
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

მულტიმედია ცენტრი

განვითარების სტრატეგია

მულტიმედია ცენტრის მთავარი ამოცანაა:
 სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კინო-ტელე ხელოვნების
მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტურად
განხორციელებისთვის სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის
ხელშეწყობა;

 სტუდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრული მიზნების
მისაღწევად, შესაბამისი პროცედურების დაგეგმვა და განხორციელების
ხელშეწყობა;

 საკუთარი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდისათვის რეკომენდაციების
შემუშავება;

 სტუდენტთა სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა
სტრუქტურულ ერთეულთან სწორი კოორდინაცია და კომუნიკაცია;

 სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად და
საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით განსაზღვრული მიზნების
მისაღწევად, საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი მედია
მასალების, გზამკვლევების და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;

 საპარტნიორო და დონორ ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან
და პოტენციურ დამსაქმებლებთან კომუნიკაციის და თანამშრომლობის
გაღრმავების ხელშეწყობა;

 სტუდენტებისთვის განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა;



 უნივერსიტეტის ცხოვრების, ისტორიისა და საქმიანობის პოპულარიზაცია
და გაშუქება;

 მეცნიერების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაციის მიზნით საინტერესო
ვიდეორეპორტაჟების მომზადება;

 ცენტრის საქმიანობასა და მოდელირებულ ნიუსრუმში სტუდენტთა
ჩართვა; მედია არქივის შექმნა, განახლება და განვითარება;

 საარქივო კინო-ტელე მასალების დახარისხება, დაარქივება და
სისტემატიზება, მათი ციფრულ მატარებლებზე გადატანა;

 მულტიმედია ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისთვის აუცილებელი
პროცედურების განხორციელება და მუდმივი განახლებისთვის
სტუდენტთა მომზადება;

 სატელევიზიო სტუდიის, სარეჟისოროსა და ნიუსრუმის შეუფერხებელი
მუშაობა;

 პროფესორებისა და სტუდენტებისთვის საქმიანი გარემოს შექმნა და
თანამედროვე ტექნიკური შესაძლებლობებით აღჭურვა;

 საგანმანათლებლო ტრენინგების ორგანიზების ხელშეწყობა;

 კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის ინდივიდუალური აქტებით
ნებადართული სხვა საქმიანობის განხორციელება;

 სტუდენტური იდეებისა და ინოვაციური მიდგომების ხელშეწყობა და
ვიზუალიზაცია.

მულტიმედია ცენტრის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები:

 მულტიმედია ცენტრის ჩართულობის გაზრდა უნივერსიტეტის
საგანმანათლებლო პროცესში სწავლების თანამედროვე და ეფექტური
შესაძლებლობების გამოყენებისთვის;

 განათლებასა და მეცნიერებაში მიმდინარე თანამედროვე პროცესების
საერთაშორისო სივრცეში სწრაფი ინტეგრაციისთვის ხელშეწყობის



მიზნით მულტიმედია ჯგუფის თანამშრომლობა ევროპისა და ამერიკის
უნივერსიტეტების ანალოგიურ ცენტრებთან;

 მულტიმედია ცენტრი სტუდენტების მეშვეობით აშუქებს უნივერსიტეტის
ყოვედღიურ ცხოვრებასა და მიმდინარე ღონისძიებებს;

 ცენტრის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულებაა უნივერსიტეტის
ისტორიის შესახებ ვიზუალური მასალის შექმნა და გაშუქება;

 მეცნიერების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;

 სტუდენტური ჯგუფების მუშაობა უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სალექციო კურსებზე დაფუძნებული
ვიდეოპროდუქციის შექმნისთვის, სამეცნიერო და კვლევითი პროცესების
ვიზუალიზაციისთვის;

 მედიის მიმართულების სტუდენტთა ჩართვა ცენტრის საქმიანობაში
ინტერნეტ-ტელევიზიის, ინტერნეტ-რადიოს, ინტერნეტ-გაზეთის და
სოციალური მედიის ხელშეწყობის მიზნით;

 თანამშრომლობის მემორანდუმები სხვადასხვა სახის მედია
საშუალებებთან, რომლებიც სურვილის შემთხვევაში გამოიყენებენ
ცენტრის მიერ შექმნილ მედია პროდუქციას და მიუთითებენ საავტორო
უფლებების დაცვით;

 სატელევიზიო, რადიო და საგაზეთო არქივის შექმნა;

 უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ჟურნალისტიკის მიმართულების, კინო–ტელე რეჟისურისა და ბეჭდური
მედიის მიმართულების სტუდენტთა პრაქტიკული მომზადება,
გადაცემების ჩაწერა, სიტუაციური ნიუსრუმების შექმნა;

 უნივერსიტეტის ინტერნეტ მაუწყებლობის ორგანიზება და
განხორციელება;

 სხვადასხვა პროგრამების - სპეციალური გადაცემების, თოქ-შოუების
(“თავისუფალი დიალოგი”, “ევროპული ხედვა”), მცირე ზომის
დოკუმენტური ფილმების და საუნივერსიტეტო ახალი ამბების
მომზადების უზრუნველყოფა;



 სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების შესაბამისი სპეციალური
საგანმანათლებლო გადაცემების, სტატიებისა და ბლოგების მომზადება;

 სტუდენტთა ჩართვა ცენტრის ფუნქციონირებაში, პროდიუსინგსა და ნიუს
რუმის საქმიანობაში;

 უნივერსიტეტთან არსებული კინო-ტელე ლაბორატორიასთან ერთად
ერთობლივი ვიზუალური პროდუქციის შექმნა;

 სპეციალური საუნივერსიტეტო გადაცემების მომზადება სტუდენტების
მიერ;

 უნივერსიტეტის გაზეთის რედაქციის თანამშრომელთა ჯგუფის მიერ
შექმნილი გადაცემებისთვის ტექნიკური დახმარებების აღმოჩენა და
სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა.

 ვებ - გვერდის შეუფერხებელი ფუნქციონირება www.multimedia.tsu.ge,
ლექტორებისა და სტუდენტების აქტიური თანამშრომლობა ვეგ-
გვერდთან და მასალების განახლებაში აქტიური მონაწილეობა;

 სპეციალური კონტენტის შექმნა მნიშვნელოვანი თარიღებისთვის და
რუბრიკების დამატება (მიახლოებითი კონტენტით):

“ჩემი უნივერსიტეტი”
“მე თსუ-ს სტუდენტი ვიყავი”
Success Story - ყოფილი სტუდენტებისგან
“როგორ გავხდი სტუდენტი”
“ჩემი პროფესია”
“ყველაზე მეტად მახსენდება...”
“ჩემი ევროპელი მეგობარი...”
“მინდა გავხდე .... “ (პროფესია: პოლიტიკოსი, გეოგრაფი, ქიმიკოსი და ა.შ.)”
“საქართველოს თავისუფლება დაიწყო აქ...”
“ივანე ჯავახიშვილი ამბობდა...”

 რეპორტაჟები ღვაწლმოსილ მეცნიერებაზე და მათ კვლევებზე;

 სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მიერ საერთაშორისო
სასწავლო პროგრამებზე სიუჟეტების მომზადება;



 პროფესორების სილაბუსებში მულტიმედია ცენტრის ბაზაზე შექმნილი
პრაქტიკული კონტენტის გაწერა.

ახალი სტრატეგიული გეგმის მიხედვით მულტიმედია ცენტრის არსებობა ხელს
შეუწყობს:

1. სტუდენტების დასაქმებასა და შრომით ბაზარზე ინტეგრირებას, სტუდენტს
აქვს თავისი პორტფოლიო, მომზადებული მასალები, რომელიც
ატვირთული იქნება ვებზე, წარმოადგენს მისი საქმიანობისთვის
მნიშვნელოვან ნაწილს და მას დამსაქმებელი არ აღიქვამს როგორც
დამწყებ თანამშრომელს, რომელსაც აქამდე არაფერი გაუკეთებია.

2. მზარდი დიგიტალიზაციის და სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების
ეპოქაში, მულტიმედია ცენტრი უნივერსიტეტს აძლევს თანამედროვე
ციფრული ტექნიკით აღჭურვილ სატელევიზიო სტუდიას, რომლის
მსგავსი ბევრი წამყვან ტელევიზიას არა აქვს საქართველოში.

3. სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომ თსუ-მ აქტიურად
გამოიყენოს კურსდამთავრებულთა აქტივი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი
ინტელექტუალური და ფინანსური რესურსია, რომლებიც თსუ-ს
თანამედროვე და საყოველთაოდ აღიარებული დასავლური პრინციპების
გაზიარების შესაძლებლობას მისცემს. ცენტრს შეუძლია მათი მაგალითები
გადაიღოს როგორც Success Story და ამით პოპულარიზაცია გაუკეთოს
პროფესიას და წარმატებულ საქმეს;

4. სტრატეგიული გეგმის მიხედვით საუბარია ინოვაციების დანერგვასა და
ექსპერიმენტირებაზე, რის საშუალებასაც ჩვენი ცენტრი მისცემს მომავალ
ჟურნალისტებსა და კინო-დოკუმენტალისტებს;

5. სტრატეგიული გეგმის მიხედვით საუბარია ფინანსური ფონდების
მოძიებაზე, ცენტრი მუშაობს ახალი საგრანტო პროექტების მოზიდვაზე;

6. სტრატეგიული კომუნიკაციისა და უნივერსიტეტის იმიჯის გაზრდის კუთხით
შეგვიძლია შევასრულოთ ძალიან კარგი საქმე და სტუდენტებმა ესეც
თავიანთ თავზე აიღონ;

7. დაბოლოს, როგორც ევროპის ბევრ უნივერსიტეტში, სტუდენტი თავის
უნივერსიტეტთან მიბმული მხოლოდ სასწავლო პროგრამით არ არის,
მაგალითად მილანის ბოკონის უნივერსიტეტს ყოველდღიური საღამოს
პროგრამა აქვს, სწავლის შემდეგ სტუდენტები მონაწილეობენ
უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებებში,
რასაც ცენტრის სტუდია მუდმივად გააშუქებს.



რუსუდან ვაშაკიძე

მულტიმედია ცენტრის დირექტორი

ასოცირებული პროფესორი


