
მეცნიერებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა 
 

 

 

 

ამოცანა აქტივობები პასუხისმგებელი 

სტრუქტურები 

შესრულე 

ბის ვადები 

რესურსები 

(ფინანსური/ 

/ადამიანური

) 

განხორციელების 

ინდიკატორები 

1 განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრის მიერ 

დადგენილი 

წესის 

შესაბამისად 

სტუ-ის 

ავტორიზაციის

ათვის 

მზადება. 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

ავტორიზაციის 6-ე 

სტანდარტის 

შესაბამისად საჭირო 

ინფორმაციის 

მომზადება. 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი. 

2023-2024წ.წ. ადამიანური 

რესურსები. 

6-ე სტანდარტის 

შესაბამისად 

მომზადებული 

ინფორმაციები. 

2 ფაკულტეტები

ს და 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

ინტიტუტების

დღეების  

აღნიშვნა 

 

 

ფაკულტეტების და 

სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტების 

დაარსების დღეების 

აღსანიშნავ 

ღონისძიებებში 

აქტიური 

მონაწილეობის მიღება 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი 

2023წ ადამიანური 

რესურსი 

ღონისძიებების 

ჩატარების  ამსახველი 

ინფორმაციები 

3 

 

სამეცნიერო 

კვლევითი  

სამეცნიერო 

კონფერენციების 

რექტორის მოადგილე 

სამეცნიერო დარგში; 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური,

ფინანსური 

სამეცნიერო 

კონფერენციების 



საქმიანობის 

განვითარება 

ორგანიზება 

ფაკულტეტების და 

ინსტიტუტების მიერ 

წარმოდგებილი  გეგმის 

შესაბამისად 

კანცლერი; 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

დეპარტამენტი; დეკანები;  

სამეცნიერო -კვლევითი 

ინსტიტუტები 

 

ჩატარების ამსახველი 

დოკუმენტები 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალების განთავსება 

სხვადასხვა 

საინფორმაციო 

საშუალებებში 

 

კანცლერი; დეკანები; 

საუნივერსიტეტო 

ბიბლიოთეკა; 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

სტრატეგიული 

განვითარტებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტი 

 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

რესურსი 

საიუბილეო 

ვიდეორგოლები  

4 უნივერსიტეტ 

ში არსებული 

სამეცნიერო 

პოტენციალის 

გამოყენების 

და ამაღლების 

თვის 

ადგილობრივ 

და მსოფლიოს 

პარტნირული 

ურთიერთობის 

ჩამოყალიბების მიზნით 

ადგილობრივი და 

მსოფლიოს წამყვანი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუციების და 

ფონდების 

იდენტიფიცირება  

 რექტორის მოადგილე 

სამეცნიერო დარგში; 

მეცნიერების  და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების და 

ფაკულტეტების 

ხელმძღვანელები 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

კაპიტალი 

 იდენტიფიცირებული 

სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების 

გაბხორციელება 



წამყვან 

სამეცნიერო-

კვლევით 

ინსტიტუციებ

თან და 

ფონდებთან 

პარტნიორუ 

ლი 

ურთიერთობებ

ის 

ჩამოყალიბება 

და 

განვითარება 

 

 

 

   . 

 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

პროექტებში და 

გრანტებში 

მონაწილეობის მიღება. 

ასეთ პროექტებად 

მოისაზრება: 

• შოთა რუს- 

თაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

• ჰორიზონ 2020; 

• ევროკომისიის მიერ 

დაფინანსებული 

სამეცნიერო 

პროექტები; 

• მარია სკლადოვსკი-

კიურის პროექტები; 

CERN-ის პროექტები;  

და სხვა 

 

ტექნოლოგიური 

ტრანსფერისა საგრანტო 

პროექტების გრანტების 

ოფისი, მეცნიერების და 

ინოვაციების დეპარამებტი; 

ფაკულტეტები და 

კვლევითი ინსტიტუტები 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

კაპიტალი 

საერთაშორისო და 

ადგილობრივ 

პროექტებში 

უნივერსიტეტის 

მეცნიერებისა და 

აკადემიური 

პერსონალის 

მონაწილეობის მიღება 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

საერთაშორისო 

გამოფენებში, 

ფესტივალებში და სხვა 

სამეცნიერო 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი და 

ფაკულტეტები, 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტები. 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური,

ფინანსური 

რესურსი 

ღონისძიებებში 

მეცნიერების და 

აკადემიური 

პერსონალის 

მონაწილეობის 

ამსახველი მასალები 



ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება. 

 

 

5 სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობის 

დაგეგმვისა და 

განხორციელებ

ის ეფექტიანი 

ადმინისტრირე

ბა 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტის 2023 

წლის სამოქმედო 

გეგმის შესრულების  

რეგულარული 

მონიტორინგი და 

ყოველწლიური 

ანგარიშების შედგენა 

და გადაცემა 

სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტისადმი.  

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი 

 

2023 წლის 

დეკემბერი. 

ადამიანური 

კაპიტალი 

2023წლის სამოქმედო 

გეგმის შესრულების 

ანგარიში 

 

 

 

ფაკულტეტებისა და 

სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტებში 

ჩატარებული 

კვლევების შესახებ 

საანგარიშო 

მოხსენებების მოსმენის 

ორგანიზება.  

არსებული წესის 

შესაბამისად. 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი. 

2023 (იანვარი-

თებერვალი) 

ადამიანური 

კაპიტალი 

ფაკულტეტებისა და 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების მიერ 

წარმოდგენილი 

წლიური ანგარიშები. 

უნივერსიტეტებში 

სამეცნიერო 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

კაპიტალი 

 

შექმნილი 



სამუშაოების 

აღრიცხვიანობის 

მოწესრიგება და 

სათანადო 

საინფორმაციო ბაზის 

შექმნა 

 

დეპარტამენტი საინფორმაციო  

ბაზა, 

( სტატისტიკური 

მონაცემების შევსება 

არსებული ფორმის 

შესაბამისად)| 

 

კვლევითი პროექტების 

განვითარების მიზნით 

პროფესორ-

მასწავლებლებისთვის 

ინფორმაციის 

მიწოდება სამეცნიერო 

ფონდებისსა და 

საზოგადოებების 

შესაძლებლობებისა და 

რესურსების შესახებ, 

სტუ-ს ვებგვერდზე 

ინფორმაციის 

განვითარების  

გზით. 

 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი,ტექნოლოგ

იური ტრანსფერისა და 

საგრანტო პროექტების  

ოფისი 

2023(წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

რესურსი 

ვებგვერდზე 

განთავსებული 

ინფორმაციები 

ტექნოლოგიაში, 

მეცნიერებასა და 

ინჟინერიაში 

ინოვაციური 

პროექტების 

დაპატენტების 

ხელშეწყობა და 

პოპულარიზაცია 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

 ადამიანური 

კაპიტალი 

შესაბამისი სტატისტიკა 



 

  იუნესკოს ეგიდით 

მოთხოვნილი 

კვლევებისა და 

განვითარების R@D 

ყოველწლიური 

სტატისტიკური 

გამოკვლევების 

შედგენა 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი 

 

 

 

 

 

 

2023 (წლის 

განმავლობაში) 

 

 

 

 

 

 

ადამიანური 

კაპიტალი 

შედგენილი შესაბამისი 

სტატისტიკა 

ღია მეცნიერების 

განვითარების   

ხელშემწყობი 

პროგრამის ორგანიზება 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციებისა 

დეპარტამენტი 

2023წ ადამიანური 

კაპიტალი 

 

6 საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

თანამედროვე 

ლიტერატუ 

რით 

უზრუნველყო

ფა 

დარგობრივი 

ლიტერატურის შექმნის 

წახალისების 

მექანიზმის 

განვითარება 

საგამომცებლო სახლი 

,,ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; მეცნიერების 

და ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

საუნივერსიტეტო 

ბიბლიოთეკა; 

სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი 

ფაკულტეტები და 

სამეცნიერო -კვლევითი 

ინსტიტუტები 

2023 წლის 

განმვავლობაში 

ადამიანური 

კაპიტალი 

შემუშავებული 

მექანიზმი 

7 სტუდენტური სტუდენტური მეცნიერებისა და 2023 ((წლის ადამიანური  



ინოვაციური 

პროექტების 

ხელშეწყობა 

ინოვაციური 

პროექტების 

ფინანსური მხარდაჭერა 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი; საფინანსო 

დეპარტამენტი; 

ტექნოლოგიებისა და 

ინოვაციების ჰაბი; 

დეკანები; სტრატეგიული 

განვითარების  და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტი 

 

განმავლობაში) კაპიტალი 

8 ტექნოლოგიებ

ის და 

ინოვაციების 

სააგენტოსთან 

(GITA) 

გაფორმრბული 

მემორანდუმის 

ფარგლებში 

თანამშრომლო

ბის გაღრმავება 

 

GITA-ს მიერ 

ორგანიზებულ 

ღონისძიებებში 

მუდმივი 

მონაწილეობის მიღება 

ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების ჰაბი; 

მეცნიერების და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი 

2023(წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

კაპიტალი 

მონაწილეობის 

ამსახველი 

დოკუმენტაცია 

9 სამეცნიერო-

კვლევითი 

პროცესის 

  

 

 

   



კლასტერული 

სისტემის 

დანერგვა 

სამეცნიერო -კვლევითი 

კლასტერის შექმნაზე  

კონკურსის 

გამოცხადება 

აკადემიური 

საბჭო;სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტი; 

სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი 

 

2023წ ადამიანური 

კაპიტალი 

გამოცხადებული 

კონკურსის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია 

გამარჯვებული 

პროექტების 

საფუძველზე 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერების 

დაფუძნება 

კანცლერი; სენატი; 

ადამიანური კაპიტალის 

მართვის დეპარტამენტი; 

სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი; საფინანსო 

დეპარტამენტი 

 

2023წ ადამიანური 

კაპიტალი 

დაფუძნების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია 

10 საერთაშორისო 

და 

ადგილობრივი 

კონფერენციებ

ის 

ორგანიზების 

და 

მათშიუნივერს

იტეტის 

პერსონალის 

უნივერსიტეტის 

ეგიდით გასამართი 

კონფერენციების 

კრიტერიუმებისა და 

სააპლიკაციო ფორმის 

შემუშავება-დანერგვა 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი; საფინანსო 

დეპარტამენტი 

 

2023 წლის 

განმავლობაში 

ადამიანური 

კაპიტალი 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების და 

სააპლიკაციო ფორმის 

შესაბამისად 

კონფერენციების 

ორგანიზება. 



მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

 

11 

 

აკადემიური 

კეთილსინდის

იერების 

მხარდაჭერა 

 

ანტიპლაგიატის 

ცენტრალიზებული 

მართვისა და 

კონტროლის სისტემის 

გაძლიერება 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური; მეცნიერებისა 

და ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი 

 

2022(წლის 

განმავლობაში) 

ადამიანური 

კაპიტალი 

ანტიპლაგიატის 

ცენტრალიზებული 

მართვისა და 

კონტროლის 

უზრუნველყოფის 

სისტემის ამსახველი 

დოკუმენტაცია 

12 სამეცნიერო-

კვლევით 

პროცესებში 

ახალგაზრდა 

მკვლევართა 

აქტიური 

ჩართულობის 

ხელშეწყობა 

საზაფხულო და 

ზამთრის სკოლების 

ორგანიზება 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერები; მეცნიერებისა 

და ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

აკადემიური პერსონასლი 

 

2023 წლის 

განმავლობაში 

ადამიანური, 

ფინანსური 

ჩატარებული 

ღონისძიებების 

ამსახველი 

დოკუმენტაცია 

ახალგაზრდა 

მკვლევარების 

სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის 

დაფინანსების 

გათვალისწინება 

უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტში 

 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

2023 წლის 

განმავლობაში 

ადამიანური 

კაპიტალი 

სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის 

დაფინანსების 

ამსახველი მასალები 

       



13 შემოქმედები 

თი კლიმატის 

უზრუნველყო

ფა 

სტუდენტური 

გაერთიანებებისა და 

ინდივიდუალური 

ინიციატივების, 

პროექტების 

მხარდაჭერის 

მექანიზმების დანერგვა 

 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი; 

სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტი; 

სამართებლივი 

უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი; საფინანსო 

დეპარტამენტი 

 

2023 წლის 

განმავლობაში 

ადამიანური 

კაპიტალი 

განხორციელებული 

სტუდენტური 

ინიციატივები და 

პროექტები 

 

 

 

14 სახელმწიფოსა 

და 

საზოგადოების 

წინაშე 

წამოჭრილ 

გამოწვევებზე 

მხარდაჭერის 

უზრუნველყო

ფა 

უნივერსიტეტის 

მოწინავე მეცნიერ-

მკვლევართა მიერ 

სახელმწიფოსთვის 

საზოგადოებრივად 

რელევანტურ 

პრობლემათა 

პრევენციის მიზნით 

კვალიფიციური 

წინადადებებისა და 

რეკომენდაციების 

ინიცირება 

 

 მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი;სტრატეგიუ

ლი განვითარებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტი; 

უნივერსიტეტის მეცნიერ-

მკვლევარები 

2023 წლის 

განმბავლობაში 

ადამიანური 

კაპიტალი 

შემუშვებული 

წინადადებები 

დარეკომენდაციები 

 წამოჭრილ 

გამოწვევათა გადაჭრის 

მიზნით სახელმწიფოს 

ორგანიზებულ 

 მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტი;სტრატეგიუ

ლი განვითარებისა და 

2023 წლის 

განმავლობაში 

ადამიანური 

კაპიტალი 

ღონისძიებებში 

აქტიური 

მონაწილეობის 

ამსახველი 



 

 

 

 
 

სტუ-ს მეცნიერებისა და ინოვაციების 

დეპარტამენტის უფროსი  დ.თავხელიძე 

ღონისძიებებში 

აქტიური მონაწილეობა 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტი; 

უნივერსიტეტის მეცნიერ-

მკვლევარები 

 

დოკუმენტები 


