
განვითარებისა და 

განხორციელების მიზნით. 

2014 წლის ოქტომბრისათვის 

მულტი-რეგიონალური 

ქსელის ჩამოყალიბება 

ინტერნაციონალიზაციის 

საკითხებზე დიალოგისა  და 

უმაღლესი განათლების 

სფეროში ბელარუსს, 

საქართველოსა და 

ტაჯიკეთს შორის  

თანამშრომლობის 

განვითარების მიზნით . 

 

პროექტის ბენეფიციარი 

ქვეყნებისა და ევროკავშირის 

უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებსა და 

კვლევით ცენტრებს შორის 

პროფესიული კავშირების 

გაფართოება. 

 
 

პროექტის მიზანი 
Project Goal: 

 

პროექტის მიზანია 

მონაწილე 

უნივერსიტეტებიs 

შესაბამისი 

ადმინისტრაციული 

რგოლების (საგარეო 

ურთიერთობათა 

დეპარტამენტები, 

საერთაშორისო ოფისები) 

განვითარების 

ხელშეწყობის გზით 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

არეალის გაფართოება, 

რათა თვალნათელი 

გახდეს 

ინტერნაციონალიზაციის 

მნიშვნელობა სწავლების, 

სწავლისა და კვლევის 

უნარების ამაღლებაში.  
 

 

 

 

პროექტის ამოცანები 
Project Aims: 

 

საერთაშორისო კავშირების 

გაფართოების პოტენციალის 

იდენტიფიცირება და 

სწავლის, სწავლების და 

კვლევის 

ინტერნაციონალიზაციის 

მიზნით ეროვნული 

რეკომენდაციების 

შემუშავება პარტნიორი 

ქვეყნებისთვის ცენტრალურ 

აზიასა და აღმოსავლეთის 

სამეზობლო სივრცეში. 

 

სტრუქტურული 

ერთეულებისა და 

ადამიანური რესურსების 

გაძლიერება 2014 წლისთვის 

პროექტის ბენეფიციარი 

ქვეყნების (ბელარუსი, 

საქართველო, ტაჯიკეთი) 6 

უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

პოლიტიკისა და მექანიზმის 

პროექტის საიდენტიფიკაციო დეტალები 

პროექტის ტიპი/type: Tempus IV, 

კონტრაქტის ნომერი 2011-

2532 /001-001  

TEMPUS-SMGR 516663-TEMPUS-1-

2011-ES-TEMPUS-SMGR 

 

დაწყების თარიღი/start date:  2011 

წლის 15 ოქტომბერი  

 

ხანგრძლივობა/duration: 3 წელი 

 

ბიუჯეტი/budget : € 

825.618,34  (89,97%) + თანა-

დაფინანსება 

 

გრანტის მიმღები/grant 

holder: სევიილის 

უნივერსიტეტი (ესპანეთი) 

კოორდინატორი/the coordinator : 

პროფესორი დოქტორი მიგელ 

ანხელ ადამე (სევილიის 

უნივერსიტეტი)  

http://institucional.us.es/

tempusicaen/ 

TEMPUS ICAEN  

ინტერნაციონალიზაცია ცენტრალური აზიისა და აღმოსავლეთ სამეზობლო სივრცეში 

პარტნიორი 

უნივერსიტეტები: 

Partner universities: 

US, ესპანეთი 

IU, ჰოლანდია 

HWU, დიდი ბრიტანეთი 

HECH, ბელგია 

TSU, საქართველო 

GTU, საქართველო 

BTEU, ბელარუსი 

BSEU, ბელარუსი 

TSUC, ტაჯიკეთი 

TTU, ტაჯიკეთი 

 

პარტნიორი 

სამინისტროები: 

Partner Ministries: 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

ბელარუსის 

განათლების 

სამინისტრო 

ტაჯიკეთის 

განათლების 

სამინისტრო 
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TSU Internationalization Strategy 
 

Following the open discussion of the internationalization 

strategy of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, held 

on February 6th, a team of ICAEN project members at the 

Department of Foreign Relations prepared a set of recom-

mendation on the internationalization of the university, 

which would be an integral part of the university’s strategic 

development document.  

The overarching goals of the above-mentioned set of rec-

ommendations are to further enhance our internationaliza-

tion endeavors through teaching, research and institu-

tional reforms. The implications of the activities carried out 

by applying various tools of internationalization should be 

reflected in every sphere of the university life, making the 

experience of our students, faculty and staff unique and 

exciting.  

The draft document has been circulated for commentaries 

among the TSU management bodies. The deadline set for 

the approval of the document is June 2014. After that the 

document will be officially adopted as a guideline while 

preparing the common university strategy and vision.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ბიულეტენი მომზადდა თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მიერ 
The newsletter has been prepared by the TSU Department of Foreign Relations  

თბილისი/Tbilisi, 2014 

The workshop of the project – Internationalization in 

Higher Education in Eastern Neighborhood Area 

(ICAEN) took place on the February 7th 2014 at Ivane 

Javakhishvili State University (TSU).  

 
Top and middle management of TSU and the Deputy Minister 

of Education and Science, Mr. Giorgi Sharvashidze attended 

the workshop. The aim of the workshop was to present the 

accomplishments in the framework of ICAEN project. The aim 

of the workshop was to discuss the challenges and opportu-

nities that TSU is facing in the process of internationalization 

and their implications for the university leadership. Another 

important topic for discussion for the audience was the pro-

spective university internationalization strategy and brain-

storm about the main points/priorities to be included in the 

strategic document.  

The presentations delivered by the Head of the Department 

of Foreign Relations, Ms. Tea Gergedava and the Coordinator 

of the same department Ms. Ekaterine Basilaia stimulated a 

lively debate among the workshop participants regarding the 

changing priorities of Tbilisi State University in relations with 

the management, academic programs, research orientation 

and student life. The workshop participants unanimously 

agreed that tools and mechanisms of internationalization 

provided by the ICAEN project speaks to the future of our 

outlook.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

სევილიის უნივერსიტეტი 

(US), ესპანეთი 

http://www.us.es/  

 

პროექტის კოორდინატორი 

დაწესებულება 

Project coordinating institution: 

ლოკალური კოორტინატორი 

(საქართველო) 

Local Coordinator (Georgia): 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო 

ურთიერთობათა დეპარტამენტი 

tea.gergedava@tsu.ge 

+995.32.222.11.03 

www.tsu.edu.ge 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობი ს თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

მისია 
Mission of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

 

ივანე ჯავახიშვილისა და მისი თანამოაზრეების მიერ 1918 წელს 

დაფუძნებული პირველი ქართული უნივერსიტეტი დამოუკიდებელი 

ქართული სახელმწიფოს ცივილიზებულობის, დემოკრატიულობისა და 

თვითმყოფადობის სიმბოლოა, რომლის მიზანია სტუდენტებისთვის 

თანამედროვე სტანდარტის შესატყვისი განათლების მიცემა, მათთვის 

სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება, ერთიან ევროპულ 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია. 

 

საუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში მიღწეული მაღალი სტანდარტების 

შესანარჩუნებლად თსუ ისწრაფვის იყოს საუკეთესო, როგორც კვლევებში, 

ასევე, განათლების სფეროში. მას, როგორც საქართველოს უმაღლესი 

განათლების ლიდერს, აკისრია უდიდესი მისია – შეინარჩუნოს, შექმნას და 

გაავრცელოს განათლება.   

პროექტის ფარგლებში თსუ-ს მიერ 2014 წელს განხორციელებული აქტივობები 

Project Activities at TSU in 2014 

http://www.us.es/

