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სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის 2022 წლის შესრულების ანგარიში 

 

მეცნიერებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი 

 
# ამოცანა აქტივობა შესრულ

ების 

ვადები 

შესრულები

ს ეტაპი / 

სტატუსი 

შესრულ

ების 

მაჩვენებ

ელი 

% 

შეფერხების 

მიზეზი 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

 

შესრულებული სამუშაოს 

ამსახველი დოკუმენტაცია 

ცვლილ

ებების 

შემოთა

ვაზება 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1 უნივერსიტეტის 

ადმინიტრაციის 

ISO 9001  

სეტთიფიცირება 

 

 

 

ISO:901 დანრგვის 

სტანდატების 

დანერგვისთვის 

სახელმძღვანელოს 

შემუშავება 

2022წ 

იანვარი,

თებერვა

ლი 

დასრულებ

ული 

100% ---------- მეცნიერებისა და  

ინოვაციების 

დეპარტამენტში 

შემუშავებული არის 

დოკუმენტიISO 9001-ის 

მოთხოვნების მიხედვით 

„მეცნიერებისა ინოვაციების 

მართვა“ 

 

შემუშავებულ 

სახელმძღვანელოში 

ასახულ სტანდარტების 

დანერგვა 

უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის 

2022 

თებერვა

ლი,მარ

ტი 

დასრულებ

ული 

100% ----------- სამესნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა ხორციელდება  

ISO  9001 სტანდარტების 

მოთხოვნების შესაბამისად 

შედგენილი დოკუმენტის --

„მეცნიერებისა და 
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სტრუქტურულ 

ერთეულებში 

ინობაციების მართვა“ 

მიხედვით 

 

1.4.5 

 

 

 

 

 

 

100 წლის 

იუბილე 

სამეცნიერო 

კონფერენციების 

ორგანიზება 

ფაკულტეტების და 

ინსტიტუტების მიერ 

წარმოდგებილი  გეგმის 

შესაბამისად 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

 

100% -------- 100 წლის იუბილესთან 

დაკავშირებით, მიმდინარე 

წელს ჩატარდა25 

სამეცნიერო კონფერენცია 

• ,,საქართველო-

აზერბაიჯანის 

ურთიერთობები. 

წარსული, აწმყო, 

მომავალი“ ღონისძიების 

ჩატარების შესახებ-

სამართლის ფაკ-ტი 

27.05.2022 

• ,,მსოფლიო მევენახეობა-

მეღვინეობა: ისტორია, 

თანამედროეობა და 

მდგრადი 

განვითარებისპერსპექტივ

ები“-ს შესახებ.  

23.06.2022- აგრარული 

ფაკ-ტი  

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო-

პრაქტილული 

კონცფერენციის 

,,თანამედროვე მსოფლიო 

წესრიგი-პოლიტიკურ-

სამართებლივი 

გამოწვევები“ ჩატარების 

--------- 
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შესახებ  

 27.06.2022-სამართლის 

ფაკ-ტი. 

• საერთაშორისო-

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,მსოფლიო მევენახეობა-

მეღვინეობა: ისტორია, 

თანამედროვეობა და 

მდგრადი განვითარების 

პერსპექტივები“ 

ჩატარების შესახებ  

 23.03.2022. 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკ-ტი. 

• XI საერთაშორისო 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენციის 

,,წყალთამეურნეობის, 

გარემოს დაცვის, 

არქიტექტურისა და 

მშენებლობის 

თანამედროვე 

პრობლემები“ ჩატარების 

შესახებ  

17.03.2022 - წყალთა 

მეურნეობის ინს-ტი. 

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“ ჩატარების 
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შესახებ  

 13.03.2022 - 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკ-ტი. 

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,მსოფლიო გლობალური 

გამოწვევები“ ჩატარების 

შესახებ  

 17.03.2022 - 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკ-ტი. 

• საერთაშორისო 

კონფერენცია 

,,ევროპული იდეა და 

საქართველოს 

ევროინტეგრაცია“ – 

 28-29.07.2022 სტუ-ის 

საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიისა და 

სოციალური 

მეცნიერებების 

ფაკულტეტი - 

პოლიტიკისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

დეპარტამენტი. 

• სტუ-ში საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

- ,,თანამედროვე  

მსოფლიო წესრიგი - 
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პოლიტიკურ-

სამართებლივი 

გამოწვევები“  

28.07.2022 

• სტუ-ში სტუდენტთა 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,ინოვაციური 

ტექნოლოგიები 

ინჟინერიაში“ 

1.08.2022 სამშენებლო 

ფაკულტეტი. 

• სტუ-ში საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

- ,,საქართველო და 

ევროინტეგრაცია“  

• 9.08.2022 საინჟინრო 

ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა 

და სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. 

• სტუ-ში II საერთშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

- ,,საქართველო და 

ევროინტეგრაცია“ 

პროექტის ,,ევროპული 

იდეა და საქართველოს 

ევროინტეგრაცია“  

29-30.09.2022  
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• საერთაშორისო 

სამეცნიერო სემინარი 

,,ინოვაციური 

ტექნოლოგიების - 

ბეტონის ტილოს 

გამოყენება წყლის 

მეურნეობასა და 

გარემოს დაცვაში“  

25.08.2022 - სტუ-ის 

წყალთა მეურნეობის 

ინსტიტუტი და 

საქართველოს 

კომპანია ,,მომავლის 

ტექნოლოგიების“ . 

• სტუ-ში მე-6 ქართულ-

პოლონური 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კომფერენცია 

,,სატრანსპორტო ხიდი 

ევროპა - აზია“ 

• 26.09.2022 - 

სატრანსპორტო 

სისტემებისა და 

მექანიკის ინჟინერიის 

ფაკულტეტი. 

 

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

- ,,მეცნიერებისა და 

ინდუსტრიის 

თანამშრომლობის 
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ხელშეწყობა კვლევისა და 

ინოვაციის ერთობლივი 

პრიორიტეტებით“  

29.09.2022 - სტუ - ში 

ევროკავშირის პროგრამების 

მხარდაჭერითა და 

საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტროს და შოთა 

რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნულ ფონდთან 

თანამშრომლობით. 

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

- ,,ლიტუანისკა 

საქართველოში“ 

• 5.10.2022 - სტუ-ის 

ლიეტუვური ენის, 

კულტურისა და 

განათლების ცენტრი. 

• ,,გურჯიევის 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 3“ 

14.10.2022 - 

ინფორმატიკის 

ფაკულტეტი. 

• სტუ-ის საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,სამთო 

საქმისა და გეოლოგიის 

განვითარება ეკონომიკის 

აღორძინების 
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წინაპირობაა“  

20.10.2022 - 

სამთოგეოლოგიური 

ფაკულტეტი. 

• სტუ-ის საერთაშორისო 

ეკონომიკური ფორუმი 

,,გლობალური 

გამოწვევები და 

ეკონომიკური 

განვიარების მოდელების 

ტრანსფორმაცია“  

24.10.2022 - საინჟინრო 

ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიების 

და სოციალურ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, აკაკი 

წერეთკის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

• მე-16 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება 2022“  

1.11.2022 - 

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი. 

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,კავკასია 

გზაჯვარედინზე: რა 

როლი აქვს 
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ევროკავშირს?’ – 9 

ნოემბერი 2022 - სტუ, 

ჰუმანიტარული, 

სოციალური, ბიზნესის 

ადმინისტრირებისა და 

სამართლის 

მიმართულებით. 

• საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,, ინოვაციები და 

თანამედროვე 

გამოწვევები 2022“  

(18-19).11.2022 - 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი. 

• VIIსაერთაშორისო 

სამეცნიერო სიმპოზიუმი 

,,არარატის მთის 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე და 

მდინარე მტკვრის აუზში 

წარღვნის შემდგომი 

პერიოდის 

არქეოლოგიური 

მონაცემების 

კვალდაკვალ“  28.12.2022 

- საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა 

და სოციალურ 

მეცნიერებათა 
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ფაკულტეტი. 

• სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-

პატრიარქისდაბადებიდა

ნ 90-ე და აღსაყდრებიდან 

45-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სტუდენტთა 

და მეცნიერთა 

კონფერენცია  

28.12.2022 სტუ-ის 

თეოლოგიის სამეცნიერო 

ცენტრი. 

       

 100 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი ვიდეოების 

გაშლა სხვადასხვა 

არხებში 

 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100%  100 წლისთავისადმი 

მიზღვნილი ღონისძიებების 

(სამეცნიერო 

კონფერენციების, 

სიმპოზიუმების) ამსახველი 

ვიდეომასალების შექმნა 

ხორციელდება და წარმოებს 

დაარქივება. 

( უნივერსიტეტის და 

ფაკულტეტების ვებ. 

გვერდებზე განთავსებული 

ვიდეო მასალები) 

 

 

2.1.1 

 

 

 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს კოდექსის 

შექმნა/დამტკიცე

 

კონსულტაციები 

თითოეულ 

სტრუქტურულ 

 

2022 ~წ 

 

 

 

დასრულებ

ული 

 

 

100% 

 

 

---------  

 

 

 

----------

--- 
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ბა 

 

 

ერთეულებთან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარისხის 

უზრუნველყოფიდ 

კოდექსის პროექტის 

განხილვა/შეთანხმება 

სტუ-ის სტრუქტურებთან 

 

2022 წ გადავადება 85%  

2.1.2 კორპორაციულ 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა 

სტუ-ის სტრუქტურული 

ერთეულების 

საქმიანობის 

კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფის 

ხელშემწყობი 

ტრენინგების, 

ვორკშოფების, 

სემინარების 

განხორციელება 

2022 წ დასრულებ

ული 

100%    
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სტუ-ის საქმიოანობის 

აღიარებულ 

სტანდარტებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა(რეკომენ

დაციების შემუშავება, 

ტრენინგების , 

ვორშოფების, 

სემინარების 

განხორციელება) 

2022 წ დასრულებ

ული 

100%    

2.3.2 სარგებლიანობის 

და საჭიროების 

პრინციპის 

უზრუნველყოფა 

განხორციელებულ 

აქტივობების საჭიროების 

შეფასება 

2022-24 

წწ 

გადავადებ

ული 

50%    

განხორციელებული 

აქტივობების 

სარგებლიანობის 

შეფასება 

2022-24 

წწ 

გადავადება 50%    

შეფასების შედეგბის 

ანალიზი და 

რეკომენდაციების 

შემუშავება 

2022-24 

წწ 

გადავადება 30%    
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უნივერსიტეტში 

არსებული 

სამეცნიერო 

პოტენციალის 

გამოყენების და 

ამაღლების 

თვის 

ადგილობრივ და 

მსოფლიოს 

წამყვან 

სამეცნიერო-

კვლევით  

 

 

 

 

ცოდნისა და 

ტექნოლოგიური 

ტრანსფერის მიზნით 

სათანადო 

სტრუქტურების შექმნა, 

რაც ხელს შეუწყობს 

პარტნიორების მოძებნას 

და სამეწარმეო 

საქმიანობის ერთობლივ 

განხორციელებას. 

 

2022 წ 

იანვარი 

 

დასრულებ

ული 

 

100% 

  

ცოდნისა და 

ტექნოლოგიების 

ტრანსფერის მიზნით სტუ-

ში შეიქწმნა ახალი 

სტრუქტურული ერთეული 

,,ტექნოლოგიური 

ტრანსფერისა და საგრანტო 

პროექტების ოფისი“ 

(აქ საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული ვებ. 

გვერდზე განთავსებული 

სტუ-ს სტრუქტურა) 
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ინსტიტუციებთა

ნ და ფონდებთან 

პარტნიორუ 

ლი 

ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება და 

განვითარება 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო პროექტებში 

და გრანტებში 

მონაწილეობის მიღება. 

ასეთ პროექტებად 

მოისაზრება: 

✓ შოთა რუს- 

თაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

✓ ჰორაიზონ - 

EUROPA; 

✓ MNTC; 

✓ UNDP; 

✓ STCU; 

✓ NATO; 

✓ USAID. 

✓ CERN 

✓ KEK 

✓ FERMI LAB 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% --------------- 1.01.22÷1.07.22 პერიოდში 

სტუ-ს თანამშრომელთა 

მოერ მიღებული არის _-

რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფინდიდან 9 

გრანტი, შემდეგი კოდებით:  

1. FR-21-12546, 2. FR-21-1413, 

3. FR-21 1677, 4. FR-21 2942, 

5. FR-21-1996, 6. FR-21-316, 

7. FR-213509, 8. FR-21-427. 

მტკიცებუკლებები 

განთავსებულია 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების ვებ. გვერდზე; 

-გაეროს განვითარების 

პროგრამის 1 მიზნობრივი 

გრანტი # 01-08-14/6-2022; 

-Horizon Europe 1 გრანტი # 

2520-13.05.2022. 

აღნიშნულ აქტოვობასთან 

დაკავშირებით სრული 

ინფორმაცია მოცემულია 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტის ვებ. 

გვერდზე განთავსებულ 

ფორმა #1 და ფორმა #2 - ში 

,,2022 წელს მოპოვებული 

გრანტები“. 
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მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

საერთაშორისო 

გამოფენებში, 

ფესტივალებში და სხვა 

სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღება. 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% ------------- მიმდინარე წლის განმავლობ 

აში სტუ-ს თანამშრომლებმა 

მონაწილეობა მიიღო 230 

საზღვარგარეთ,  400 - ზე 

მეტმა ადგილობრივი 

მასშტაბით გამართულ 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების საერთაშორისო 

გამოფენებში და 

ფესტივალებში. 

(სტუ-ს ვებ. გვერდზე 

განლაგებული მასალები 

საერთაშორისო 

ფესტივალებისა და 

სიმპოზიუმების შესახებ). 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობის 

დაგეგმვისა და 

განხორციელების 

ეფექტიანი 

ადმინისტრირება 

და ფართო 

საზოგადოების 

ცნობადობის 

გაზრდა. 

 

 

 

ISO-9001 - ია 

სტანდარტების 

მოთხოვნის შესაბამისად 

,,მეცნიერებისა და 

ინოვაციების მართვის 

მოდელის შემუშვება“ 

 

2022 წ 

მარტი 

დასრულებ

ული 

100% ------------- შემუშვებული იქნა ISO-9001 

სტანდარტების მოთხოვნის 

შესაბამისად ,,მეცნიერებისა 

და ინოვაციების მართვის 

მოდელი“ 

 

(სტუ-ს ვებ.გვერდზე 

განთავსებული დოკუმენტი 

„მეცნიერებისა და 

ინოვაციების მართვის 

მოდელი“) 
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ფაკულტეტებისა და 

სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტებში 

ჩატარებული კვლევების 

შესახებ საანგარიშო 

მოხსენებების მოსმენის 

ორგანიზება და შეფასების 

წესის შემუშავება 

 

2022 წ 

თებერვა

ლი 

დასრულებ

ული 

100% ------------- განხორციელდა 

ფაკულტეტებისა და 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების 

ყოველწლიური სამეცნიერო 

საქმიანობის მოსმენა და 

ანალიზი, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიაში 

წარდგენილ;ი იქნა 

ანგარიშების ფორმა 1 და 

ფორმა 2. 

(მტკიცებულება 

მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტის ვებ. 

გვერდზე განთავსებული 

ანგარიშების ფორმა 1 და 

ფორმა 2). 

ხარისხის მართვის 

სამსახურებთან ერთად 

შემუშავებული და 

აკადემიურ სხდომაზე 

დამტკიცებულია 

ფაკულტეტებისა და 

დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეუ;ლების სამეცნიერო 

საქმიანობის შეფასების წესი 

(მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტის ვებ. 

-------- 
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გვერდზე განთავსებული 

,,ფაკულტეტებისა და 

დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების სამეცნიერო 

საქმიანობის შეფასების 

წესი). 

 

 

 

 

უნივერსიტეტბში 

სამეცნიერო სამუშაოების 

აღრიცხვიანობის 

მოწესრიგება და 

სათანადო საინფორმაციო 

ბაზის შექმნა 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% ------------- სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის აღრიცხვა 

წარმოებს: 

- ფაკულტეტებზე 

აღრიცხვიანობის ფორმა 

2-ისმიხედვით; 

- კვლევით 

ინსტიტუტებში 

აღრიცხვიანობის ფორმა 

1-ის მიხედვით. 

- (მეცნიერებისა და 

ინოვაციების ვებ. 

გვერდზე 

განთავსებული ფორმა 1 

და ფორმა 2). 

--------- 
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- 2022 წელს სამეცნიერო-

კვლევითი 

ინსტიტუტების და 

ფაკულთეტეტბის მიერ 

შესრულებული 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სამუშაოების 

სტატისტიკური 

მაჩვენებელი 

,,ღია მეცნიერების 

განვითარების 

ხელშემწყობი პროგრამის 

ორგანიზება 

2022 წ 

აპრილი 

დასრულებ

ული 

100% ----------- განათლებისა და 

მეცნიერების და  

სამინისტროს მოთხოვნის 

საფუძველზე ორგანიზაცია 

გაუკეთდა სამეცნიერო-

კვლევითი 

ინსტიტუტებიდან ყველა იმ 

მონაცემთა აღრიცხვას და 

ანალიზს, რომელიც მიზნად 

ისახავს სამეცნიერო-

კვლევით ინსტიტუტებში 

სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის, 

გამოცემული 

პუბლიკაციების და 

ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ბაზის შექმნას და 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის შესახებ, ფართო 

საზოგადოებისათვის 

ხელმისაწვდომობას. 

(ინსტიტუტის ვებ.გვერდზე 
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განთავსებული ინფორმაცია 

,,ღია მეცნიერების 

განვითარებისხელშეწყობის 

ქვეპროგრამის პროგრამული 

ანგარიში). 

იუნესკოს ეგიდით 

მოთხოვნილი კვლევებისა 

და განვითარების 

(R@D)ყოველწლიური 

სტატისტიკური 

გამოკვლევა 

2022 წ 

მაისი 

დასრულებ

ული 

100% -------- განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

გადაეცა ინფორმაცია 

იუნესკოს ეგიდით 

მოთხოვნილი კვლევებისა 

და განვითარების (R@D) 

სტატისტიკური 

მოთხოვნების შესახებ. 

 

 

 

 

  კვლევითი პროექტების 

განვითარების მიზნით 

პროფესორ-

მასწავლებლებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება 

სამეცნიერო ფონდებისსა 

და საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მიერ 

გამოცხადებული 

კონკურსებისა და 

პროგრამების შესახებ, 

სტუ-ს ვებ. გვერდზე 

ინფორმაციის 

განთავსების გზით. 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% --------------

- 

საერთაშორისო და 

ადგილობრივი სამეცნიერო 

ფონდებისა და 

ორგანიზაციების მიერ 

გამოცხადებული 

კონკურსების შესახებ, 

დაინტერესებულ მხარეთა 

მიმართ ინფორმაციის 

მიწოდება ხდება სტუ-ს,  

ფაკულტეტების და 

კვლევითი ინსტიტუტების 

ვებ. გვერდის საშუალებით. 

(სტუ-ს, ფაკულტეტებისა და 

კვლევითი ინსტიტუტების 
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ვებ. გვერდი ,,იხილე 

სიახლეები“). 

 

ტექნლოგიაში, 

მეცნიერებასა და 

ინჟინერიაში ინოვაციური 

პროექტების 

დაპატენტების 

ხელშეწყობა და 

პოპულარიზაცია 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% ------------- მეცნიერებისა და 

ინოვაციების დეპარტამენტში 

შემუშვებული იქნა 

დოკუმენტი ,,მეცნიერებისა 

და ინოვაციების მართვა“, 

სადაც მე-11 თავში 

მოცემულია ,,გამოგონებისა 

და მოდელების საქპატენტში 

წარდგენის ორგანიზება“. 

მეცნიერებისა და 

(ინოვაციების ვებ-გვერდზე 

განთავსებული ინფორმაცია-

სტუ-ს თანამშრომელთა მიერ 

მიღებული პატენტები). 

 

3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლ

ო პროგრამების 

თანამედროვე 

ლიტერატუ 

რით 

უზრუნველყოფა 

დარგობრივი 

ლიტერატურის შექმნის 

წახალისების მექანიზმის 

განვითარება 

 

2022 წ გადავადებ

ული 

90% ------------ სტუ-ს სასწავლო და 

სამეცნიერო ლიტერატურის 

სარედაქციო-საგამომცემლო 

საბჭოს დებულებაში ,მუხლი3 

განხორციელდა 

ჩანაწერი.........“ადმინისტრაცი

ის ხელმძღვანელის წინაშე 

რეკომენდაცია 

საერთაშორისო 

,მაღალრეიტინგულ 

ჟურნალებში ნაშრომის 

გამოქვეყნების დაფინანსების 

შესახებ“ 
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3.4.2 

 

 

სტუდენტური 

ინოვაციური 

პროექტების 

ხელშეწყობა 

სტუდენტური 

ინოვაციური პროექტების 

ფინანსური მხარდაჭერის 

მექანიზმების შემუშავება 

და დანერგვა 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100%  სტუდენტური ინოვაციების 

დაფინანსება 

ყოველწლიურად 

გათვალისწინებულია სტუ-ის 

ბიუჯეტში, ბიუჯეტის 

დაგეგმვის მოქმედი წესის 

შესაბამისად 

 

3.4.3 

 

 

ტექნოლოგიების 

და ინოვაციების 

სააგენტოსთან 

(GITA) 

გაფორმრბული 

მემორანდუმის 

ფარგლებში 

თანამშრომლობი

ს გაღრმავება 

 

GITA-ს მიერ 

ორგანიზებულ 

ღონისძიებებში მუდმივი 

მონაწილეობის მიღება 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100%  ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების ჰაბთან 

ერთად მეცნიერების და 

ინოვაციების დეპარტამენტი 

რეგულარულად იკვლევს 

პროექტებს, რომელიც 

შესაძლებელია წარდგენილ 

იქნას ,,მეცნიერების 

დეპარტამენტი 

რეგულარულად იკვლევს 

პროექტებს, რომელიც 

შესაძლებელია წარდგენილი 

იქნას ,,GITA“ -ს 

საერთაშორისო 

კონცროქციუმში 

დასაფინანსებლად 
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4.1.1 

 

 

 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

პროცესის 

კლასტერული 

სისტემის 

დანერგვა 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერის მოდელის 

შემუშავება.  

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% --------- სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტთან და 

ხარისხის მართვის 

სამსახურთან ერთად 

შემუშვდა სამეცნიერო-

კვლევითი კლასტერის 

მოდელი. 

 

---------- 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერის შექმნის 

კრიტერიუმების 

შემუშვება. 

2022 წ 

თებერვა

ლი 

დასრულებ

ული 

100% -------------- სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

კომუნიკაციების  და 

ხარისხის მართვის 

სამსახურთან ერთად 

შემუშავდა სამეცნიერო-

კვლევითიკლასტერის 

შექმნის კრიტერიუმები. 

(ხარისხის მართვის ვებ. 

გვერდზე განლაგებული 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერის შექმნის 

კრიტერიუმები). 

-------- 
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შემუშვებული მოდელის 

განხილვა 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო 

პერსონალთან. 

 

2022 

იანვარი-

მარტი 

დასრულებ

ული 

100% ------- სტრატეგიული 

განვითარებისა და 

კომუნიკაციების 

დეპარტამენტის ვებ.გვერდზე 

განთავსებული მასალები 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერის შექმნაზე 

კონკურსის გამოცხადება 

2022 წ. 

აპრილი 

გადავადებ

ული 

25% მიმდინარე

ობს 

სამეცნიერო

-კვლევითი 

კლასტერის 

თემატიკის 

შერჩევას 

თან 

დაკავშირებ

ული 

საკითხების 

შესწავლა 

  

გამარჯვებული 

პროექტების საფუძველზე 

სამეცნიერო-კვლევითი 

კლასტერების დაფუძნება 

2022წ გადავადებ

ული 

0% --------- --------------  
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სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების შეფასების 

მიზნით ინტერნაციონა 

ლური საკონკურსო 

კომისიის შექმნა 

2022 

იანვარი-

თებერვა

ლი 

შესრულებ

ული 

100% ---------- ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის, საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

დეპარტამენტთან ერთად 

შემუშავდა სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების 

შეფასების მიზნით 

ინტერნაციონალური 

საკონკურსო კომისიის 

შექმნის წესი. 

(ხარისხის მართვის 

სამსახურის ვებ. გვერდზე 

განთავსებულია საკონკურსო 

კომისიის შექმნის წესი). 

 

4.1.2 საერთაშორისო 

და 

ადგილობრივი 

კონფერენციების 

ორგანიზების და 

მათში 

უნივერსიტეტის 

პერსონალის 

მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

 

უნივერსიტეტის ეგიდით 

გასამართი 

კონფერენციების 

კრიტერიუმებისა და 

სააპლიკაციო ფორმის 

შემუშავება-დანერგვა 

 

 

 

 

 

 

2022 წ 

თებერვა

ლი 

დასრულებ

ული 

100% ------------ მეცნიერებისა და 

ინოვაციების დეპარტამენტში 

ISO 9001- ის მოთხოვნის 

შესაბამისად შემუშავებულია 

ინსტრუქცია ,,მეცნიერებისა 

და ინოვაციების მართვის 

მოდელის შესახებ“ შესახებ, 

რომლისმე-10 თავში 

მოცემულია მექანიზმი 

,,საუნივერსიტეტო, 

საფაკულტეტო და 

სამეცნიერო-კვლევითი 

-------- 
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სამეცნიერო 

კონფერენციებსა და 

ფორუმებში 

მონაწილეობის 

დაფინანსების წესის 

შემუშბა 

 

2022წ 

თებერვა

ლი,მარ

ტი 

 

დასრულებ

ული 

 

 

100% 

 ინსტიტუტების მიერ 

სამეცნიერო კონფერენციების 

და ფორუმების ორგანიზების 

შესახებ. 

(მეცნიერებისა და 

ინოვაციების დეპარტამენტის 

ვებ. გვერდზე განთავსებულია 

ინფორმაცია ,,მეცნიერებისა 

და ინოვაციების მართვს 

შესახებ“). 

4.1.5 

 

 

 

 

 

აკადემიური 

კეთილსინდისიე

რების 

მხარდაჭერა 

 

ანტიპლაგიატის 

ცენტრალიზებული 

მართვისა და 

კონტროლის სისტემის 

გაძლიერება 

2022 წ მიმდინარე 100% --------------

- 

,,Plagiat.pe“ ხელშეკრულების 

თანახმად - strieplagiazizim“ 

პროგრამის შესაბამისად, 

პლაგიატზე შემოწმებული 

იქნა 478 სადოქტორო, 1050 

სამაგისტრო სა სხვადასხვა 

ბეჭდვითი გამოცემის 277 

მასალა.  

(strikeplagiazism.com“ 

ანტიპლაგიატის პროგრამა). 

--------- 

4.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

ერთეულების 

(კლასტერების 

ინსტიტუტების 

და ცენტრების) 

ეფექტიანობის 

ამაღლება.  

უნივერსიტეტის 

პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების 

საქმიანობისა და 

ეფექტიანობის შეფასების 

კრიტერიუმებისა და 

მექანიზმების შემუშავება 

 

 

 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% --------- ხარისხის მართვის 

სამსახურთან ერთად 

შემუშვებული იქნა 

,,ფაკულტეტებისა და 

დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის 

შეფასების წესი. 

 ვებ. გვერდზე განთავსებული 

--------- 
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მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

 

 

 

 

 

 

ფაკულტეტებისა და 

დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის 

შეფასების წესი“). 

 

სამეცნიერო 

კონფერენციებში და 

ფორუმებში მონაწილე 

ობის დაფინანსების წესის 

შემუშავება 

2022 

წლის 

თებერვა

ლი-

მარტი 

დასრულებ

ული 

100% --------- სამეცნიერო კონფერენციებში 

და ფრუმებში მონაწილეთა 

დაფინანსება ასახულია სტუ-

ის ბიუჯეტში შესაბამისი 

წესის მიხედვით სტუ-ის 

ბიუჯეტში.  

იხილე ვებ. გვერდზე 

განთავსებული სტუ-ის 

ბიუჯეტი.  

 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულ;ების 

დაფუძნების სტანდარტის 

შემუშავება 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% -------------- საქმეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების დაფუძნება 

ხორციელდება სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს და 

სენატის მიერ დამტკიცებული 

დებულების და მასში 

მოცემული სტანდარტებით.  

------ 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულე 

ბის დაფუძნების 

სტანდარტის დანერგვა 

 

 

 

2022 წ მიმდინარე 100% ------------- სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების დაფუძნების 

სტანდარტის შესაბამისად, 

მიმდინარე წელს გაიხსნა 

თვითდაფინანსებაზე მყოფი 

ცენტრები: 

• ინფორმაციული 

----------

- 
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უსაფრთხოების 

ტესტირების სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი; 

• მიშელ მესხელის 

გეოპოლიტიკური და ევრო-

ანალიტიკური კვლევების 

ცენტრი; 

• ბიოკომპლექსების მიღებისა 

და კვლევის ცენტრი. 

• ,,ინფორმაციული 

უსაფრთხოების 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი“. 

• ,,საწვავ-საპოხი მასალების 

ტესტირების 

ლაბორატორია“ 

სამეცნიერო-კვლევითი  

ერთეულების 

ეფექტიანობის 

ყოველწლიური 

მონიტორინგის 

განხორციელება 

 

2022 წ 

იანვარი 

დასრულებ

ული 

100% ------------- მეცნიერებისა და ინოაციების 

დეპარტამენტში ISO 9001-ის 

მოთხოვნების მიხედვით 

შემუშვებული 

,,მეცნიერებისა და 

ინოვაციების მართვის 

მოდელი“ შესახებ 

ინსტრუქციის მე-7 თავში, 

განსაზღვრულია 

,,ფაკულტეტებისა და 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების 

ყოველწლიური 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის მოსმენა და 

--------- 
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ორგანიზება“ 

(მეცნიერებისა და 

ინოვაციების 

დეპარტამენტის ვებ. 

გვერდზე განთავსებულია 

ინფორმაცია მეცნიერებისა 

და ინოვაციების მართვა“ 

ISO 9001-ის სტანდარტების 

მოთხოვნების შესაბამისად) 

4.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო-

კვლევით 

პროცესებში 

ახალგაზრდა 

მკვლევართა 

აქტიური 

ჩართულობის 

ხელშეწყობა 

საზაფხულო და ზამთრის 

სკოლების ორგანიზება 

 

 

 

 

2022-

2024 წწ 

 

 

 

 

 

გაგავადებუ

ლი 

0% არ 

შესრულდა 

პანდემიის 

გამო 

 

 

 

 

 

 

---------- 

ახალგაზრდა 

მკვლევარების 

სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობის 

დაფინანსების 

გათვალისწინება 

უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტში 

 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% ---------- ახალგაზრდა მკვლევარების 

სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობის დაფინანსება 

გათვალისწინებულია სტუ-ის 

ბიუჯეტში. 

(ვებ. გვრდზე განთავსელი 

სტუ-ის ბიუჯეტი). 

 

საუნივერსიტეტო 

სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში ახალგაზრდა 

მკვლევარების 

2022 წ. დასრულებ

ული 

100% --------- საუნივერსიტეტო 

სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში ახალგაზრდა 

მკვლევარების ჩართლობას 
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ჩართულობის 

მინიმალური კვოტის 

განსაზღვრა 

 

განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა კვლევითი 

ინსტიტუტებისა და 

ფაკულტეტების მიერ 

ყოველწლიური ანგარიშების 

მოსმენისა და შეფასების 

დროს. რომელიც 

ხორციელდება ხარისხის 

სამსახურის მიერ 

შემუშავებულ და აკადემიური 

საბჭოს სხდომაზე 

დამტკიცებულ 

,,ფაკულტეტებისა და 

დამოუკიდებელი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების საქმიანობის 

შეფასების წესის“ 

შესაბამისად. 

6.2.2 

 

 

 

 

 

 

შემოქმედები 

თი კლიმატის 

უზრუნველყოფა 

სტუდენტური 

გაერთიანებებისა და 

ინდივიდუალური 

ინიციატივების, 

პროექტების 

მხარდაჭერის 

მექანიზმების შემუშავება 

2022-

2024 წწ 

მიმდინარე 30% ------------ აღნიშნულ აქტოვობის 

განხორციელებასთან 

დაკავშირებით,სხვა 

პასუხისმგებელ 

სტრუქტურებთან ერთად, 

მიმდინარეობს მუშაობა 

------- 
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 სტუდენტური 

გაერთიანებებისა და 

ინდივიდუალური 

ინიციატივების, 

პროექტების 

მხარდაჭერის 

მექანიზმების დანერგვა 

2022 -

2024 წწ 

მიმდინარე ------------ ------------ დანერგვა განხორციელდება 

მექანიზმის შემუშავების 

შემდეგ 

------- 

7.1.2 

 

კვლევი 

შედეგების 

ხელმისაწვდომო

ბის 

უზრუნველყოფა 

ფართო 

საზოგადოებისათ

ვის 

სხვადასხვა სფეროში 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

მიგნებების პერიოდული 

პრეზენტაციებისა და 

დისკუსიების 

ორგანიზება 

საზოგადოებრივი 

ჯგუფებისათვის 

 

2022-

2024წწ 

 

მიმდინარე 

 

100% 

 

-------- 

სტუ-ს, ფაკულტეტების და 

სამეცნიერო- კვლევითი 

ინსტიტუტების ვებ.გვერზე 

განთავსებულია შესაბამისი 

ინფორმაციები 

 

7.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფოსა 

და 

საზოგადოების 

წინაშე წამოჭრილ 

გამოწვევებზე 

მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა 

უნივერსიტეტის მოწინავე 

მეცნიერ-მკვლევართა 

მიერ სახელმწიფოსთვის 

საზოგადოებრივად 

რელევანტურ 

პრობლემათა 

(ეკლოგიური 

უსაფრთხოებისა და 

კატასტროფების) 

პრევენციის მიზნით 

კვალიფიციური 

წინადადებებისა და 

რეკომენდაციების 

ინიცირება 

2022 წ დასრულებ

ული 

100% --------------

- 

სახელ,წიფოს 

საზოგადოებრივად 

რელევანტურ პრობლემათა 

პრევენციის მიზნით მიეწოდა 

შემდეგი წინადადებები და 

პროექტები: 

• თოვლის ზვავის 

საწინააღმდეგო 

ინოვაციური 

კონსტრუქცია 

(საგრანტო პროექტი - 

CARYS 19-35); 

• უხვი ნალექების გამო 

მოსალოდნელი 

---------- 
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 წყალდიდობის 

შესახებ; 

• მუშვდება წინადადება 

მცირე სა საშუალო 

მეწარმეთა 

ხელშემწყობი 

ღონისძიებების 

დამუშვების შესახებ, 

რომელიც ხელს 

შეუწყობს 

ადგილობრივი 

წარმოების 

განვითარებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წამოჭრილ გამოწვევათა 

 გადაჭრის მიზნით  

ორგანიზებულ 

 ღონისძიებებში აქტიური 

მონაწილეობა 

2022 წ 

 

დასრულებ

ული 

100% ------------ ქვეყნისათვის ევროკავშირის 

კანდიდატის სტატუსთან 

დაკავშირებით, მოცემულ 

კითხვართან მიმართებაში, 

პასუხები გაეცა განათლებისა 

და მეცნიერების 

სამინისტროდან შემოსულ 

განათლებისა და მეცნიერების 

სფეროში დასმულ საკითხებს. 

---------- 

 

სტუ-ს მეცნიერებუისა და ინოვაციების  

დეპარტამენტის უფროსი დ. თავხელიძე 

 

 

 

 

 


