsebis dRidanve moiazreboda ara
mxolod rogorc codnis dagrovebi
sa da gadacemis kera, aramed rogorc
erTgvari sakraluri sivrce, romlis
wiaRSic unda Senaxuliyo da gadarCe
niliyo erovnuli idea yvelanairi
politikuri Tu sazogadoebrivi koni
unqturis pirobebSi Tu am pirobebis
miuxedavad. dRes, roca faseuloba
Ta devalvaciis mZime Jami dgas, bev
ri Zalian skeptikurad, ufro metic,
cinikurad aRiqvams universitetis
zedwodebas, riTac mas Cveni wina Tao
bebi moixseniebdnen. magram ramdenic
ar unda vixalisoT, rogorc ar unda
gadavsinjoT Cveni damokidebulebebi,
universiteti iyo da dResac aris „Te
Tri taZari“ da Tu mis TeTr kedlebs
alag-alag WuWyi moedeba, es sasacilo
ki ara, yvela Cvenganis sazrunavia,
radgan faqtia: Cven swored iseTebi
leidenis universiteti (niderland
ebis samefo); saerTaSoriso biznes
samarTlis instituti (egvipte);
belorusis samarTlis saxelmwifo
universtiteti.
oTxive
raund
Si gamarjvebis Sedegad, Tbili
sis saxelmwifo universiteti 16
saukeTeso gundSi Sedis.
***
amierkavkasiaSi
pirvelad,
2018 wlis 10 Tebervals Tsu-Si er
Toblivi saerTaSoriso sadoqtoro
programis „evropuli literatura~
farglebSi Tsu doqtorantebs xa
tia cirgaias da maia beniZes ormagi
akademiuri xarisxi: Tsu doqtoris
xarisxTan erTad, boloniis univer
sitetis doqtoris xarisxi mieniWaT.
saerTaSoriso sadoqtoro programa
`evropuli literatura (DESE - Doctorat d’Etudes Supérieures Européennes)
Tsu-Si 2011 wlidan xorcieldeba.

viqnebiT, rogori universitetic gva
qvs da gveqneba momavalSi“.

zviad korZaZe, Tsu mowveuli
leqtori, advokati, korZaZis
saadvokato biuro:
„CemTvis universiteti saswavlo
dawesebulebaze metia, radgan, rode
sac igi davamTavre, sxva iuridiuli
saswavlebeli ar iyo. garda amisa,
CemTvis Tsu aris saqarTvelos da
moukideblobisa da saxelmwifoe
briobis simbolo. imitom, rom misi
daarseba im dros da im adamianebis
mier moxda, vinc arian Cveni saxel
mwifoebriobisa da cnobierebis
fuZemdeblebi meoce saukunis dasawy
isSi. Sinagani gancdac maqvs da darw
munebulic var, rom es instituciuri
mexsiereba universitets daleqili
aqvs rogorc saswavlo procesSi,
ise mis kedlebSi. saswavlebels aqvs
sulic, romelic CemTvis Zalian
mniSvnelovania da yoveli fexis Se
bijeba universitetSi CemTvis stu
dentisa da Tu leqtoris statusiT
krZalvisa da mowiwebis grZnobas
aRZravs. ase rom, vfiqrob, Cemi ko
legebi xarisxian codnasTan erTad
swored am grZnobas miiReben“.

arCil durgliSvili, Tsu
kursdamTavrebuli, CERN-Si
ATLAS kolaboraciis wevri:
`Tbilisis saxelmwifo univer
siteti CemTvis saamayoa imiT, rom
saSualeba momca mimeRo mravalmx
rivi sabaziso codna, rac aucilebe
li da sakmarisi iyo Cemi Semdgomi
karieruli winsvlisaTvis. aseve
universitetSi SeviZine is gamoc
dileba da Tavdajerebuloba rig
sakiTxebSi, rac Semdgom sakuTari
Tavis ganviTarebaSi damexmara.
sazRvargareT Cemi profesiuli
saqmianobis mokle periodSi, bevr
ucxoel TanatolTan mqonda Sexeba,
romelTac damTavrebuli hqondaT
sxvadasxva evropuli Tu amerikuli
universitetebi. maTTan urTierTo
bis Sedegad mivxvdi, rom Tbilisis
saxelmwifo universitetSi miRebu
li ganaTleba arafriT ar Camouvar
deba sazRvargareTis mraval uni
versitetSi miRebul ganaTlebas...~
boloniis universitetTan erTad
aRniSnul programaSi CarTulia ev
ropis wamyvani universitetebi, maT
Soris ot-alzasis universiteti (sa
frangeTi), klermon-feranis univer
siteti (safrangeTi), iagelonis uni
versiteti (poloneTi), valadolidis
universiteti (espaneTi) da sxva. pro
gramis farglebSi studentebma eqvsT
viani sadoqtoro staJireba gaiares
boloniis universitetSi, Semdeg ki
orTviani staJireba ot-alzasis uni
versitetSi (safrangeTi, q. muluzi);
***
literaturuli konkursis „Se
modgomis legenda“ saiubileo _
meaTe konkursis pirveli saprizo
adgilis mflobeli Tbilisis saxel
mwifo
universitetis
studenti
Tekla eremeiSvili gaxda. is aTasi
lariTa da konkursis simboloTi
dajildovda.

saerTaSoriso sadoqtoro programis doqtorantebi
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abiturientis megzuri 2019
ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამები:

კომპიუტერული მეცნიერება; მათემატიკა; ფიზიკა; ქი
მია; ბიოლოგია; გეოგრაფია; გეოლოგია; ელექტრო
ნიკა; გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნო
ლოგია; ეკოლოგია;
ბოლო წლებში ფაკულტეტზე ეტაპობრივად ამოქმედ
და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხი
საბაკალავრო პროგრამა: ელექტრული ინჟინერია;
კომპიუტერული ინჟინერია; ქიმია-ბიოქიმია.
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების
პროცედურები:
საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების უფლებით
სარგებლობენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების წესით
ჩარიცხული აბიტურიენტები.
სავალდებულო გამოცდები:
ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4);
ბიოლოგია/მათემატიკა/ქიმია/გეოგრაფია/ფიზიკა/
ისტორია (კოეფიციენტი 6);
უცხო ენა (კოეფიციენტი 1);
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 1).
2019-2020 სასწავლო წელს საბაკალავრო პროგ
რამებზე მისაღები კონტინგენტი:
სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკა
ლავრო პროგრამებია:
მათემატიკა – 100, ქიმია – 100, ბიოლოგია – 100,
ფიზიკა – 100 ადგილი;
სხვა საბაკალავრო პროგრამებისთვის კვოტებია:
კომპიუტერული მეცნიერება – 90; გეოგრაფია – 80;
გეოლოგია – 35; ელექტრული და ელექტრონული
ინჟინერია – 20; გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და
ბიოტექნოლოგია – 60; ეკოლოგია – 30;
საერთო მიღება ფაკულტეტის შემდეგ საბაკალავრო
პროგრამებზე: კომპიუტერული მეცნიერება, გეოგრა
ფია, გეოლოგია, ელექტრული და ელექტრონული
ინჟინერია, გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტ
ექნოლოგია, ეკოლოგია – 190 ადგილი
კვოტები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროგრამებისთვის:
ელექტრული ინჟინერია – 10; კომპიუტერული ინჟინე
რია – 45; ქიმია-ბიოქიმია – 50 ადგილი.
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავ
რო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს პირველი
სასწავლო წლის ბოლოს მოეთხოვებათ TOEFL-ის გა
მოცდის ჩაბარება სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსი
ტეტის მიერ დადგენილი მინიმალური კომპეტენციით.
მისაღები კონტინგენტი:
სულ ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის სა
ბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტია
1010. მათ შორის ქართულენოვანი და ფრანგულქართული პროგრამებისთვის გამოიყო 905 ადგილი,
ხოლო სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროგრამებისთვის – 105 ადგილი.
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავ
რო პროგრამებზე სწავლის საფასურია 7500 ამერიკ
ული დოლარის ეკვივალენტი ლარში.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N3,
თსუ II კორპუსი.
ტელ.: (+995 32) 2 250484-2324 (დეკანატი).
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/science/
ojyqp0d9tyfxg2m/

სან დიეგოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – საქართველო
რატომ უნდა ავირჩიოთ
SDSU-საქართველო თსუ
რატომ SDSU
SDSU აღიარებულია ყველაზე მზარდ და ინოვაციური
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ცვლილებების დამნერგავ სასწავლებლად ამერიკაში –
„U.S. News & World Report“-ის მიერ.
უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატო
რიები და სტუდენტების სრული წვდომა ხელსაწყოებზე
მრავალმხრივი სამეცნიერო კვლევების ჩატარების შე
საძლებლობას იძლევა.
SDSU ყოველწლიურად გამოყოფს $130 მილიონ დო
ლარს სამეცნიერო გრანტებისა და კონტრაქტებისთვის.
SDSU-საქართველოს სტუდენტებს ეძლევათ უნიკალ
ური შესაძლებლობა ერთი სემესტრით ან ერთი წლით
სწავლა გააგრძელონ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივ
ერსიტეტში, კალიფორნიის კამპუსში. სტუდენტები ამ
შემთხვევაში გადაიხდიან სწავლის იმავე საფასურს,
რასაც საქართველოში.
SDSU-საქართველო მიზნად ისახავს საქართველოში
საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიურ დარგებში მა
ღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას; კურსდამ
თავრებულები მაღალ კონკურენტუნარიანნი იქნებიან
როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომით
ბაზარზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
SDSU-საქართველო
0108, თბილისი, საქართველო, მ. კოსტავას 5.
ტელ: +995 (32) 2 311 611;
ვებგვერდი: www.sdsu.edu
ელ.ფოსტა: Georgiainfo@mail.sdsu.edu
Facebook: SDSU.Georgia
თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
0179, თბილისი, საქართველო, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3.
ტელ: +995 (32) 2 23 29 61, +995 (32) 2 30 40 19;
ვებგვერდი: www.tsu.ge/ge/faculties/science
ელ.ფოსტა: science@tsu.ge

რატომ თსუ
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტი პირველი ეროვნული უნივერსი
ტეტია კავკასიაში, რომელიც 1918 წელს ევროპული
განათლებისა და ღირებულებების მატარებელი ქარ
თველი ინტელექტუალების მიერ დაარსდა და დღესაც
ლიდერ უნივერსიტეტად რჩება საქართველოსა და რე
გიონში.
თსუ ერთადერთი უნივერსიტეტია რეგიონიდან, რო
მელიც მოხვდა Times Higher Education World Uni
versity Rankings-ის ჩამონათვალში; საქართველოსა
და რეგიონის ყველა უნივერსიტეტზე მაღალი მაჩვე
ნებლები აქვს Webometrics Ranking-სა და URAP-ის
რეიტინგებში; თსუ ფიზიკის მიმართულების მეცნიერ
ებს მაღალი შედეგები აქვთ Best Global Universities
Ranking-ში;
ლექციებს ინგლისურ ენაზე კითხულობენ SDSU–სა და
თსუ მაღალი კვალიფიკაციის პროფესორები.
SDSU-საქართველოს კურსდამთავრებულები მიიღებენ
როგორც SDSU, ასევე თსუ დიპლომს.
თსუ დაინტერესებულ სტუდენტებს სამეცნიერო კვლე
ვაში ჩართვის ფართო შესაძლებლობებს სთავაზობს.
თსუ-ში სამეცნიერო კვლევების დასაფინანსებლად,
რომელშიც სტუდენტები მონაწილეობენ, ფუნქციონირ
ებს მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამა.
თსუ-ს და SDSU-ს გამოცდილება და მაღალი აკადემი
ური სტანდარტები უზრუნველყოფს STEM დარგებში სა
უკეთესო განათლებას ამიერკავკასიაში

საბაკალავრო პროგრამები:

შემოთავაზებული პროგრამები 2018-2019
• ქიმია/ბიოქიმია
ჩასაბარებელი საგნები: ზოგადი უნარები, ინგლი
სური ენა, მათემატიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ქართუ
ლი ენა და ლიტერატურა; ადგილების კვოტა:  ქი
მიით –45, ბიოლოგიით – 5.
• ელექტრული ინჟინერია
ჩასაბარებელი საგნები: ზოგადი უნარები, ინგლი
სური ენა, მათემატიკა, ფიზიკა, ქართული ენა და
ლიტერატურა; ადგილების კვოტა (საერთოა კომ
პიუტერულ ინჟინერიასთან): მათემატიკით – 7, ფი
ზიკით –3.
• კომპიუტერული ინჟინერია
ჩასაბარებელი საგნები: ზოგადი უნარები, ინგლი
სური ენა, მათემატიკა, ფიზიკა ქართული ენა და
ლიტერატურა; ადგილების კვოტა (საერთოა ელ
ექტრონულ ინჟინერიასთან): მათემატიკით – 40,
ფიზიკით – 5.
საბაკალავრო პროგრამებს გააჩნიათ საერთაშორისო
(ABET. ASC, WASC) აკრედიტაცია.

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები:
ფილოსოფია; ისტორია; არქეოლოგია; ეთნოლო
გია; კულტურის კვლევები; ხელოვნებათმცოდნე
ობა; კავკასიოლოგია; არაბისტიკა; ირანისტიკა;
ასირიოლოგია; თურქოლოგია; არმენოლოგია; ებ
რაისტიკა-არამეისტიკა; ქართული ფილოლოგია;
ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილო
ლოგია; სკანდინავიური ფილოლოგია; ფრანგული
ფილოლოგია; იტალიური ფილოლოგია; ესპანური
ფილოლოგია; რუსული ფილოლოგია; ახალი ბერ
ძნული ფილოლოგია; კლასიკური ფილოლოგია;
ბიზანტიური ფილოლოგია; ამერიკისმცოდნეობა;
სახვითი ხელოვნება; ტელე-კინო ხელოვნება; კავ
კასიოლოგია (რუსულენოვანი); რუსული ფილო
ლოგია (რუსულენოვანი).
დამატებითი სპეციალობები:
გამოყენებითი ენათმეცნიერება; შორეული
აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა;
რუსეთისმცოდნეობა; თეოლოგია.

პროფესიული და სხვა
საგანმანათლებლო პროგრამები:
ბიბლიოთეკარის მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამა; ქართულ ენაში მომზადების საგანმა
ნათლებლო პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანი,
სომხურენოვანი, აფხაზურენოვანი და ოსურენოვ
ანი სტუდენტებისათვის).
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების
პროცედურები:
საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების უფლებით
სარგებლობენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების
შედეგად ჩარიცხული აბიტურიენტები.
აბიტურიენტებმა უნდა ჩააბარონ გამოცდა 3
სავალდებულო საგანში (ქართული ენა და ლი
ტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა) და ერთ
არჩევით საგანში – ლიტერატურა ან ისტორია.
თითოეულ საგანში დაწესებულია მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი:
ქართული ენა და ლიტერატურა – 40%+1;
უცხო ენა – 40%+1;
ზოგადი უნარები – 30%+1;
ლიტერატურა/ისტორია – მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი.
მისაღები კონტინგენტი: 1000
2019-2020 სასწავლო წელს ჰუმანიტარულ მეცნი
ერებათა ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე
მიიღებს 1000 აბიტურიენტს. მათგან 400 აბიტურიენტს
სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პროგ
რამებზე.

სწავლის დროს თეორიულ და კონკრეტულ საინჟინრო
პრობლემებზე მუშაობა სტუდენტებს ხელს უწყობს პრო
ფესიული უნარების განვითარებაში, რითაც ვიღებთ
თეორიასა და პრაქტიკას შორის ისეთ ბალანსს, რო
მელიც მოამზადებს კურსდამთავრებულებს როგორც
სწრაფი დასაქმებისთვის, ასევე სწავლის შემდგომ სა
ფეხურზე გაგრძელებისთვისაც.

სახელმწიფოს მიერ სრულად
დაფინანსებული პროგრამები:

როგორ ჩავაბაროთ SDSU-საქართველო თსუ
პროგრამებზე
ერთიან ეროვნული გამოცდებზე რეგისტრაციისას უნდა
მიეთითოს SDSU-საქართველოს თქვენთვის სასურ
ველი პროგრამა თსუ-ში. პროგრამებზე ჩაირიცხებიან
სტუდენტები, რომლებიც გადალახავენ კომპეტენციის
დადგენილ მინიმალურ ზღვრებს შესაბამის საგნებში.

რესურსები სტუდენტებისთვის:

სწავლის ღირებულება და ფინანსური დახმარება
სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი – საქართვე
ლოს ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავ
ლის ღირებულება წელიწადში შეადგენს 7500 აშშ დო
ლარის ეკვივალენტს ლარში.
სტუდენტებს აგრეთვე შეუძლიათ მოიპოვონ სრული ან
ნაწილობრივი ფინანსური დახმარება სან დიეგოს სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტისგან. ფინანსური დახმარების
ფორმა ადრეული რეგისტრაციის ფორმის ნაწილია და
მისი შევსება შესაძლებელია ელექტრონულად ვებ
გვერდზე: www.sdsu.edu.

ქართული ფილოლოგია – მისაღები კონტინგენტი
200;
ისტორია – მისაღები კონტინგენტი 150;
არქეოლოგია – მისაღები კონტინგენტი 25;
ფილოსოფია – მისაღები კონტინგენტი 25.

ფაკულტეტზე პრიორიტეტულია ენების სწავლება. ფა
კულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს შემდეგი ენების შეს
წავლას:
ქართველური ენები (ქართული, სვანური, მეგრუ
ლი, ლაზური);
		ევროპული ენები (ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალი
ური, ახალი ბერძნული, ნორვეგიული, შვედური);
		სლავური ენები (რუსული, პოლონური, უკრაინ
ული);
		აღმოსავლური ენები (არაბული, სპარსული, თურ
ქული, ებრაული, იაპონური, ჩინური);
		კლასიკური ენები (ლათინური, ძველი ბერძნუ
ლი);
		ძველი ცივილიზაციის ენები (შუმერული, აქადური,

ხეთური, ძველი ეგვიპტური);
		კავკასიური და კავკასიაში გავრცელებული ენები
(აფხაზური, ადიღეური, ჩეჩნური, ხუნძური, უბიხ
ური, თაბასარანული, უდიური, ბაცბური, ინგუშური,
სომხური, ოსური, აზერბაიჯანული).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1,
თსუ I კორპუსი.
ტელ: (+995 32) 2 25 04 85 (დეკანატი).
ელ. ფოსტა: humanities@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/human
ities/programs/bach_programs//

სოციალურ და
პოლიტიკურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამები:

პოლიტიკის მეცნიერება;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
(ქართულ-რუსულენოვანი);
საერთაშორისო ურთიერთობები;
საზოგადოებრივი გეოგრაფია;
სოციალური მუშაობა;
სოციოლოგია.

საბაკალავრო საფეხურზე საერთაშორისო ურთიერ
თობების მიმართულების გარდა, ყველა მიმართულება
სწავლების ძირითად სპეციალობასთან (major – 120
კრედიტი) ერთად, გთავაზობთ დამატებით (minor – 60
კრედიტი) სპეციალობებს, რომელთა კომბინირებაც
სტუდენტის სურვილზეა დამოკიდებული.
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების
პროცედურები:
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი
ეროვნული გამოცდების საფუძველზე;
ჩასაბარებელი საგნებია:
ზოგადი უნარები;
ქართული ენა;
უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული,
რუსული);
ისტორია/გეოგრაფია/მათემატიკა/სამოქალაქო
განათლება.
2019-2020 სასწავლო წელს მისაღები
კონტინგენტი:
საზოგადოებრივი გეოგრაფია/სოციოლოგია/
სოციალური მუშაობა
პოლიტიკის მეცნიერება – სულ 450;
საერთაშორისო ურთიერთობები – 70;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციები – 100;
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია (ქართულრუსული) – 20.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/დასაქმება:
საბაკალავრო პროგრამის წარმატებით დასრულების
შემთხვევაში, ფაკულტეტის კურსდამთავრებულს ენიჭ
ება ბაკალავრის ხარისხი შესაბამის დარგში.
ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს, მოქმედი პროგ
რამების დასრულების საფუძველზე მიღებული კვა
ლიფიკაციის შესაბამისად, ეძლევათ შესაძლებლობა
დასაქმდნენ საჯარო და ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობის დაწესებულებებში, არასამთავრობო და კერძო
სექტორებში, სხვადასხვა სახის მედია და საინფორმა
ციო სამსახურებში.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N8, VI კორპუსი.
ტელ: (+995 32) 2 29 05 94 (დეკანატი);
(+995 32) 2 25 17 35 (სასწავლო დეპარტამენტი).;
(+995 32) 2 22 11 01 (233) (სტუდენტთა
მომსახურების ცენტრი);
ფაქსი: (+995 32) 2 29 05 94.
ვებგვერდი: http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/
social/news;
https://www.facebook.com/groups/TSU.SOCPOL/

ფსიქოლოგიისა
და განათლების
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამები:
ფსიქოლოგია;
ოკუპაციური თერაპია
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის

universiteti

abiturientis megzuri 2019
მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო–
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
მულტილინგვური
განათლება
(დაწყებითი
განათლების საფეხური);
ფსიქოლოგია (დამატებითი პროგრამა (Minor));
პედაგოგიკა (დამატებითი პროგრამა (Minor)).
საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების
პროცედურები:
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისათვის
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
სავალდებულო საგნებია:
ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4);
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 3);
უცხო ენა (კოეფიციენტი 3).
არჩევითი საგნებია:
ბიოლოგია (კოეფიციენტი 2);
მათემატიკა (კოეფიციენტი 2);
ლიტერატურა (კოეფიციენტი 2);
ისტორია (კოეფიციენტი 2).
სამოქალაქო განათლება (კოეფიციენტი 2)
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ფსიქოლოგიაში.
2019-2020 სასწავლო წლის მისაღები
კონტინგენტის რაოდენობა: 225;
საბაკალავრო პროგრამა ოკუპაციური თერაპიის
თვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სავალდებუ
ლო საგნებია:
ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4);
უცხო ენა (კოეფიციენტი 3).
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 3)

(შენიშვნა: „ოკუპაციური თერაპიის“ პროგრამაზე უცხო
ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბა
რება).

არჩევითი საგნებია:
ბიოლოგია (კოეფიციენტი 3);

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება:
ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი.
2019-2020 სასწავლო წლის მისაღები
კონტინგენტის რაოდენობა: 10;
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადე
ბის ინტეგრირებული საბაკალავრო–სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამისთვის ერთიან ერ
ოვნულ გამოცდებზე სავალდებულო საგნებია:
ზოგადი უნარები (კოეფიციენტი 4);
ქართული ენა და ლიტერატურა (კოეფიციენტი 3);
უცხო ენა (კოეფიციენტი 3).
არჩევითი საგნებია:
ლიტერატურა (კოეფიციენტი 2);
		მათემატიკა (კოეფიციენტი 2);
		ბიოლოგია (კოეფიციენტი 2);
		ისტორია (კოეფიციენტი 2).
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი
ფსიქოლოგიაში.
2019-2020 სასწავლო წლის მისაღები
კონტინგენტი: 50
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებ
ლო პროგრამა – „მასწავლებელი“ – 60 კრედიტი
(100%–იანი სახელმწიფო დაფინანსება);
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება:
კვალიფიკაციას არ ანიჭებს
კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ
განსაზღვრული საგნის გამოცდა (ქართული ენა და ლი
ტერატურა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 10 ად
გილი; მათემატიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)
– 7 ადგილი; ისტორია – 10 ადგილი ; გეოგრაფია – 5
ადგილი; სამოქალაქო განათლება – 10 ადგილი; ფი
ზიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 3 ადგილი;
ქიმია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 4 ადგილი;
ბიოლოგია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 5 ად
გილი; ინგლისური ენა(დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუ
ალო საფეხური) – 15 ადგილი; გერმანული ენა (დაწყე
ბითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – 5 ადგილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო სა
ფეხური) – 3 ადგილი; რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო
ან/და საშუალო საფეხური) – 3 ადგილი;
შიდა გამოცდა – ანალიტიკური წერა.
ტელ.: (+995) 599 331218;
ელ.ფოსტა: ketevan.chkuaseli@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ge/faculties/psycholo
gy/programs/rub7uclwhqwgq-fgc//
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:
ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი;
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მეხუთე საფეხუ
რის პროფესიული კვალიფიკაცია.
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/data/file_db/facul
ty_psychology/Baga_Bagi.pdf

იურიდიული ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამები:

სამართალი (აკრედიტებული);
საერთაშორისო სამართალი (აკრედიტებული);

სამართლის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღების

პროცედურები:
სწავლების ენა: ქართული;
სამართალი – ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო
ენა; ზოგადი უნარები; ისტორია – 280; მათემატიკა –
224; ლიტერატურა – 56;
2019-2020 სასწავლო წლის მისაღები
კონტინგენტი: სამართალი – 560 სტუდენტი;
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სამართლის ბაკალავრი
დასაქმება: სამართლისა და საერთაშორისო სამარ
თლის სპეციალობების საბაკალავრო პროგრამის
დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული ფლობს
იურისტის პროფესიის შესაბამის თეორიულ ცოდნას
და პრაქტიკულ უნარებს; სამართლის საბაკალავრო
პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებ
ლობა იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც
მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სა
სერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება. ამავე დროს, იგი
უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს სამაგისტრო
პროგრამით, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი
დონის სპეციალისტისა და მკვლევრის მომზადებაზე.
საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგ
რამებზე მიღების პროცედურები:
სწავლების ენა: ქართული;
საერთაშორისო სამართალი – ქართული ენა და ლი
ტერატურა; უცხო ენა; ზოგადი უნარები; ისტორია – 20;
მათემატიკა – 20.
მისაღები კონტიგენტი:
2019-2020 სასწავლო წლის მისაღები კონტინგენტი:
საერთაშორისო სამართალი – 40 სტუდენტი.
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS.
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სამართლის ბაკალავრი,
სპეციალობა საერთაშორისო სამართალი;
დასაქმება: საერთაშორისო სამართლის საბაკალავ
რო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლო
ბა აქვთ, იმუშაონ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის
შიდა (საგარეო საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამი
ნისტრო, პარლამენტის აპარატი, და სხვ.) და საგარეო
(საელჩო, საკონსულო) ორგანოებში, საერთაშორისო
ორგანიზაციებსა და საზოგადოებრივ სექტორში. საერ
თაშორისო მართლმსაჯულების ორგანოებში მუშაობის
პარალელურად შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს
საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, საქარ
თველოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგა
ნოებში მუშაობისა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0179, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3,
თსუ, II კორპუსი ოთახი N406,
მარიამ ქველაძე, e-meil: helpdesk.ies@tsu.ge
ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის შესა
ხებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ელექტრონულ მისა
მართზე: http://ies.tsu.edu.ge/ge/doctorate/

მედიცინის ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამები:

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა მე
დიცინა – მისანიჭებელი ხარისხი დიპლომირებული
მედიკოსი;
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა სტო
მატოლოგია – მისანიჭებელი ხარისხი დიპლომირებუ
ლი სტომატოლოგი;
2019-2020 სასწავლო წლის ერთსაფეხურიან სა
განმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინ
გენტი:
მედიცინა – 100 ადგილი.
სტომატოლოგია – 55 ადგილი.
ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამები
სათვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
სავალდებულო საგნებია:
ზოგადი უნარები;
უცხო ენა;
ქართული ენა და ლიტერატურა;
არჩევითი საგნებია:
ბიოლოგია ან მათემატიკა ან ქიმია.
ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ადგილების რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედ
ვით:
მედიცინა – 60 ბიოლოგია, 25 მათემატიკა, 15 ქიმია.
სტომატოლოგია – 33 ბიოლოგია,10 მათემატიკა, 12
ქიმია.
დიპლომირებულ მედიკოსს/სტომატოლოგს უფლება
აქვს სწავლა განაგრძოს მაგისტრატურაში, დოქტორან
ტურაში ან/და რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლო
მის შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ან იმ
უშაოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
შეზღუდვების გათვალისწინებით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
0159, თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78;
ტელ: (+995 32) 2 91 31 25;
ფაქსი: (+995 32) 2 54 08 23.
ელ. ფოსტა: medicine@tsu.ge
ვებგვერდი:
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/medicine
https://www.facebook.com/
groups/171375696404085/

ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტი
საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამები:

ეკონომიკა;
ბიზნესის ადმინისტრირება;
ტურიზმი;
ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი საბაკალავრო
პროგრამა – ეკონომიკის საერთაშორისო
სკოლა – ISET), დეტალური ინფორმაცია იხილეთ
ქვემოთ).

სასწავლო ცენტრი);
საოფისე საქმე (IV საფეხური) (ქუთაისის სასწავ
ლო ცენტრი);
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (IV საფეხური)
(ქუთაისის სასწავლო ცენტრი);
შემფასებელი (V საფეხური) (ქუთაისის სასწავლო
ცენტრი).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2,
თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებ-გვერდი: https://www.tsu.ge

2019-2020 სასწავლო წელს ეკონომიკისა და ბიზნე
სის ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე მიიღებს
1050 აბიტურიენტს. მათგან 400 აბიტურიენტს სახელ
მწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პროგრამებზე.
საბაკალავრო პროგრამა „ეკონომიკა“
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: ეკონომიკის საბაკალავრო
პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად აბიტ
ურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოც
დები შემდეგ საგნებში:
ქართული ენა და ლიტერატურა (30%+1),
უცხო ენა (30%+1),
ზოგადი უნარები (30%+1),
მათემატიკა (30%+1);
მისაღები კონტინგენტი: 400 ადგილი (100%-იანი სა
ხელმწიფო პროგრამული დაფინანსება);
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
არჩევითი მოდულები:
ეკონომიკური პოლიტიკა
მაკროეკონომიკა
საერთაშორისო ეკონომიკა
მენეჯერული ეკონომიკა
ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა
ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა
შრომის ეკონომიკა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2,
თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
საბაკალავრო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრი
რება“
სწავლების ენა: ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ბიზნე
სის ადმინისტრირების ბაკალავრი
მიღების პროცედურები: ბიზნესის ადმინისტრირების
საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსა
პოვებლად აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ერ
ოვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში:
ქართული ენა და ლიტერატურა (30%+1),
უცხო ენა (30%+1),
ზოგადი უნარები (30%+1),
მათემატიკა (30%+1);
მისაღები კონტინგენტი:  350
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
არჩევითი მოდულები:
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი
მარკეტინგი
მენეჯმენტი
ფინანსები და საბანკო საქმე
ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი
საერთაშორისო ბიზნესი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ.2,
თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი.
ტელ.: 2250484
ელ.ფოსტა: www.economics@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge
საბაკალავრო პროგრამა „ტურიზმი“
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის დასახელება: ბიზნე
სის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
სწავლების ენა: ქართული
მიღების პროცედურები: ტურიზმის საბაკალავრო
პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად აბიტ
ურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოც
დები შემდეგ საგნებში:
ქართული ენა და ლიტერატურა (30%+1),
უცხო ენა (30%+1),
ზოგადი უნარები (30%+1),
მათემატიკა (25%+1)/ისტორია (25%+1)/გეოგ
რაფია (25%+1);
მისაღები კონტინგენტი: 150
კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS
არჩევითი მოდულები:
ტურიზმის მენეჯმენტი
სასტუმროსა და კურორტის მენეჯმენტი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა:
საქართველო, თბილისი 0179, ვაჟა-ფშაველას გამზი
რი 44,
ტელ: 2250484  ელ.ფოსტა: turskola@tsu.ge

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამები:

საქართველოს კულტურილი მემკვიდრეობის გიდი
(V საფეხური)  (თბილისი);
ტუროპერატორი (V საფეხური) (თბილისი);
საბაჟო საქმე (V საფეხური) (თბილისი, ქუთაისის

ISET-ის ეკონომიკის
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო
პროგრამა
ფინანსებისა და საჯარო პოლიტიკის
მიმართულებებით

პროგრამის შესახებ
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) გთა
ვაზობთ ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამას. სწავ
ლა მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. პროგრამაზე
ასწავლიან ქართველი და უცხოელი პროფესორები,
რომელთაც დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი მიიღეს
ამერიკის და დასავლეთ ევროპის მაღალი რეპუტაცი
ის მქონე უნივერსიტეტებში. პროგრამის კურიკულუმი
შედგენილია მსოფლიო დონის, თანამედროვე ეკონ
ომიკის საერთაშორისო პროგრამების მიხედვით, რი
სი მუდმივი მონიტორინგიც ხორციელდება საერთა
შორისო აკადემიური სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ.
ISET-ის შენობა მორგებულია სტუდენტების საჭირო
ებებზე, აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით
და მდებარეობს თბილისის ცენტრში. სტუდენტები და
ლექტორები ინტენსიურად არიან ჩართული სასწავლო
პროცესში. ერთ ლექტორზე მოდის 7 სტუდენტი, რაც
საუკეთესო მაჩვენებელია რეგიონში.
სწავლის საფასური და ფინანსური მხარდაჭერა
■ საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები: გაატ
არე სემესტრი საზღვარგარეთ. ISET-ის სტუდენტს
შეუძლია გაცვლითი პროგრამით ისწავლოს „ერას
მუს +“-ში გაწევრიანებულ 197 უნივერსიტეტში;
■ გამოცდილება შრომის ბაზრისთვის: გაიარე სტა
ჟირება წამყვან კერძო ბანკებში, საერთაშორისო
საფინანსო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში,
ქართულ საჯარო და კერძო უწყებებში. ISET-ელები
დაგეხმარებიან სამსახურის მოძიებაში;
■ სწავლა საზღვარგარეთ: ISET-ის კურსდამთავრე
ბულები წარმატებით აგრძელებენ სწავლას ისეთ
პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში, როგორიცაა ჩიკა
გოს, ნიუ იორკის, სტენფორდის, UPenn-ის, Penn
State-ის, Caltech-ის, ლესტერის, ვორიკის, მაკ
გილისა და სხვა უნივერსიტეტები. ყველა მათგანს
მიღებული აქვს სწავლისა და საცხოვრებლის სრუ
ლი დაფინანსება;
■ საგანმანათლებლო აქტივობები: კურიკულუმით
გათვალისწინებულ ლექციებსა და სემინარებთან
ერთად, დაესწარი მოწვეული მაღალი დონის პრო
ფესორებისა და პრაქტიკოსი ეკონომისტების სემი
ნარებს და ადგილზე ვიზიტით შეისწავლე სახელ
მწიფო და კერძო ორგანიზაციების ეკონომიკური
საქმიანობა.
სწავლის საფასური და ფინანსური მხარდაჭერა
■ სწავლის საფასური: 2,250 ლარი ქართველი და
3,000 აშშ დოლარი უცხოელი სტუდენტებისთვის;
■ სახელმწიფო გრანტი: სახელმწიფო გრანტის მქო
ნე სტუდენტებისთვის პროგრამა უფასოა, რადგან
მათ შეუძლიათ მიღებული გრანტი გამოიყენონ IS
ET-ში სწავლის საფასურის სრულად დასაფარავად;
■ სტიპენდია: წარჩინებულ სტუდენტებს შეუძლიათ მი
იღონ სახელმწიფო სტიპენდია და საუნივერსიტეტო
დაფინანსება.

მოთხოვნები და პროცედურები

საქართველოს მოქალაქეებისთვის
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მისაღები მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი:
■ ინგლისური ენა: 65%+1
■ ზოგადი უნარ-ჩვევები: 40%+1
■ მათემატიკა: 50%+1
■ ქართული ენა და ლიტერატურა: მინიმალური ზღვარი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის:
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მისაღები მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი:
■ რეგისტრაცია ხდება ონლაინ, ვებ-გვერდზე:
www.iset.ge
■ რეგისტრაციის შემდეგ, ISET-ისგან მიიღებთ დამატებით
ინფორმაციას პროგრამაზე მიღებასთან დაკავშირებით
■ ISET დაგეხმარებათ საბუთების თარგმნასთან,
ნოტარიული წესით დამოწმებასა და სავიზო
პროცედურებთან დაკავშირებით

საკონტაქტო პირი: მაია სურგულაძე
მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქუჩა, N16
ვებგვერდი: www.iset.tsu.ge
ელ-ფოსტა: AdmissionsBA@iset.ge
ტელ.: +995 322 507 177 (შიდა: 104)
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universiteti

Tbilisis saxelmwifo universiteti _
ucxoeli studentebis TvaliT
2015 wlidan dRemde, sxvadasxva programis
farglebSi, Tbilisis saxelmwifo universi
tetSi 250-mde ucxoelma studentma gaiara sas
wavlo kursi. dRes Cven maTi STabeWdilebebis
nawils giziarebT:
gabrielus zeiveckasi, vilniusis
universiteti:
„adre Cems megobarTan visaubre da mivxv
di, rom is axalgazrdebi, visac mxolod dro
stareba undodaT, gacvliTi programisTvis
irCevdnen espaneTs, italias, an TurqeTs.
me msurda qveynis kulturasac gavcnobodi
da, aseve didebuli bunebac menaxa. swored am
mizeziT avirCie saqarTvelo. Tan Cvens uni
versitetebs TanamSromlobis xelSekruleba
aqvs gaformebuli. sagnebis nawils samagistro
programidan gavdivar. Sereuli leqciebia.
sul 8 leqcia kviris ganmavlobaSi. Zalian
bednieri var. yvela maTgani saintereso Cans,
aqedan yvelaze sayvareli molaparakebis un
arebia, magram, vfiqrob, ufro aucilebeli Ce
mTvis qarTuli da rusuli enebi iqneba. orives
Seswavla minda.
Tsu-Si 10-15 students gvitardeba leqcie
bi. Zalian myudrod da komfortulad vgrZnob
Tavs, radgan am dros Sansi gaqvs pirdapiri
kontaqti gqondes leqtorTan. garda amisa,
sakmarisi dro grCeba imisaTvis, rom sxva stu
dentebs esaubro _ kulturaze, qalaqze, konk
retul faqtebze.
anika Svemeni, gisenis (germaniis federacia)
iustus libegis universiteti:
"Camosvlamde mesmoda, rom yvela Zalian
Tavaziani da yuradRebiani iqneboda. Tsu-Si
marTlac Zalian megobruli profesorebi ar
ian“.
saara mildebergi, tartus universiteti:
„rasakvirvelia, mxolod Tsu-s im ingli
surenovani personalis warmomadgenleb
ze SemiZlia saubari, visac Sevxvdi. Tsu-s
korpusebis ar iyos, TiToeuls Tavisi gan
sakuTrebuli xasiaTi aqvs, rac swavlebas
aRmafrTovanebel mogzaurobad aqcevs. Cemi
xanmokle yofnis periodSi, drois Wkvianurad

gamosayeneblad, gadavwyvite adgilobriv ax
algazrdul arasamTavrobo organizaciaSi
CaverTo, vfiqrob yvela gacvliTi studen
ti msgavs rames akeTebs, mogzaurobs qveynis
masStabiT, misi bunebis, xalxis da kulturis
sanaxavad Tu Sesaswavlad".

manuel eglesiasi, korunas universiteti
„saqarTvelo? ratomac ara. es iyo raRac
axali gamocdilebis miRebis saSualeba, ro
gorc laboratoriisTvis, ise CemTvis, ro
gorc sadoqtoro programis studentisTvis.
manamde Zalian bevr qveyanaSi vswavlobdi,
aSS-Si, italiaSi, inglisSi.
rac aq var, mxolod kargi gamocdileba
damigrovda, rogorc socialuri Tvalsazris
iT, ise akademiuri kuTxiT. Cems espanel xe
lmZRvanelTan erTad movxaze Cemi ZiriTadi
miznebi, vfiqrob, rom didi miRweva maqvs Cems
TezisTan mimarTebaSi. vfiqrobdi, rom ena
SesaZloa Cemi akademiuri ganviTarebisTvis
Semaferxebeli yofiliyo. SemiZlia vTqva, rom
im xalxis 90 procenti visTanac urTierToba
maqvs, inglisurad saubrobs. zogi ukeTesad,
zogi ufro naklebad. ase rom, problemebi ar
Semqmnia“.
Tomas kaivola, turkus universiteti:
„vicodi, rom gacvliTi programis far
glebSi sadme mindoda saswavleblad wasvla.
manamde bevr evropul qveyanaSi viyavi da ev
rokavSiris wevri qveynebi imdenad saintere
sod ar meCveneboda. raRac gansxvavebulis nax
va msurda. saqarTvelos Sesaxeb bevri araferi
vicodi da mindoda meti gamego. sazogadoebriv
ekonomikaSi da mowinave ekonometriaSi gavdi
var kursebs. Tsu araCveulebrivia, aranai
ri problema ar Semqmnia Camosvlis dRidan.
fakultetis warmomadgenlebi profesionale
bi arian, maTTan urTierToba, Tu raime kiTx
va gamiCnda, Zalian martivia”.
stafano espozito, boloniis universiteti:
„Tsu Zalian kargi universitetia. aq cdi
loben rac SeiZleba met ucxoel studentTan
hqondeT urTierToba. vfiqrob, es Zalian
mniSvnelovania orive mxarisTvis, radgan sa

Tsu biblioTekebi
Tsu biblioTekebSi (Tsu biblioTeka da erovnuli samecniero biblioTeka) daculia 8 mil
ioni wigni da perioduli gamocema, 22 milionamde gamogoneba/patenti. mkiTxvels aqvs wvdoma
Tanamedrove samkiTxvelo darbazebTan, mudmivad ganaxlebadi fondebis eleqtronul versiebze
(www.ebooks.tsu.ge).

Sualebas iZleva aRmoaCino sxva kultura da
SeiZino axali megobrebi. garda amisa, aqaur
studentebs es saSualebas aZlevs gansxvavebul
azrovnebas SeeCvion. rogorc ukve aRvniSne,
saqarTvelo saocari qveyanaa, magram misi gan
sakuTrebulobis da silamazis ukeT Sesacno
bad komfortis im zonidan gamosvlaa saWiro,
rasac dedaqalaqi gTavazobs".

raisova zulfia da aigerim suleimenova,
lev gumiliovis saxelobis evraziuli
universiteti:
„studentebic Zalian keTilganwyobili
arian da Tavisi SesaZleblobis farglebSi
pirveli dRidan gvexmarebodnen, magaliTad
rodesac saWmelad gavdiodiT. gvirCevdnen sad
iyo ufro iafi da gemrieli sakvebi, amas garda,
calke gvinda aRvniSnoT maswavleblebi, rom
lebic cdiloben Cveni aq yofna komfortuli
gaxadon. ainteresebT rogor gadavaadgild
ebiT, vcxovrobT da Sesabamis rCevebsac gva
Zleven.
Tsu saerTaSoriso urTierTobis depar
tamentSi gvirCies, rom SegveZlo adgilebi
dagvejavSna Tsu-s saerTo sacxovrebelSi. ar

Tsu studentebs aqvT unikaluri Sesa
Zlebloba isargeblon Tanamedrove saswavlo
sivrceebiT:
85-mde saswavlo laboratoria – FAB/LAb,
SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, blumber
gis laboratoria, san diegos universitetis
mier modernizebuli fizikisa da qimiis labo
ratoriebi, kvleviTi da saswavlo teqnika.
uaxloes periodSi universitetSi kidev
erTi axali – SMART|SmR_lab /School meets Research/ amoqmeddeba.
aseve studentebs emsaxureba – multimedia
centri, arqeologiuri savele baza graklian
goraze, saxviTi xelovnebis studia, imitire
buli sasamarTlo procesebis darbazi da sxva.
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Medicine (www.oxfordmedicine.com), BioOne (www.
bioone.org), ECD-Library (www.oecd-ilibrary.org),
Cambridge Journals Online (www.journals.cambridge.
org), HINARI Health Access to Research Initiative –
www.who.int/hinari). es, da mravali sxva resursi
maT msoflio samecniero siaxleebis realur
droSi gacnobis da msoflio wamyvan universi
tetebTan Tanabari SesaZleblobebis flobis
saSualebas aZlevs.

nikoleta dragiCi, buqarestis universiteti:
„aq imitom Camovedi, rom saqarTvelo,
rumineTis msgavsad, ganviTarebadi qveyanaa
da minda SedarebiTi socialuri analizi Ca
vataro Cemi sadiplomo kvlevisTvis. Tsu-ze
is vicodi, rom igi saqarTveloSi uZvelesi
universitetia, romelic daarsebis perio
didan, Tavisi filosofiis skoliT iyo cno
bili. rumineTSi saerTaSoriso mecnierebebs
vswavlob. saqarTveloSi ki iseT sakiTxebs,
rogoricaa: mosaxleoba da evrokavSiris gan
viTareba, kvlevis dizaini, kulturis evro
puli mozaika, qarTuli miTologia, sajaro
politikis analizi da ganviTarebadi qveynebi.
Tsu-Si yofna Zalian momwons, radgan leqciebi
Zalian sainteresoa, maswavleblebi ki sakiTx
ebs kargad ganmartaven“.

Tsu „Wkviani laboratoriebi“
da modernizebuli saswavlo
sivrceebi
warmatebuli
saerTaSoriso
TanamSromlobis
Sedegebi Tsu-Si

universitetis profesorebsa da studen
tebs aqvT Ria wvdoma iseT umniSvnelovanes
eleqtronul bazebsa da resursebze, rogori
caa: Elsevier, Scopus (www.scopus.com), Sciencedirect (www.sciencedirect.com), EBSCO Econlit (https://
goo.gl/ptblg3), (Royal Society Journal Collection
(www.royalsocietypublishing.org), England Journal
of Medicine (www.nejm.org), Oxford Textbook of

velodiT, rom aseTi rame iyo SesaZlebeli.
aqauri pirobebiT namdvilad kmayofili varT.
mSoblebic ufro wynarad arian, ician, rom er
Tad vcxovrobT saerTo sacxovrebelSi, ro
melic daculia da sxva studentebTan gvaqvs
urTierToba italiidan, litvidan, saqarT
velodan“.

universiteti

studenturi proeqtebi universitetSi
laSqrobis monawileebma miiRes
garemosdacviTi ganaTleba.
gansxvavebiT sxva laSqrobebi
sgan, es proeqti monawileebs imiTac
daamaxsovrdaT, rom mobiluri kav
Siris ararsebobis gamo, usafuZvlo
panika Seiqmna da diliT samaSvelo
samsaxurmac ki mogvakiTxa „dasax
mareblad“. sabednierod, ar gvWird
eboda.
Cveni klubis administraciis
wevrebi kvlavineburad agrZeleben
dasafinansebeli winadadebebis Se
motanas da imedi gvaqvs, rom sabWo
dadebiTad ganixilavs~, _ ambobs
rati.
2017 wlidan ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetSi studenturi pro
eqtebis dafinansebis axali wesi
amoqmedda. Seiqmna studenturi pro
eqtebis dafinansebis ganmsazRvreli
sabWo. sabWos mier xdeba gamarjvebu
li proeqtebis gamovlena. 2017-2018
wlebSi studentur proeqtebze 1.4
milioni lari daixarja, dafinansda
127 samecniero da 164 kulturuli da
sportuli studenturi proeqti. Cven
ramdenime warmatebuli proeqtis
Sesaxeb mogiTxrobT.
***
saqarTveloSi
gansakuTre
biT perspeqtiulia turizmisa da
rekreaciis sferos ganviTareba,
rac, faqtobrivad, warmoudgenelia
Tanamedrove geoinformaciuli te
qnologiebiT Sedgenili rukebisa
da sxva kartografiuli gamosaxule
bebis gareSe. amitom moulodneli ar
iyo, rom Tsu zust da sabunebisme
tyvelo mecnierebaTa studentis Tea
mukbanianis proeqtma „lentexis mu
nicipalitetis turistul-rekreaci
uli potencialis GIS analizi~ stu
denturi proeqtebis dafinansebis
konkursSi gaimarjva.
proeqtis farglebSi moxda len
texis municipalitetis teritoriaze
arsebuli turistul-rekreaciuli
mniSvnelobis mqone obieqtebisa
da arealebis gamovlena, Seswavla,
kartografireba da analizi.
`warmoSobiT qvemo svaneTidan
var da yovelTvis mqonda protes
tis grZnoba, rom lentexis munici
palitetis turistuli potenciali
ar aris Sefasebuli da aTvisebuli
saTanado doneze. roca konkursis
Sesaxeb gavige, maSinve gavifiqre _
ai, momeca Sansi raRac gavakeTo Cemi
kuTxisTvis. bevrs niSnavs, mizans
rom daisaxav da am miznis miRwevaSi
viRac an raRac, am SemTxvevaSi uni
versiteti, giwyobs xels. konkursis
saSualebiT studentebs bevri kar
gi ideis ganxorcieleba SeuZliaT,
mTavaria idea sworad gadmosce da
daakonkreto. proeqti mniSvnelo
vani profesiuli gamocdileba iyo
CemTvis~, _ gviyveba Tea, _ `lentex
is municipalitets sakmaod didi,
bunebrivi Tu istoriul-kulturu
li resursi gaaCnia turizmis gan
viTarebisTvis. aq ulamazesi mTa,
tye, mdinare, tba, CanCqeri, cocx
ali samyaro, uZvelesi eklesiebi,
cixe-koSkebi da mravalsaukunovani
adaT-wesebi erTmaneTs ise harmo
niulad erwymis, SeuZlebelia mnax
veli ar moxiblos. miznis misaRwev
ad daisaxa konkretuli amocanebi:
pirveli etapi sakvlevi teritoriis
Sesaxeb arsebuli samecniero-isto
riuli da geografiuli wyaroebis,
aseve kartografiuli masalebis
moZieba, klasificireba da analizi
iyo; momdevno etapebi: savele kv
levebis Catareba lentexis munici
palitetSi turizmis WrilSi, rome
lic iTvaliswinebda mosaxleobis
gamokiTxvas winaswar momzadebuli
kiTxvaris meSveobiT; turistuli
obieqtebis monaxulebas, fotogra
firebas da koordinatebis aRebas;
sakvlevi municipalitetis 1:50 000
masStabis rukis cifruli formatis
momzadebas; sakvlevi teritoriis
turistul-rekreaciuli potencial
is mqone arealebisa da obieqtebis
kartografirebas da Sesabamis re
daqtirebas; Sedgenili rukebisa da
monacemTa bazis sivrcul-droiT
analizs," _ ambobs Tea.
proeqtis mTavari Sedegi naS
romi iyo, romelmac gaaerTiana sx
vadasxva masalis damuSavebis Sede
gad Seqmnili rukebi, geomonacemTa
bazebi, diagramebi da maTi analizi.
naSromSi miRebuli Sedegebis gam

oyeneba SesaZlebelia praqtikuli
miznebisTvis municipalitetis Sesa
bamisi saxelmwifo samsaxurebisa Tu
kerZo seqtoris mier turizmis gan
viTarebis dagegmarebis procesSi.
Tea momavalSi Tsu-Si doqto
ranturaSi Cabarebas gegmavs, ambobs
rom studenturi proeqtebis dafi
nansebis konkursSi ganacxads kvlav
Semoitans. "ratomac ara, axal Sesa
Zleblobebs yovelTvis unda eZebde
da eswrafvode.Cemi azriT, msgavsi
konkursebi studentebSi zrdis moti
vacias axali ideebi, iniciativebi da
miznebi gauCndeT," _ ambobs Tea.
***
gainteresebT, riT gansxvavde
ba ekomolaSqreoba laSqrobisgan?
maSin, Tsu ekomolaSqreTa klubs
unda SeuerTdeT. klubi 2016 wlidan
dRemde mudmivad proeqtebs sTava
zobs Tsu studentebs. isini aqtiurad
iReben monawileobas studenturi
proeqtebis dafinansebis konkurs
Si. Tsu studenti rati gelaSvili
Trusos xeobaSi ekolaSqrobis Ses
axeb gviambobs. proeqtma 2018 wels
Tsu studenturi proeqtebis daf
inansebis konkursSi gaimarjva da
ekolaSqrobiT dainteresebul 40-ze
met Tsu students saSualeba mieca
Cabmuliyvnen SemecnebiT Tavga
dasavalSi.
„studentebisTvis, visac ukeTesi
studenturi cxovreba surs, kargi
stimulia da misasalmebelia, rom
universiteti uSvebs precedents,
daakmayofilos studentebis Tu stu
dentTa jgufis interesi da finanse
bis nawili mimarTos studenturi
ideebis gansaxorcieleblad. meores
mxriv, mniSvnelovania proeqtebis
organizebaSi CarTuli studentebis
ganviTareba. proeqtebis ganxor
cielebisas Cven vswavlobT finanse
bis swor gankargvas, adamianuri re
sursebis menejments da iseTi saqmis
keTebas, rac momavalSi gamogvadge
ba~, _ ambobs rati.
rogorc ekomolaSqre ixsen
ebs, ekolaSqroba Trusos xeoba
Si erT-erTi gamorCeuli da dasa
maxsovrebeli proeqti iyo.
„ekolaSqroba imiT gansxva
vdeba laSqrobisgan, rom sportul
aqtivobasTan erTad, SemecnebiT
elements atarebs~, _ gviyveba rati,
„vgulisxmob mowveul treners, le
qtors sabunebismetyvelo mimar
Tulebebidan, romelic bunebaSi
kiTxulobs leqcias ekologiasa da
garemos dacvis aspeqtebze. Tru
sos xeoba, Tavisdavad, sainteresoa
biomravalferovnebiTa da araor
ganuli bunebis ZeglebiT. cxovre
bis jansaRi wesi da studenturi
cxovrebis xelSewyoba universite
tis erT-erTi mniSvnelovani saz
runavia. proeqti, romelzec axla
vsaubrobT, xels uwyobda zemoaR
niSnuls da igi masStaburi iyo im
denad, ramdenadac universitetis
40-mde students aCvena saqarTvelos
mTiani regioni _ Trusos xeoba, fex
iT gaatara ramdenime aTeuli kilo
metri da daaTvalierebina saqarT
velos ulamazesi buneba. amasTanave

***
svaneTis da Trusos xeobis
Semdeg, lagodexSi unda gadmov
inacvloT. landSafturi dagegmare
ba Tsu studentebis erT-erTi mniS
vnelovani kvleviTi mimarTulebaa.
am kuTxiT Tsu studenturi pro
eqtebis dafinansebis konkursSi ar
aerTi ganacxadi registrirdeba. Tsu
studentis qeTevan narusaSvilis
proeqtma „lagodexis municialite
tis mdgradi ekologiuri ganviTare
ba (landSafturi dagegmarebisa da

mosaxleobis cnobierebis amaRlebis
gziT)“ studenturi proeqtebis dafi
nansebis konkursSi gaimarjva.
„landSaftur-ekologiuri anal
izi erTianobaSi ganixileba,rogorc
bunebrivi da socialur-ekonomiku
ri garemo da misi Semadgeneli kom
ponentebi. aRniSnul proeqts didi
mniSvneloba hqonda Cemi TviTgan
viTarebisaTvis. aseve, igi safuZve
li gaxda Cemi samagistro naSromis.
universitetma momca saSualeba Cemi
interesis sferos davaxlovebodi da
ukeT Semeswavla igi. proeqtis far
glebSi vmuSaobdi mosaxleobis cno
bierebis kvlevaze, sazogadoebisa da
bunebis urTierTdamokidebulebaze,
garemoze mosaxleobis eqstremal
uri zemoqmedebis masStabebis da
formebis Seswavlaze da aseve mo
saxleobis cnobierebis amaRlebaze.
studentebisaTvis mniSvnelovania,
rom universiteti TviTonve zrunavs
proeqtebis, kvlevebis dafinanseba
ze. SeniSvnis saxiT vityodi,rom sa
survelia SedarebiT gamartivebuli
da moqnili iyos biurokratia, ro
melic Tan axlavs dafinanseul pro
eqtebs~, _ ambobs qeTevani.
***
Tsu studenturi proeqtebis
dafinansebis konkursis erT-erTi
gamarjvebuli proeqtia portali exchangestudent.tsu.ge, romelic Tsu stu
dentebisTvis nacnobi, sms.tsu.ge-is
analogia, oRond im gansxvavebiT,
rom igi ucxoeli studentebis saer

TaSoriso mobilobas uzrunvelyofs
Tsu-Si.
portali saSualebas aZlevs maT
„onlain“ gaecnon srul informa
cias sasurveli programis Sesaxeb,
daregistrirdnen maTTvis sasur
vel saganze da, amave sistemis sa
SualebiT, SeZlon urTierToba uni
versitetis administraciasTan.
portalis avtorebi Tsu zust
da sabunebismetyvelo mecnierebaTa
fakultetis, samagistro program
is „informaciuli teqnologiebis“
kursdamTavrebulebi Tornike gege
SiZe da vamex baSaruli arian.
rogorc Tornike gegeSiZe am
bobs, portalis Seqmna Tsu gacvliTi
programaSi monawile studentebisT
vis individualuri gverdis ararse
bobam ganapiroba.
portalis Seqmnis Semdeg gacvli
Ti programiT Tsu-Si mosuli ucxo
eli studentebis registrireba, Zir
iTadi monacemebis da aucilebeli
dokumentebis Segroveba, akademiuri
saqmianobis aRricxva/angariSgeba
erT sivrceSi xdeba. portalze maT
saSualeba aqvT airCion sagnebi da
hqondeT piradi gverdi, sadac Se
Zleben sagnebis siisa da Sesabamisi
qulis naxvas.

„portalis Seqmna sakmaod sain
tereso idead miviCnieT da daviwyeT
misi realizacia da TanamSromloba
Tsu sagareo urTierTobis depar
tamentTan. Cven SevqmeniT porta
li, romlis meSveobiTac ucxoeli
studentebi SeZleben gacvliT pro
gramebSi monawileobis miRebas TsuSi“, _ ambobs Tornike.
***
„nebismieri proeqtis gansax
orcieleblad, yovelTvis saWiroa
mxardaWera, vinaidan mxolod stu
denturi resursebiT, xSir SemTx
vevaSi, misi ganxorcieleba SeuZle
belia. Tsu studenturi dafinansebis
konkursi kargi saSualeba iyo imis
aTvis, rom Cemi proeqti mxardaWer
iT ganxorcielebuliyo~,- ambobs
Tsu humanitarul mecnierebaTa
fakultetis doqtoranti manuCar
guncaZe, man studentebisTvis saqa
rTvelos pirveli respublikis Ses
axeb kvlevebis gasamartiveblad
anotirebuli bibliografiis Seqmna
gadawyvita.
proeqti „saqarTvelos demokra
tiuli respublikis anotirebuli
bibliografia (qarTulenovani ma
salebis mixedviT)“ Tsu studenturi
proeqtebis dafinansebis konkursze
waradgina da dafinansebac miiRo.

gaxsna granadis universitetis pro
fesorma valentin molina morenom
(prof. molinas oqtombris TveSi
„erazmus+“ farglebSi umaspinZla
makroekonomikis kaTedram), romel
mac rekomendaciebiT mxari dauWira
aRniSnul RonisZiebas.
***
erT-erTi proeqti, romelmac
Tsu studenturi proeqtebis da
finansebis konkursSi gaimarjva,
1978 wlisa da 1989 wlis studentur
movlenebs exeba. Tsu socialur da
politikur mecnierebaTa fakulte
tis politikis mecnierebis mimar
Tulebis, sruli profesoris malxaz
macaberiZisa da politikis mecnier
ebis mimarTulebis samagistro pro
gramis studentebis iniciativiT,
Seikriba mkvlevarTa jgufi (elene
CitiSvili, Teona laferiSvili, ana
gogoCiSvili, giorgi beriZe, giorgi
arobeliZe, giorgi qafianiZe, gior
gi sofromaZe), romlebmac Seiswav
les studenturi moZraobebis isto
ria 1978 da 1989 wlebSi. proeqtis
avtorebma gamokiTxes saprotesto
gamosvlebSi monawile im periodis
studentebi. respodentebs Soris ar
ian Tsu profesorebic: Tamar CxeiZe,
giorgi oTxmezuri, zurab papasqiri,
meri toraZe.
„zepiri istoriebi or nawilad
iyofa – pirveli exeba 14 aprils
gamarTul aqcias, romlis damsax
urebiTac qarTulma enam SeinarCuna
saxelmwifo enis statusi, meore ki –
9 aprilis movlenebs. respondente
bi, Cvens msgavsad, Tbilisis saxel
mwifo universitetis studentebi
iyvnen da maTTan zepiri istoriebis
Caweris Sedegad iseTi informaciis
miRebis SesaZlebloba mogveca, rom
lis werilobiTi wyaroebic praqti
kulad ar arsebobs. saocari SegrZne
baa, rodesac uSualod movlenebis
monawileebisagan iReb informacias,
rasac Tan axlavs respondentebis
mier gamoxatuli emociebi. erT-er
Ti respondenti tiriliT ixsenebda
1989 wlis movlenebs – „miuxedavad
imisa, rom morgSi Sesuls iq Cemi ax
loblebi ar damxvda, mainc SeSlili
da gagiJebuli saxiT gamovedi _ nino
ar iyo, lia ar iyo, Cemebi ar iyvnen,
magram realurad yvela Cemi iyo iq“.
_ gviyveba proeqtis avtori.
***
Tsu Jurnalistikisa da maso
brivi komunikaciebis mimarTulebis
studentebis:
ana
vardosaniZis,
miranda SeyrilaZisa da mariam
gvaramias proeqtma „salonuri saR
amoebi ufrosklaselebisTvis“ 2017
wels Tsu studenturi proeqtebis
dafinansebis konkursSi gaimarjva.
proeqtis mizani iyo ucxouri da qa
rTuli Tanamedrove literaturis
popularizeba
ufrosklaselebSi,
aseve sxvadasxva Tanamedrove ga
mocemasa da literaturul saRamoe
bze momzadebuli podkastebisa da
fotoreportaJebis gacnoba. Tsu
Jurnalistebis proeqtma Tbilisis
skolis moswavleebSi didi interesi
gamoiwvia, maT proeqtSi qarTveli
mwerlebi giorgi kekeliZe da laSa
buRaZec CarTes.
***
2019 wels kvlav studenturi
proeqtebis dasafinanseblad ga
nacxadebi kvlev miiReba. konkursSi
monawileobis miReba Tsu nebismieri
safexurisa da kursis students ( an
studentTa jgufs) SeuZlia.

***
Tsu ekonomikisa da biznesis
fakultetis studentebma vaxtang
Cqareulma, cotne JRentma da nino
biwaZem Tsu-s mier gamocxadebul
konkursSi studenturi samecniero
proeqtebis dafinansebis Sesaxeb,
monawileoba miiRes. doqtorantebis
kvleviTi proeqti „ganaxlebadi en
ergiis potenciali saqarTveloSi da
misi gavlena ekonomikur ganviTare
baze“ dafinansda da mis farglebSi
saerTaSoriso studenturi samecnie
ro konferencia „mwvane ekonomika
da misi gamowvevebi ganviTarebad
qveynebSi“ Catarda. kvleviTi pro
eqtiT granadisa da tartus univer
sitetis profesorebi dainteresd
nen. RonisZieba pirdapiri CarTviT
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Tsu studenturi kapela
Tbilisis saxelmwifo univer
sitetis pirveli korpusis istori
ulma Senobam saukunes gadaabija.
samecniero da kvleviT saqmianobas
Tan erTad, am SenobaSi saukunis gan
mavlobaSi studenturi kulturuli
da sportuli gundebis istoriebic
iwereboda. auditoriebis garda,
Tsu studentebisTvis yovelTvis
gansakuTrebuli adgili ekava Tsu-s
sxvens. adgils, sadac wlebis gan
mavlobaSi repeticias gadiodnen
Tsu Teatraluri dasi, Tsu vaJTa da
gogonaTa ansamblebi da axla ukve
Tsu kapelac.
saqarTveloSi
profesiuli
sagundo
musikis
SemoqmedebiTi
da saSemsruleblo istoria erT
saukunes aWarbebs. Tbilisis saxelm
wifo universitetSi pirveli gogona
Ta xalxuri simReris ansambli 1936
wels aqvsenti megreliZis mier Cam
oyalibda, gundi xalxuri sakravebis
TanxlebiT mReroda, masSi 40 gogo
na Sedioda. momReralTa gundi 1939
wels daiSala, universitets ki didi
xnis manZilze ar hyolia mxolod
gogonebisgan
dakompleqtebuli
vokalur-instrumentuli ansambli.
konservatoriis kursdamTavre
bulma 25 wlis laSa mirotaZem saku
Tari ocneba Tbilisis saxelmwifo
universitets daukavSira da 4 wlis
win gogonaTa gundi Camoayaliba.
gogonaTa studenturi gundi 2017
wels Sereuli saxiT, ukve biWebTan
erTad wardga msmenelis winaSe.
gundma saxeli Seicvala da Zalian
mcire droSi, Tsu kapela, rogorc
adgilobrivi, ise saerTaSoriso
konkursebis priziori, pirveladgi
losani da Jiuris simpaTia gaxda.
„konservatoria davamTavre sa
gundo-sadiriJoro mimarTulebiT,
rogorc bakalavriati, ise magistra
tura. ra Tqma unda, Cemi didi survi
li iyo, rom es saqme gundis Camoy
alibebiT damegvirgvinebina. yvela

diriJors aqvs es idea da amis sur
vili. gundi 2015 wels Camovayalibe
da mis daarsebaSi udidesi wvlili
saqarTvelos sagundo sazogadoebam
Seitana. es organizacia 2014 wels
daarsda, igi evropa kantatis wevria
da evropis yvelaze didi sagundo
organizaciaa. ar SemiZlia madloba
ar gadavuxado saqarTvelos sagun
do sazogadoebis damaarsebelsa da
maswavlebels lia WoniSvils. Tav
dapirvelad gogoebis gundiT davi
wyeT, axla varT kapela, Sereuli
gundi. 2016 wels davukavSirdi Tsu-s
da 2017 wels ukve, rogorc aRvniSne
Sereuli tipis gundi miviReT. daax
loebiT, 60 adamiani gvyavs kapela
Si da ase vagrZelebT moRvaweobas.
myudrod da gancalkevebulad vawar
moebT repeticiebs.
kapelas wevrebis umetesi nawi
li Tsu-s studentebi arian, Tumca
gvyavs wevrebi konservatoriidanac
da sxva universitetebidan. oRond
cota raodenoba, ZiriTadi birTvi
mainc Tsu-s studentebi arian. miReba
CemTan gasaubrebiT xdeba. kapelas
wevrebi sxvadasxva fakultetebidan
arian, maT Soris umravlesoba hu
manitaruli mecnierebebidan, Jur
nalistikidan, saerTaSoriso urT
ierTobebidan. repeticiebi gvaqvs
stabilurad, kviraSi samjer da
vrepeticiobT ori saaTis ganmav
lobaSi. roca koncerti an gastroli
gviaxlovdeba, am SemTxvevaSi Sei
Zleba meoTxe repeticiac dagvema
tos“, _ ambobs kapelas qormaisteri
laSa mirotaZe.
kapelas SemadgenlobaSi 60 Tsu
studentia, rogorc gogonebi ise bi
Webi. aqedan 50-52 ZiriTad Semadgen
lobaSi, danarCenebi ki jer swavlebi
sa da xmis damuSavebis etapze arian.
gundis repertuari sakmaod mraval
ferovania, qarTuli simRerebis gar
da, evropuli, afrikuli simRerebi da
gospelebi (sagaloblebi).

„akademiur musikas vmReriT, ro
gorc qarTul akademiur, ise profe
siul sagundo musikas, aseve evrop
ul da amerikul musikas, maT Soris
sagaloblebs. roca 60 adamiani er
Tiandeba erT koleqtivSi, Znelia
gamoscen poziciurad erTiani bgera,
erTnairad iazrovnon. es aris rTu
li, Torem nawarmoebis Seswavla da
simRera SeiZleba“ _ ambobs laSa.
Tsu kapela sxvadasxva adgilo
briv da saerTaSoriso festivaleb
Si iRebs monawileobas, amasTanave,
aqtiurad arian sauniversiteto cx
ovrebaSi CarTulebi.
„2017 wels Tsu reqtorma sau
niversiteto cxovrebaSi Setani
li wvlilisTvis sigeli gadmogvca
da gaxarebulebi varT. dagviTmes
oTaxi aRWurvili yvela im pirobiT,
romelic saWiroa momReralisTvis.
kulturisa da sportis departamen
ti mxarSi gvidgas da yvelanairad
cdilobs CagvrTos RonisZiebebSi da
Cvenc pasuxismgeblobiT vekidebiT
yvela Cvens gamosvlas. vcdilobT,
rom yovel Semdeg gamosvlaze 1 an 2
axali nawarmoebi Sevasrulo. amJa
mad, vmuSaobT ioseb keWaymaZis ram
denime nawarmoebze. aseve vmuSaobT,
Tamar saluqvaZis nawarmoebze laz
are“, _ gviyveba laSa.
laSa mirotaZes paralelurad
evgeni miqelaZis saxelmwifo centra
lur samusiko saswavlebeSi bavSv
Ta gundi hyavs, aswavlis bavSvebs
musikalurSi sagundo-sadiriJoro
mimarTulebiT. aseve konservato
riaSi momReral-msaxiobia bakala
vriatis gundSi da saopero studiaSi
amave Tanamdebobas ikavebs. mReris
saqarTvelos saxelmwifo kapela
Si da galobs sionis taZarSi. ime
dovnebs rom droTaganmavlobaSi,
saqarTveloSi sagundo musika kidev
ufro popularuli gaxdeba.
Tsu kapelas gundis erT-erTi
momRerali Tamar razmaZe Cven

Tan ambobs, rom swavlas da simRe
ras erTmaneTs Zalian martivad
uTavsebs. repeticiebs ar acdens da
saleqcio cxrilsac swored repet
iciis ganrigiT adgens.

Tamar razmaZe, ganaTlebis
mecnierebebis mimarTuleba,
magistratura:
„feisbuqze vnaxe, rom arsebobda
aseTi gundi Tsu-Si, maSin bakala
vriatis me-3 kursis studenti viya
vi, feisbuqiT davukavSirdi laSa
mirotaZes da gasaubrebis Semdeg,
repeticias daveswari, Sevasrule
erTi simRera da Semdgom miTxres,
rom SemeZlo ukve gundSi memRera.
yovelTvis vmRerodi, Tumca scenaze
arasdros mimReraia. dRes gundis
wevrebisTvis mniSvnelovani adgili
ukavia Cvens cxovrebaSi. cxrils da
nebismier saqmianobas, swored gun
dis repeticiebs vuwyob da maqsimal
urad vaxerxeb, rom aqac viaro da le
qciebsac daveswro,“ _ ambobs Tamari.
Tazo garsiZe, sportuli Jur
nalistia, Tsu socialur da poli

tikur mecnierebaTa fakultetze
swavlobs. gunds ori wlis win
SeuerTda,rogorc amombs, misTvis
Zalian saamayoa Tsu kapelas gundis
wevroba da kurselebisa da megobre
bis winaSe simRera.
„2 wlis win gavige, rom arse
bobda Tsu kapela, romelic maSin
Sedgeboda samwuxarod, mxolod go
goebisgan. Tumca iyo gaerTianebis
idea da survili. me sxva ansamblis
wevri viyavi da Cemma xelmZRvanel
ma laSasTan damakavSira. gogonaTa
gundi ki gardaiqmna Tsu kapelad.
CemTvis yvelaze gansakuTrebuli ga
mosvla jansuR kaxiZis centrSi iyo,
sadac saocar gundebTan erTad gamo
vdiodiT da didi siamovneba miviRe.
Zalian sasixaruloa, roca sxva
WrilSi gxedaven Seni kurselebi“, _
gveubneba Tazo.
Tsu kapela jansuR kaxiZis sax.
Tbilisis
musikalur-kulturul
centrSi, 20 ianvars gamarTul sa
gundo musikis koncertze, qarTuli
da ucxouri repertuariT warsdga
mayureblis winaSe.

studenturi cxovreba
kultura da sporti Tbilisis saxelmwifo universitetSi
gasul wels Tbilisis saxelm
wifo universiteti tradiciulad
aqtiuri iyo kulturisa da sportis
mimarTulebiT.
Tsu-is qoreografiuli ansamb
li dubais 2018 wlis saerTaSoriso
festivalis gamarjvebuli gaxda.
14 qveynis warmomadgenlebs Soris,
Cvenma mocekvaveebma saukeTeso Se
degi daafiqsires
Tsu 100 wlis iubiles miuZRvna
Tsu Teatralurma dasma "sxvenma"
speqtakli
"stumar-maspinZeli".
speqtaklis reJisori giorgi gomur
aSvilia.vaJa-fSavelas nawarmoebis
mixedviT dadgmuli speqtakli erT
gvari eqsperimentia da pantomimis,
qoreografiis, dramisa da vokalis
erTgvar sinTezs warmoadgens. dadg
mis reJisoria gogi gomuraSvili,
qoreografi _ paata mxeiZe, mxatvari
_ Tamar gurgeniZe.
2018 wels ivane javaxiSvilis
saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis gogonaTa ansamblma
„gordela“ harvardis universitet
Si koncerti gamarTa. devisis cen
trSi gamarTuli koncerti cnobili
qarTveli musikosis, SemoqmedebiTi
gaerTianebis „lomisi“ generalu
ri direqtoris gia baRaSvilis mas
terklasis „saqarTvelo: Rvinis da
polifoniis akvani“ TanxlebiT mim
dinareobda. leqcias da koncerts es
wrebodnen harvardis profesorebi,
studentebi, ucxo qveynis kulturiT
dainteresebuli pirebi. da ra Tqma
unda qarTvelebi, romlebic emo
ciebs ver malavdnen. Tsu „gordela“
axal proeqtze muSaobs, mzaddeba ax
ali rogorc qarTuli, ise ucxouri
musikaluri nomrebi.
2018 wels Tsu sauniversiteto
Tasis mflobeli gaxda. Tsu futsa
lis gundma sauniversiteto spor
tis federaciis Tasis gaTamaSebis
finalSi baTumis sazRvao akademia
penaltebis seriaSi daamarcxa da
universitets kidev erTi tituli
moutana. Cempionebma gamarjveba
travmirebul kapitans, mixeil Tev
zaZes miuZRvnes. futsalis gundis ka
pitanma, mixeil TevzaZem saqarTve
los Cempionatis bolo turSi, mZime
travma miiRo da 9 Tvis ganmavloba
Si varjiSs ver SeZlebs.

evropis studentur TamaSebSi
futsalis 2018 wlis Cempioni gam
ovlinda, Sejibri espanuri mala
gas universitetma moigo. Tbilisis
saxelmwifo universitetis gund
ma naxevarfinalSi TamaSi zedized
meored SeZlo. Tumca, amjerad (wina
wlisgan gansxvavebiT) finalis sag
zuri veRar moipova. gunds SarSand
eli Cempionatis saukeTeso fexbur
Teli, nikoloz kurtaniZe daaklda
yviTeli baraTebis gamo. ori wlis
ganmavlobaSi ori naxevarfinalis

TamaSi qarTuli gundisTvis udidesi
miRwevaa evro-sarbielze.
Tsu kalaTburTis gundi "hi
undai" Cempioni gaxda. 8 Teber
vals gundma delta (89 _ 77) daa
marcxa da universitets 101 wlis
iubile ase miuloca. Tsu _ hiundai
qorqia-sakandeliZis memorialuri
turniris gamarjvebulia. Tsu-sa da
hiundais Soris TanamSromloba ori
wlis win daiwyo. axali formaciis
gundi, gasul wels, saqarTvelos
umaRles CempionatSi dabrunda da

wels pirveli tituli moipova. 2018
wels Tsu-hiundaim saqarTvelos
sakalaTburTo a-ligaSi pirveli
adgili daikava da super ligis li
cenzia moipova. 2012 wlis Semdeg
Cvenma gundma, pirvelad moaxerxa
saqarTvelos umaRles sakalaTbur
To ligaSi dabruneba.
Tsu futsalisa da kalaTbur
Tis studenturi gundebis garda,
warmatebiT asparezoben Tsu fren
burTelebic. saqarTvelos studen
turi organizaciebis asociaciis
organizebiTa da Tbilisis meriis
finansuri mxardaWeriT gamarTul
"Tbilisis studenturi festivali
2018"- Si , Tsu-s frenburTis gundma
gamarTa 2 matCi da orive gamarjve
biT daasrula. rac Seexeba, gogona
Ta gunds _ Tsu-is frenburTis gogo
naTa gundma zafxulis universiadaze
meore adgilis dakaveba SeZlo.
alpinizmis
istoria
Tsu-Si
TiTqmis as wels iTvlis. 100 wlis
iubileze Tbilisis saxelmwifo uni
versitetis 50 studentma, studentu
ri alpiniadis farglebSi Wauxebi
dalaSqra. evropis yvelaze maRali
dasaxlebuli punqtidan _ juTadan
(2200 m.) Tsu-s studentebi Wauxebis
3500-metrian mwvervalebze _ Ti
kanaZeze, muxaZeze, rCeuliSvilze
avidnen.
Tsu universiada 2018-is gamar
jvebulicaa. sportis sxvadasxva
saxeobaSi : Wadraki, sambo, kldeze
cocva, magidis CogburTi, boulingi,

Ziudo, qarTuli Widaoba, mklavWidi,
badmintoni, wolWimi _ Tsu studen
tebma 6 oqros, 4 vercxlis da 8 brin
jaos medali moipoves.
Tsu-is saiubileo 2018 wels, dam
ajerebeli starti aiRo universite
tis Zalismier samWidelTa nakrebma.
TbilisSi 23-25 Tebervals gamar
Tul evraziis pirvelobaze, sadac
8 qveynis 200-ze metma sportsmenma
miiRo monawileoba, Tsu studenteb
ma: gogita papalaSvilma, giorgi
xaraziSvilma, oTar marxvaSvilma
da giorgi buzalaZem, agreTve Tsu
kulturisa da sportis departamen
tis TanamSromelma Temur SamaTavam
oqros medlebi moipoves da erTi
msofliosa da Svidi evropis re
kordiT daasrules asparezoba.

gazeTi momzadda Tsu sazogadoebasTan urTierTobis departamentis mier. sakontaqto informacia _ tel: 2 22 23 91; el.fosta: tsupr@tsu.ge; veb-gverdi: www.tsu.edu.ge
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