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Importance of Marketing in the Development of Georgia Higher Education Institutions 

Abstract 
Education in the twenty-first century is the foremost key and plays the greatest part in 

the process of formation of the full-fledged person. I think this is exactly the direction that 
does not have the alternative on the market. Person staying beyond education, loses those 
necessary abilities that help the individual in self-development and self-realization.  

Demand for the institutions of higher education periodically grow that implies as 
universities, so teaching universities and colleges. By today’s data in Georgia are 53 
institutions of higher education and seven orthodox theological universities [1].  

In the conditions of the existing competition, so, as never, the universities most of all 
require a modern marketing and those ways that will make them competitive on the market. In 
the first place their main purpose is maintenance-motivation of the existing students and 
attraction of the new flow.  

Purpose of research, on the example of three universities (Georgian Technical 
University, Business and Technology University, Webster University), is assessment of those 
challenges before which each of them stand, also those approaches they use for attraction and 
growth of their own segment and issuance of recommendations, in terms of the results of research.  

In terms of the purpose of research will be set the tasks:  
Assessment of education system and determination of today’s state; 
On the example of the American University, discussion of their experience and offer 

of recommendations for technical university;  
Discussion of the problems existing at the Georgian Technical University and 

determination of the ways of their improvement;  
Marketing activities and approaches of Business and Technology University. 
Scientific innovation of the thesis  
In the PhD thesis is examined higher education system, legislative base that regulates 

the higher education system, examples of the successful institutions of higher education and 
their approaches. In the end, research and recommendations.  

The first chapter of the paper - "Higher Education in Georgia", consists of three 
subsections: 

1. The Importance of Education for Personal Development; 
2. Higher Education in Georgia; 
3. Legislative Framework of Higher Education. 
 The second chapter - "The Role and Importance of Marketing in the 

Development of a Market Economy", contains four subsections: 
1. The Role of Marketing in the XXI Century; 
2. Marketing in Development of Higher Education Institutions; 
3. Modern Trends in Marketing Development; 
4. Marketing Activities of the World's Leading Universities. 
The third chapter - "Marketing Research of Higher Education Institutions" - consists 

of three subsections: 
1. Marketing Approaches to Research at the Georgian Technical University; 
2. Marketing Research Strategy of University of Business and Technology; 
3. Marketing Activities at Webster University (USA) 
The first chapter is devoted to the role of the higher education in the country and the 

existing reality that is evident.  
In the second chapter is expanded and examined information on the role of marketing 

in Georgia and its significance for the space of the higher education.  
In the third chapter are given research and results of research and recommendations 

developed in terms of it.  
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. დღევანდელი კონკურენციის პირობებში, სწავლების 

მოდელის დასახვეწად, სტუდენტების უკეთ მოსამზადებლად და გარემოს 

გასაუმჯობესებლად, ბევრი უნივერსიტეტი მიდგომას ცვლის და სწავლების 

აქტიურ მოდელზე ამახვილებს ყურადღებას. ძირითადად ცვლილებები 

გამოწვეულია თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებით, უახლესი ინფორ-

მაციის დანერგვით, ინოვაციური მიდგომებით, სტუდენტებთან ერთად, ადმინის-

ტრაციასა და პროფესორ-მასწავლებლებზე მაქსიმალური ორიენტირებულობით. 

სწორედ ამ ყოველივეს სწრაფად ათვისებით, სწორი საკომუნიკაციო გზების 

მოძოებითა და მათი დახმარებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცეები 

კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს. დამეთანხმებით, დღეს ის მიდგომები რაც 

გუშინ აქტუალური იყო აღარ ამართლებს. საჭიროა ყოველდღიურ რეჟიმში 

მოხდეს სიახლისთვის ფეხის აწყობა, გადმოღება, გათავისება, დასწავლა და 

შემდეგ სწორად გაზიარება.  

სხვადასხვა ქვეყნებს აქვთ უნიკალური მიდგომა უმაღლესი განათლების 

სისტემის მიმართ, მაგრამ შეუძლებელია ისეთის პოვნა, რომელიც დასახელდება 

სრულყოფილად. კითხვა, თუ რა არის წარმატებული განათლების სისტემის 

გასაღები, თანამედროვე საზოგადოებაში განხილვის საგანია, ამიტომ მნიშვნე-

ლოვანია პრობლემის გაანალიზება ამ საკითხზე პასუხის მოსაძებნად. უპირველეს 

ყოვლისა, გასათვალისწინებელია, რომ არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც 

გავლენას ახდენს საგანმანათლებლო პროცესზე, ამიტომ ძნელია განსაზღვრო ის 

უნიკალური გასაღები, რომელსაც შეუძლია უმაღლესი განათლების სისტემა 

გახადოს წარმატებული. 

ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების აღმოსაფხვრელად, ბევრს მუშაობენ 

თანამედროვე უნივერსიტეტები და საკუთარი მიზნობრივი სეგმენტისათვის 

ჰქმნიან ისეთ შეთავაზებებს, რომელიც იქნება დამაინტერესებელი, მისაღები, 

ინოვაციური და გამორჩეული. 

დროის ცვლილებასთან ერთად, იზრდება კონკურენცია საქართველოს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის, რადგან მათ ძირითადად 

ერთი კონკრეტული სეგმენტისათვის უწევთ მეტოქეობა. აქედან გამომდინარე, 

ჩემთვის საინტერესო იყო, როგორ ახდენენ წარმატებული უნივერსიტეტები 
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არსებულ ვითარების ეფექტურად მართვას.  

საკვლევი პრობლემა თანამედროვე მარკეტინგის განვითარება საქართვე-

ლოში რამოდენიმე ათეული წელია მიმდინარეობს, ის გადის სრულყოფის გზას 

თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში. ორგანიზაციებმა მარკეტინგის, როგორს 

დისციპლინის გამოყენება აქტიურად დაიწყეს ახალი მეთოდებით, მომხმარებლის 

სურვილების გასაგებად, მათ მოსაზიდად და  ლოიალური ურთიერთობის 

შესანარჩუნებლად. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, აქტიურად 

იყენებენ მარკეტინგულ აქტივობებს, რაც ჩაშლილია ნაშრომშიც, თუმცა არსებობს 

პრობლემები, რაც ძირითადად მარკეტინგის როლის და ფუნქციების არასრულფა-

სოვან  გამოყენებას გულისხმობს. საინტერესოა, დადგინდეს თუ რა მარკეტინგუ-

ლი აქტივობებია საჭირო იმისთვის, რომ ორგანიზაცია გახდეს კიდევ უფრო მეტად 

მოთხოვნადი და კონკურენტუნარიანი თუნდაც იმ სეგმენტისათვის, რომელიც 

საკუთარ პრიორიტეტებში არ განიხილავს აღნიშნულ უმაღლესს, ასევე იმ 

სტუდენტებისათვის, რომლებიც უკვე სწავლობენ სხვადასხვა საფეხურებზე და 

მათთვის, რომლებიც სხვა საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილნი არიან.  

ტექსტში განხილული არგუმენტების საფუძველზე, გადავწყვიტე ჩამეტარე-

ბინა კვლევა მარკეტინგის მიმართულებით უნივერსიტეტებში, რომლებიც სხვა-

დასხვა პრიორიტეტებით გამოირჩევიან სასწავლო ბაზარზე და იკავებენ კონკუ-

რენტულ უპირატესობას საკუთარ სეგმენტში, ხოლო მიღებული შედეგების 

საშუალებით კი, შევიმუშავებდი რეკომენდაციებს, უმაღლესი საგანმანათლებლო 

სივრცისთვის, რომელიც პრიორიტეტული იქნებოდა დღევანდელ კოლოსალურად 

მაღალ კონკურენტულ გარემოში.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეებში 

მარკეტინგული პროცესების და მომსახურების ხარისხის ეფექტურობის შეფასება, 

გამოწვევებისა და პრობლემების გამოვლენა, მათი გადაჭრის გზების შეთავაზება. 

რაც საბოლოოდ ზემოქმედებს ახდენს უნივერსიტეტებში ბრენდის ფორმირებაზე, 

კონკურენტულ უპირატესობაზე, მოთხოვნაზე და სხვა.   

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე დასახულ იქნა შემდეგი ამოცანები: 

1. საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების განხილვა და შედე-

გების გათვალისწინებით რეკომენდაციების შეთავაზება. 

2. კვლევის შედეგად გამოვლენილი საკითხების და პრობლემების 
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განსაზღვრა, მათი აღმოფხვრის გზების მოძიება. 

3. განათლებაში მარკეტინგის სისტემისა და პროცესების შეფასება, დღევან-

დელი მდგომარეობის განსაზღვრა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე დადგენილია ის მარკეტინგული 

მიმართულებები, რომელთა ათვისება და მორგება, თითქმის ყველა უსდ-ს დაეხ-

მარება ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში. 

 სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის აქტიური თანამშრომლობის 

დამყარება, მაშტაბური ღონისძიებების ორგანიზება, რომელსაც არ 

ექნება ტრადიციულად, მხოლოდ წერტილოვნად შერჩეული 

ლოკაციებზე უსდ-ის გაცნობითი ხასიათი. 

  უნივერსიტეტებში უცხოენოვანი პროგრამების დანერგვა/გაფართო-

ება და საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვა. განათლების 

საერთაშორისო გამოფენებთან აქტიური თანამშრომლობა, როგორც 

ქვეყანაში, ისე საზღვრებს გარეთ. უნივერსიტეტებისა და  განათლე-

ბის საერთაშორისო აგენტებს შორის მჭიდრო ურთიერთობების 

დამყარება. აღნიშნული აქტივობები დაეხმარება უსდ-ს დამატებითი 

თანხების მოზიდვაში.  

 ყურადღების გამახვილება ადმინისტრაციული და აკადემიური 

რესურსის კმაყოფილების, მოტივაციისა და საჯარო აღიარების კომ-

პონენტის გააქტიურებაზე, რაც მთავარი და აუცილებელი კომპონენ-

ტია დაწესებულების იმიჯის შექმნის, განახლებისა და ბრენდინგის 

პროცესში. 

 სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია უსდ-ს ის პერსპექტივები, რომელ-

საც შეუძლია სამუშაო პროცესში მარკეტინგის დეპარტამენტის მაქსიმალური 

ჩართულობით, რაშიც მოიაზრება მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება და 

განხორციელება, უნივერსიტეტის პოპულარიზაცია, საზოგადოებასთან ურთიერ-

თობის საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება, უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება, ეფექტური სისტემის შექმნა და საზოგადოებამდე მიტანა, კვლევების 

შედეგებიდან გამომდინარე, თანამშრომლებისა და სტუდენტების კმაყოფილებაზე 

ზრუნვა, ამ ფუნქციების სწორად გამოყენებით, მიაღწიოს სარგებელსა და 
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კონკურენტულ უპირატესობას ბაზარზე.   

ნაშრომში გამოკვეთილია, რომ მარკეტინგი განათლებაში მამოძრავებელი 

ფაქტორი და ძირითადი ინსტრუმენტია ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევათ. 

მოცემულ სადისერტაციო ნაშრომში კვლევებსა და განხილულ საკითხებზე 

დაყრდნობით, წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი საკითხები და შემუშავებულია 

რეკომენდაციები. 

კვლევის საგანი და ობიექტია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულე-

ბებში გატარებული და დაგეგმილი მარკეტინგული ღონისძიებები, სტუდენტების  

კმაყოფილება და უკუკავშირები. 

კვლევის მეთოდოლოგია. ჩატარდა ორი ტიპის კვლევა რაოდენობრივი და 

თვისობრივი მეთოდით, სადაც გაერთიანდა პერსნალური ინტერვიუ, ონლაინ 

კვლევა,  იმეილ და ფოკუს-ჯგუფებში კვლევა.  

პერსონალური ინტერვიუ ტარდება ერთ რესპონდენტთან და საუკეთესო 

საშუალებაა სრული ინფორმაციის მისაღებად, ადამიანზე ან ადამიანთა უფრო 

დიდ ჯგუფზე გარკვეული თემის, პროდუქტის ან სერვისის შესახებ.   

აღნიშნული მეთოდით კვლევა ჩატრებული გვაქვს ვებსტერის უნივერსი-

ტეტში რისი საშუალებითაც მოხდა მარკეტინგის სამსახურთან და რექტორთან 

კომუნიკაციის დამყარება, ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მარკეტინგის სამსახურის 

წარმომადგენლებთან გამოვიყენეთ იგივე მეთოდი. 

 ონლაინ გამოკითხვა არის მონაცემთა შეგროვების ერთ-ერთი ყველაზე 

პოპულარული გზა, სადაც  შეკითხვების ნაკრები იგზავნება სამიზნე აუდიტორი-

ასთან. რესპონდენტები იღებენ მონაწიელობას ონლაინ გამოკითხვებში სხვადასხვა 

მედიის საშუალებით, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტა, ჩაშენებული სახით 

ვებსაიტზე, სოციალურ მედიაში და ა.შ. ონლაინ გამოკითხვის განხორციელების 

ზრდის მთავარი მიზეზი, რომელსაც ყოველწლიურად ვამჩნევთ, არის დაბალი 

ხარჯები, გარდა ამისა, ონლაინ გამოკითხვის ჩატარება მოსახერხებელი და მარტი-

ვი საშუალებაა სწორად მიწვდე შენს აუდიტორიას მსოფლიოს ნებისმიერ 

წერტილში. 

აღნიშნული მეთოდი გამოვიყენეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსი-

ტეტში და გამოვკითხეთ 533 სამივე საფეხურის სტუდენტი. 
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ელექტრონული ფოსტის, როგორც კვლევის ინსტრუმენტის გამოყენების 

მთავარი მახასიათებელია მის მიერ შეთავაზებული სიჩქარე და უშუალობა. 

სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია თითქმის მყისიერი დიალოგის მოწყობა 

მკვლევარსა და სუბიექტს შორის. ასევე ეს მეთოდი გამოყენებული გვაქვს 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების, ვებსტერის უნივერსიტეტისა და საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის მარკეტინგის სამსახურთან კომუნიკაციისათვის, 

სადაც პასუხობდნენ კვლევის პროცესში აქტუალურ შეკითხვებს. 

ფოკუს ჯგუფი არის კვლევის მეთოდი, რომელიც აერთიანებს ადამიანთა 

მცირე ჯგუფს, რათა უპასუხონ შეკითხვებს მოდერირებულ გარემოში. ჯგუფი 

არჩეულია წინასწარ განსაზღვრული  მახასიათებლების მიხედვით და კითხვები 

შექმნილია იმისათვის, რომ ნათელი მოჰფინოს საინტერესო თემას. 

ფოკუს ჯგუფები თვისებრივი კვლევის სახეობაა. ჯგუფის დინამიკაზე დაკ-

ვირვებამ, მათმა პასუხებმა კითხვებზე და სხეულის ენაზეც კი შეიძლება წარმარ-

თოს სამომავლო კვლევა სამომხმარებლო გადაწყვეტილებებზე, პროდუქტებსა და 

სერვისებზე. 

ფოკუს ჯგუფები ხშირად გამოიყენება მარკეტინგში მომხმარებლის კვლევის 

პროცესში. მათ შეუძლიათ უფრო ნიუანსური და ბუნებრივი გამოხმაურების მოხ-

დენა, ვიდრე ინდივიდუალურ ინტერვიუებს, ამასთანავე მარტივია ორგანიზება, 

ვიდრე ექსპერიმენტები ან ფართომასშტაბიანი გამოკითხვები. აღნიშნული 

მეთოდი გამოვიყენეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებთან. 

ანალიზის მეთოდი. ნაშრომში გამოყენებულია სინთეზური ანალიზის 

მეთოდი. 

შემოთავაზებულია რეკომენდაციები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის 

დღევანდელი კონკურენციის პირობებში, რისი შეცვლა, დაკორექტირება, დახვეწაა 

საჭირო ლიდერობისათვის. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა განხილული უნივერსიტეტების 

მარკეტინგული აქტივობების საფუძველზე და მისგან გამოტანილი დასკვნებით, 

ნაშრომი შესაძლოა აღმოჩნდეს გზამკვლევი ახალი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

სივრცეებისათვის. ის მიდგომები, რაც ფართოდ ჩაიშალა და გამოიკვეთა, შესაძ-

ლოა დაეხმაროს ბევრ უკვე ბაზარზე არსებულ უნივერსიტეტს საქმიანობის 

გაუმჯობესებაში. 
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ნაშრომის აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები ასახუ-

ლია საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სამეცნიერო-კვლევით  

კომპონენტებში (შესრულებულია ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოკ-

ვიუმი), აგრეთვე გამოქვეყნებულია საკონფერენციო კრებულებში (1 სტატია) და 

პუბლიკაციების სახით, საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში (3 სტატია). 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა მოცემული დისერტაცია მოიცავს 117 

გვერდს, იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, 

ქვეთავების, დასკვნებისა და გამოყენებული ლიტერატურისაგან. 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველ თავში  ნაშრომის პირველი თავი - „უმაღლესი განათლება საქარ-

თველოში“ - შედგება სამი ქვეთავისაგან: 

1. უმაღლესი განათლების მნიშვნელობა ადამიანისათვის 

2. უმაღლესი განათლება საქართველოში; 

3. უმაღლესი განათლების საკანონმდებლო ბაზა. 

ეს თავი ეთმობა ინფორმაციას უმაღლესი განათლების შესახებ სადაც 

ჩაშლილია რა როლი აქვს 21-ე საუკუნეში უმაღლეს განათლებას ადამიანისათვის, 

რა სიახლეების შეთავაზება ხდება სწავლის მიმართულებით. უმაღლესი 

განათლება რა ეტაპზეა საქართველოში, რამდენი უნივერსიტეტი, კოლეჯი, სასწავ-

ლო უნივერსიტეტი გვაქვს ბაზარზე. ასევე განხილულია ის კანონები, რაც 

არეგულირებს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეს. ის ნორმატიული აქტები, 

რომლებიც ეხმარებათ სრულფასოვან ფუნქციონირებაში. 

მეორე თავი - „მარკეტინგის ადგილი და მნიშვნელობა საბაზრო ეკონომიკის 

განვითარებაში“ - შეიცავს ოთხ ქვეთავს: 

1. მარკეტინგის როლი XXI საუკუნეში; 

2. მარკეტინგი განათლებაში; 

3. მარკეტინგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები; 

4. მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების მარკეტინგული აქტივობები. 

ამ თავში ყურადღება გამახვილებულია მარკეტინგის როლის შეცნობაზე 

საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაში და, ზოგადად, ჩაშლილია მარკეტინგის 

როლი 21-ე საუკუნეში. რა როლი აკისრია მარკეტინგს უმაღლესი სასწავლო 
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ბაზრის განვითარების პროცესში, ასევე განხილულია ის მარკეტინგული არხები, 

რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს დღეს. 

ჩაშლილია მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების მარკეტინგული აქტივობები 

სადაც განხილულია ამერიკული უნივერსიტეტი University of Wisconsin Madison, 

დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტი Goldsmiths University of London და იაპონიაში 

ერთ-ერთი ცნობილი უნივერსიტეტი The university of Tokyo. საინტერესოდ 

მივიჩნიე სამი განსხვავებული ქვეყანის უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცის 

მარკეტინგული მიდგომების განხილვა. 

მესამე თავი - „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულელების მარკე-

ტინგული კვლევა“ - შედგება სამი ქვეთავისაგან: 

1. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევის მარკეტინგული 

მიდგომები; 

2. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევის მარკეტინგული 

სტრატეგია; 

3. ვებსტერის (აშშ) უნივერსიტეტის მარკეტინგული აქტივობები 

ამ თავში განხილულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მარკეტინგული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა ორი 

სახის კვლევა, რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების გამოყენებით. Google 

Doc-ის საშუალებით მოხდა სამივე საფეხურის 533 სტუდენტის ონლაინ 

გამოკითხვა. ელექტრონული პლათფორმა ზუმის საშუალებით, ფოკუს-ჯგუფებში 

ჩაერთო ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 150 სტუდენტი. ნაშრომში 

ჩაშლილია ორივე სახის კვლევის მეთოდები და მათი შედეგები. განხილულია 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მარკეტინგული სტრატეგია და 

ვებსტერის აშშ უნივერსიტეტის მარკეტინგული აქტივობები და კვლევა 

შედეგებით. 

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შეჯამებულია კვლევა, გამოვლენილია 

შედეგები, გამოკვეთილია სიახლეები, რისი დანერგვაცა და ათვისებაც ნებისმიერი 

უმაღლესი სასწავლებლისთვის  პრიორიტეტული და აქტუალურია. 

მარკეტინგი განათლებაში 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მარკეტინგის მთავარი 

მიზანია განსაზღვროს ბაზარზე ორიენტირებული ხარისხიანი განათლების 
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სისტემა. 

უმაღლესი განათლებაში მარკეტინგი წარმოდგენილია, როგორც ტრადი-

ციული ისე ციფრული ტექნიკის ნაზავით, რაც მნიშვნელოვანია უნიკალური 

სამიზნე აუდიტორიის მოსაზიდად. უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებებმა უნდა მოარგონ თავიანთი მარკეტინგული ძალისხმევა სხვადასხვა 

ჯგუფების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, პროფესორ-მასწავლებ-

ლებიდან და პერსონალიდან დაწყებული, დამთავრებული სტუდენტებით და 

მშობლებით. ამგვარად, უმაღლესი განათლების მარკეტინგული სტრატეგიები 

უნდა იყოს ფართო დაფუძნებული და ამავე დროს ინდივიდუალურად მიზანმი-

მართული. 

მარკეტინგის ტენდენციები უმაღლესი  განათლების სამყაროში იზიდავს  

სტუდენტებს და აჩვენებს მათ იმ განსხვავებსა და დადებით მხარეებს რაც გააჩნია 

კონკრეტულ საგანმანათლებლო სივრცეს. ისევე როგორც სხვა დანარჩენი, 

განათლების მარკეტინგის რეგულარულად გამოყენება და დამკვიდრება, მნიშვნე-

ლოვანია როდესაც  მიზანი კონკურენტული უპირატესობის წარმოჩენაა ბაზარზე. 

ბოლო პერიოდმა ბევრი სიახლე შემოიტანა განათლებაში და მარკეტო-

ლოგები დააყენა გამოწვევების წინაშე. რადგან მსოფლიო კვლავ აგრძელებს 

ადაპტაციას COVID 19-ით გამოწვეულ გლობალურ არეულობასთან, განათლების 

მარკეტინგის როლი ამ შემთხვევაში უდიდესია, რასაც შეუძლია საგანმანათლებ-

ლო სივრცე დატოვოს ან გააძევოს ბაზრიდან, მაგალითად დისტანციური 

სწავლების რამდენიმე ინსტრუმენტი და საგანმანათლებლო აპი ეხმარება 

სტუდენტებს გაიზარდონ ამ უპრეცედენტო ეპოქაში. განათლება შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას და შემოთავაზებულია 

სხვადასხვა ფორმით და მარკეტინგის კომბინაციით, განათლების მარკეტინგი არა 

მხოლოდ აკავშირებს ერთ პროდუქტს ან სერვისს, არამედ მომხმარებელს აძლევს 

ინფორმაციას იმის შესახებ, რისი მოსმენა ან სწავლა სურთ კონკრეტული თემის, 

ინდუსტრიის ან პროდუქტის შესახებ. 

აბიტურიენტების დიდმა ნაწილმა მკაფიოდ არ იცის, რა უნდა ან სად უნდა 

ყველაზე მეტად სწავლის გაგრძელება. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი შეიქმნას 

ეფექტური კამპანიები უნივერსიტეტის მხრიდან, რაც შთაბეჭდილების მომხდენი 

იქნება. მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული კომუნიკაციის პრიორიტეტები, 
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შემუშავდეს მარკეტერების მხრიდან, როგორც აბიტურიენტებისათვის, ისე მათი 

მშობლებისთვის და აუცილებლად არსებული სტუდენტებისათვის. ინფორმაციის 

გავრცელებისას მარკეტერებმა უნდა შეიმუშაონ მიდგომა თითოეულ არხზე და 

შექმნან ისეთი კონტენტი, რომ დომინოს ეფექტით გავრცელდეს მომხმარებელზე.  

როდესაც მომხმარებელს აქვს ორი შედარებით თანაბარი პროდუქტი ან 

მომსახურეობა და ამისი კარგი მაგალითია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულებები, რომლებიც უმეტესად მსგავს მომსახურებას სთავაზობენ აბიტურიენ-

ტებს, რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ბრენდმა, რომ მომხმარებელი თავისკენ 

მიიზიდოს? მომხმარებელი აირჩევს იმას, რომელსაც უკეთ მორგებული შეთავა-

ზებები ექნება. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი გზა მომხმარებლის გულის 

მოსაგებად არის მარკეტინგის პერსონალიზირება მათი და საჭიროებების 

დაკმაყოფილება. 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევის მარკეტინგული 

მიდგომები 

თემაზე მუშაობის პროცესში, უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში მოხდა 

ცვლილებები რაშიც მოიაზრება ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტი დახლოებით ერთი 

წელია რებრენდინგის და მასთან დაკავშირებული ყველა პროცესის გავლის 

ეტაპზეა, რაც მარკეტინგის სამსახურშიც დადასტურებულია კვლევის პროცესში. 

ეს ყოველივე კი, გულისხმობს სიღრმისეული ცვლილებების გატარებას. იცვლება 

სიმბოლო, დიზაინი, მასალები, ხდება მთლიანი მარკეტინგული სტრატეგიის 

განახლება (მარკეტინგული სტრატგია შემუშავების პროცესშია, რაც ასევე კვლევით 

დადასტურდა) ამ პროცესის მთავარი მიზანი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის შესახებ ძლიერი იმიჯის შექმნაა, რაც გამოიწვევს მოთხოვნის 

გაზრდას არა მხოლოდ ქვეყნის მაშტაბით, არამედ საერთაშორისო ბაზრებზეც. 

ვფიქრობ, ჩემი კვლევა, რომელიც ჩატარდა საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში, რებრენდინგის პროცესში, რომელიც დღეს მარკეტინგის 

სამსახურისათვის პრიორიტეტული მიმართულებაა, დიდ დახმარებას გაუწევს 

კონკრეტულ დეპარტამენტს და მისცემს მიმართულებას მარკეტინგული 

სტრატეგიის შემუშავებაში. 

მინდა ავღნიშნო ამ პროცესში უდიდესი, როლი, რომელიც აკისრიათ 

პროფესორ-მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს. მათი უდი-
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დესი შრომისა და ძალისხმევის გარეშე, რთულია მიხვიდე და მიიყვანო 

ორგანიზაცია წარმატებამდე, ამიტომ ვფიქრობ ეს რეკომენდაციები შედეგიანი 

იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებულთა დიდი პროცენტული წილი 

იქნება მოტივირებული, ეს არის ძირითადი კომპონენტი ჭეშმარიტი პოტენციალის 

განბლოკვისა და წარმატების მიღწევისთვის. 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მარკეტინგის დეპარტამენთან 

ჩავატარეთ კვლევა, პირველი ეტაპი იყო პერსონალური ინტერვიუ და შემდეგ 

იმეილ კვლევა. 

როგორც კვლევიდან ჩანს, უნივერსიტეტში არსებობს მარკეტინგის 

დეპარტამენტი, თუმცა დამატებით შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც ძირეულად ახდენს 

სასწავლებლისათვის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავებასა და რებრენდინგს.  

სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი 

აქტივობაა, რომლისთვისაც განსაკუთრებით ემზადებიან საგანმანათლებლო 

სივრცეები, ამ კუთხით წლებია ურთიერთობს ტექნიკური უნივერსიტეტიც 

სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო საშუალო სკოლებთან, მიდიან ფაკულტეტები 

და უზიარებენ საჭირო ინფორმაციას მოსწავლეებს. ასევე აბიტურიენტებს 

სთავაზობენ უფასო კურსებს და ხდება მათი გადამზადება სხვადასხვა საგნებში, 

რომელიც ეხმარებათ მათ ჩააბარონ ეროვნული გამოცდები წარმატებით. როგორც 

კვლევიდან ირკვევა წელს ყველაზე აქტიური იყო მთის მდგარდი განვითარების 

ფაკულტეტი და დეკანი, რომელიც წელს დაფუძვნდა მათ  მოახერხეს ვიზიტი 

ყველა რაიონში არსებულ სკოლაში,რისი შედეგიც დაიდო და ყველა ის ადგილი 

რაც გამოცხადებული იყო შეივსო 100%-ით. 

რამდენად და როგორ ახდენს უცხოელი სტუდენტების მოზიდვას 

უნივერსიტეტი? თუ თანამშრომლობთ განათლების აგენტებთან? როგორც 

დეპარტამენტი განმარტავს, სტუდენტები თვითონ ინტერესდებიან სხვადასხვა 

პროგრამებით, მაგალითად ინდოელების მხრიდან დიდი გამოხმაურება და 

მოთხოვნა ჰქონდა საედიცინო ფაკულტეტს, რის საფუძველზეც უმაღლესმა 

საგანმანათლებო სივრცემ მიიღო გადაწყვეტილება და შეექმნა ინგლისურენოვანი 

მედიცინის ფაკულტეტი მოთხოვნიდან გამომდინარე. ასევე, უნივერსიტეტის 

მხრიდან იგეგმება განათლების აგენტებთან  აქტიური თანამშრომლობა. 

დასაქმების კვირეულები ასევე მოთხოვნადი იყო სტუდენტებისათვის, 
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რაზეც მყისიერად მოახდინა რეაგირება უნივერსიტეტმა და ოქტომბრის თვეში 

დაგეგმა მაშტაბური დღე,  სადაც ბევრი სტუდენტი შეძლებს დასაქმებას. 

შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ უკვე დაიდება სტატისტიკაც. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოცილურ პლათფორმაზე და 

ვებ-გვერდზე დაკვირვებით, თვალსაჩინოა ის პროგრესი რასაც ბოლო წლების 

განმავლობაში გადის საგანმანათლებლო სივრცე. თუმცა რაც პირველად შევნიშნე,  

ეს არის წარმატებული სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების შესახებ 

ინფორმაციის სიმწირე. განსაკუთრებით ეს ეხება ეროვნული გამოცდების წინა 

პერიოდს, რა დროსაც აბიტურიენტები დაკავებულნი არიან სოციალური ქსელების 

საშუალებით ინფორმაციის მიღებით. წარმატებული სტუდენტების, კურსდამ-

თავრებულებისა და პროფესორ-მასწავლებლების ისტორიები, კარგი მამოტივი-

რებელია აბიტურიენტებისათვის, რასაც ხშირად მიმართავენ უმაღლესი სასწავ-

ლებლები საკუთარი სეგმენტის დასაინტერესებლად.  

2022 წლის მარტი-აპრილის თვეში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსი-

ტეტში ჩატარდა ორი სახის კვლევა რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების 

გამოყენებით, სამივე საფეხურის სტუდენტებისათვის. 

კვლევის პირველ ეტაპზე ჩატარდა სტუდენტების ონლაინ გამოკითხვა 

კითხვარის გამოყენებით, რომელიც განთავსებული იყო Google Doc-ზე. 

რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილეობისათვის მოწვევა დაეგზავნათ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტებს, საიდანაც 533-მა 

რესპოდენტმა მიიღო მონაწილეობა. 

კვლევის მეორე ეტაპზე, თვისობრივი მეთოდის გამოყენებით, შედგა 

ფოკუს-ჯგუფები და ძირითადად გამოიკითხა 150 სტუდენტი, ელექტრონული 

პლათფორმა Zoom-ის საშუალებით, სადაც ერთიანდებოდნენ, როგორც ბაკალავ-

რები ისე მაგისტრანტები. შეხვედრაზე მიმდინარეობდა ჩანაწერის წარმოება, 

რომელიც გამოყენებული იქნა, ტრანსკრიპტის შესადგენად და განადგურდა 

შედგენისთანავე. 

კვლევის პროცესში გამოკითხული სტუდენტებისაგან 54%-ი მდედრობითი, 

ხოლო 46%-ი მამრობითი იყო.  

რაოდენობრივ კვლევაში თანაბარი რაოდენობით გადანაწილდა ბაკალავრე-

ბისა და დოქტორანტების პროცენტული მაჩვენებელი 39.4 %-ით, ხოლო 



15 

მაგისტრატურის საფეხურიდან 21.2%-ი ჩაერთო.  

შემდეგი შეკითხვის მთავარი მიზანი იყო, თუ რამდენად მოქმედებს საქარ-

თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მარკეტინგული აქტივობები, რომელსაც 

ანხორციელებს წლის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ძირითადად მაინტერესებდა, 

აბიტურიენტებისთვის რამდენად სწორად ხდება აქტივობებისა და ინფორმაციის 

შემუშავება/დამუშავება, შეფუთვა და მიწოდება. 

შეკითხვა შემდეგში მდგომარეობდა, საქართველოს ტექნიკურ უნივერ-

სიტეტში ჩაბარებისას, რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი?  

პასუხებიდან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეპუტაცია 

აირჩია 21.1 %-მა, მშობლის სურვილით მოხვედრილი სტუდენტების პროცენტულმა 

მაჩვენებელმა შეადგინა 9.2 %, უნივერსიტეტის შეთავაზებებმა მოხიბლა და სწორედ 

ამან განაპირობა 18.1%-ის მოხვედრა საგანმანათლებლო სივრცეში. მეგობრის რჩევით 

არჩევანი გააკეთა 6.1%-მა, ხოლო პასუხზე სხვა მიზეზით აირჩია 45%-მა, რაც საკმაოდ 

დიდი მაჩვენებელია.  

პირველი ორი საფეხურის სტუდენტებს დაესვათ კითხვა დასაქმებასთან 

დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 65% დასაქმებულია კერძო და 

საჯარო სექტორში, რაც უნივერსიტეტისთვის ძალიან კარგი შედეგია. 

მაგისტრატურისა და საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისაგან მაინტერე-

სებდა თუ იღებდნენ ინფორმაციას უნივერსიტეტისაგან  გაცვლითი პროგრამების 

შესახებ და ასევე თუ ჰქონდა, რომელიმე მათგან მოგზაურობის გამოცდილება ამ 

პროგრამით. აღმოჩნდა, რომ 89%-მა დეტალურად იცოდა რა კრიტერიუმებით ხდება 

შერჩევა და სად შეუძლიათ წასვლა. თუმცა გამოკითხულთაგან არც ერთ მათგან 

უსარგებლია ამ პროგრამით. 

კონფერენციებზე და სამეცნიერო სტატიებზე გამოხმაურება ძირითადად 

სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისაგან მოხდა და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულ-

თაგან უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ აქტოვობაში თითოეულს ერთხელ მაინც 

მიუღია მონაწილეობა, რაც შეეხება ბაკალავრებსა და მაგისტრანტებს, მათგან 

ჩართულობა ბევრად ნაკლებია თუმცა დაინტერესება გამოხატა  თითქმის ყველა 

მათგანმა. 

დასმული იყო კითხვა, თუ გამართლდა მათი მოლოდინები უნივერსიტე-

ტის მხრიდან სტუდენტობის პერიოდში, 60.6% ამ კითხვას პასუხობს დადებითად 
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ხოლო 39.4%-ი თვლის, ძირითად პრობლემად სახელდება კომუნიკაციის 

ნაკლებობა ადმინისტრაციის მხრიდან სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად 

დაგვიანებული რეაგირება და პასუხები საგამოცდო პერიოდთან, აღდგენით და 

გაცდენილ ლექციებთან დაკავშირებით, მუშაობისა და საპატიო მიზეზით 

გაცდენილი საათების არანაზღაურებით, ჯგუფების ცვლილებაზე უარის თქმით, 

როდესაც ადგილების საშუალება აქვთ, ლექცია-სემინარების საათების არასწორად 

გადანაწილებით და ა.შ 

შემდეგ შეკითხვაზე, მომდევნო საფეხურზე თუ აირჩევდნენ საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტს, 60.6% -ი პასუხობს, რომ არა, ხოლო 39.4 % ფიქრობს 

გააგრძელოს შემდეგ საფეხურზე სწავლა. ამ შედეგებიდან გამომდინარე, რეკომენ-

დაციის სახით, მნიშვნელოვანია სტუდენტებთან მჭიდრო ურთიერთობის 

დამყარება ადმინისტრაციის მხრიდან, რადგან მოხდეს მოზიდვასთან ერთად მათი 

შენარჩუნებაც, ძირითადად ნაშრომში განხილული სხვადასხვა უნივერსიტეტების 

მაგალითებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მჭიდრო კომუნიკაცია 

ლექტორებისა და სტაფის მხრიდან, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომე-

ლიც დადებითად მოქმედებს და ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ისინი მნიშვნე-

ლოვანი რესურსია იმ საგანმანათლებლო სივრცისთვის სადაც იმყოფებიან.  

შეკითხვაზე, მეგობარს ან ოჯახის წევრს თუ ურჩევდნენ საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩაბარებას, პასუხები ასე გადანაწილდა: აუცილებლად 

ურჩევდა 17.6%-ი, შესაძლოა ურჩიოს 47.1%-მა, ალბათ არა 29.4% და უარყოფითი 

პასუხი დააფისირა 5.9%-მა. ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 47.1% უკავია პასუხს- 

შესაძლოა, ვფიქრობ სტუდენტებს კიდევ არ აქვთ შექმნილი სრული წარმოდგენა 

უნივერსიტეტზე, რაშიც მათ ისევ მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთი-

ერთობის სამსახური უნდა დაეხმაროს. რეკომენდაციის სახით ვფიქრობ უამრავი 

აქტივობის დაგეგმვა შეიძლება სტუდენტებისათვის რასაც რეკომენდაციებში გავ-

წერ, ეს აქტივობები დაემხამარება უნივერსიტეტს ძალიან მალე გაამყაროს საკუ-

თარი პოზიციები სტუდენტებში და გახდეს კიდევ უფრო მოთხოვნადი ბაზარზე.

 სასწავლო პროცესის შეფასებით ნაწილში დასმულ შეკითხვებზე პასუხებმა, 

მრავალფეროვანი შედეგი მომცა და ვფიქრობ საინტერესო რეკომენდაციები 

შევიმუშავე კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე. პირველი კითხვა იყო ასეთი, რა 

უნარების განვითარებაში დაგეხმარათ/გეხმარებათ საქართველოს ტექნიკური 
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უნივერსიტეტი. ყველაზე დიდი პროცენტული მაჩვენებელი აქვს კომუნიკაციის 

უნარს, 32.3%, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია. შემდეგია თეორიული ცოდნა 

29%-ით, პრეზენტაციის უნარმა დაიკავა 16.1%-ი. 9.7% მაჩვენებლით სტუდენტებმა 

ისწავლეს და მიიღეს ახალი ინფორმაცია. კვლევის კომპონენტს აქვს 6.5%, გუნდურ 

მუშაობასა და კრიტიკულ აზროვნებას თანაბარი მაჩვენებელი 3.2%. 

საინტერესო იყო, პასუხები კითხვაზე თუ რა მისცათ სტუდენტებს 

გავლილმა კურსებმა, პასუხები ასე გადანაწილდა: 21% პასუხობს, რომ გავლილი 

კურსების შედეგად შეიძინა ცოდნა, 15.2 % თვლის, რომ უფრო თავდაჯერებული 

გახდა, 12.1 %-ი თვლის, რომ განვლილი კურსების შედეგად შეიძინა გამოცდი-

ლება, 6.1%-ს შეფასების კომპონენტები ეხმარებოდა სუსტი მხარეების განსაზღვრა-

ში, ხოლო 45.5% თვლს, რომ ამ პასუხებიდან არც ერთია მისთვის მისაღები. 

ეძლევათ თუ არა უნივერსიტეტში პროფესიული ზდისა და განვითარების 

შესაძლებლობა სტუდენტთა 63.6%-მა უპასუხა, რომ კი, ხოლო 36.4%-მა უპასუხა, 

რომ არ აქვთ ამის საშუალება.  

უნივერსიტეტის მხრიდან, რამდენად ხშირად ხდება ინფორმირება სიახ-

ლეებზე ამ კითხვაზე 61.8% პასუხობს, რომ არ ხდება მათი ინფორმირება, ხოლო 

დანარჩენი 38.2% ამბობს, რომ კი, ინფორმირებულები არიან. ამ შემთხვევაში 

ვფიქრობ არასწორადაა შერჩეული ის საკონტაქტო არხები რასაც იყენებს 

უნივერსიტეტი. 

იქიდან გამომდინარე, რომ დასაქმება ერთ-ერთი გამოწვევაა, როგორც 

უნივერსიტეტებისათვის ისე სტუდენტებისთვის დავსვი შეკითხვა, დასაქმების 

კვირეულში თუ ჩაერთვებოდნენ 85.3% ამბობს, რომ სიამოვნებით ჩაერთვებოდა 

დანარჩენი 14.7% თვლის, რომ არ არის მზად დასაქმებისათვის.  

სტუდენტებთან დასმული იყო შემდეგი შეკითხვა, თუ რომელ სასწავ-

ლებელს თვლიან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ძირითადად კონკუ-

რენტად, 383 რესპოდენტის პასუხებიდან გამოიკვეთა 4 ძირითადი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო სივრცე, ესაა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა 

და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 

თავისუფალი უნივერსიტეტი. ეს კითხვა დამეხმარა გამეანალიზებინა ამ უნივერ-

სიტეტების ძლიერი და სუსტი მხარეები და შემემუშავებინა რეკომენდაციები. თუ 

იცი ვინ არის შენი კონკურენტი ბაზარზე, ვფიქრობ ბევრად მარტივია დახვეწო ის 
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პრობლემები, რაც გაქვს ორგანიზაციაში.  

მომდევნო კითხვის შინაარსი შემდეგი იყო, რომელმა ცვლილებამ შეიძლება 

შეცვალოს მოცემულობა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მოგვევლი-

ნოს უპირობო ლიდერად, როგორც ადგილობრივი სტუდენტებისათვის, ასევე 

საერთაშორისო ბაზრებზე გაჩნდეს მოთხოვნა, კურსების, ტრენინგების გავლის, 

ვებნარების და ა.შ რაც თავისთავად გაზრდის მოგებას ორგანიზაციისათვის.  

სტუდენტების მოსაზრებები იყო მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო, 

ბევრი მათგანი აღნიშნავდა, რომ პირველ რიგში, ნებისმიერმა უნივერსიტეტმა 

სწორად უნდა შეარჩიოს კომუნიკაციის არხი იმისთვის, რომ გაავრცელოს მასებში 

ინფორმაცია მარტივად. (სოციალური მედია, ტელევიზია, Place Advertising და ა.შ) 

მნიშვნელოვანია სკოლებში ვიზიტი, არა მხოლოდ თბილისში, არამდედ ყველა 

რეგიონში და იქ არსებულ საშუალო საგანმანათლებლო სივრცეში თანაბრად, ამ 

პროცესში კი მოხდება ინფორმაციის დეტალურად გაცნობა, რადგან ნათელია 

მოსწავლეები დიდ დახმარებას უწევევენ უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეებს 

მიზნობრივი აუდიტორიიის ჩამოყალიბებაში.   

მნიშვნელოვან ფაქტორად გამოიკვეთა თანამედროვე სწავლების მეთოდები 

და მასალების მუდმივი ცვლა და მორგება  რაც შეიძლება მეტი ახალი ინფორმა-

ციისა და ისტორიების გაზიარება პრიორიტეტი იქნება ყველა უნივერსიტეტი-

სათვის გარკვეული დროით, სანამ იგივე მიდგომას არ დანერგავენ სხვებიც.  მეტი 

განვითარება, საერთაშორისო ურთიერთობების გაძლიერება. ახალგაზრდა სტაფი, 

კეთილგანწყობილი თანამშრომლები მმართველობაში კურსდამთავრებულების 

მეტად ჩართვა. 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევის მარკეტინგული  

როდესაც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ბაზარზე შემოს-

ვლა გადაწყვიტა, პირველ რიგში, მთავარი ამოცანა იყო მოსახლეობის ინფორ-

მირება. გთავაზობთ იმ მარკეტინგულ აქტივობებს რაც გატარდა უმაღლეს 

სასწავლო დაწესებულებაში. 

მარკეტინგის სამსახურის გადაწყვეტილებით, მნიშვნელოვნად ჩაითვალა 

აბიტურიენტების ინფორმირებულობა არასტანდარტული გზით, ყოველთვის 

ჯობია სხვის მონაყოლს საკუთარი თვალით ხილვა, ამიტომ, იქამდე სანამ მიღება 

გამოცხადდებოდა, უნდა დაგეგმილიყო სერთიფიცირებული ტრენინგები 
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ფინანსური კუთხით, სადაც მომავალი სტუდენტები მიიღებდნენ მონაწილეობას 

უფასოდ, გაეცნობოდნენ უნივერსიტეტის გარემოს, ტექნოლოგიებს, სიახლეებს 

უნივერსიტეტის შესახებ, შეთავაზებებს, დადებით მხარეებს, მოისმენდნენ მეტად 

მნიშვნელოვან ტრენინგს უნივერსიტეტის სივრცეში, სადაც იქნებოდა ინტერაქცია 

და აბიტურიენტების მაქსიმალური ჩართულობა, საგანმანათლებლო სივრცეში 

აქტივობის დასრულების შემდეგ გადაინაცვლებდნენ ეროვნულ ბანკსა და 

პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, იქაც მოისმენდნენ საჭირო და საინტერესო 

ინფორმაციას ფინანსური კუთხით. 

ინფორმაციის გავრცელება დაიწყო ვირუსულად სოციალური ქსელების 

მეშვეობით ზემოთაღნიშნულ აქტივობაზე. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა, 

რადგან მოთხოვნა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ძალიან დიდი იყო. 

დაიგეგმა დაახლოებით სამ თვიანი პირველი ეტაპი, სადაც გაიწერა ტრენინგები, 

ვფიქრობ ამ ყველაფრის დაგეგმვა და შემდეგ სწორად მიტანა საზოგადოებამდე, 

მარკეტინგის სამსახურის გარეშე რთული იქნებოდა, ეფექტური კომუნიკაცია 

ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღია. 

ტრენინგებს ესწრებოდნენ აჭარიდან ჩამოსული აბიტურიენტები პედაგო-

გებთან ერთად, იყო ქართლი, კახეთი, თბილისი და ა.შ ტრენინგების ბოლოს, 

ხდებოდა უკუკავშირების გაზიარება. რაც ყველაზე მთავარია, აბიტურიენტები 

მენტორებთან განაგრძობდნენ მუდმივ კომუნიკაციას ტრენინგების დასრულების 

შემდეგაც, რა დროსაც ვუზიარებდით ყველანაირ ინფორმაციულ რესურსს 

გამოცდებთან დაკავშირებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ უკუკავშირი მარკეტინგში ძალიან მნიშვნელოვანი 

იარაღია, მისი საშუალებით ბევრი რაღაცის უკეთესობისკენ შეცვლა შეგიძლია. 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა, არაჩვეულებრივად გამოიყენა 

მარკეტინგის ეს მიდგომა, რასაც უკუკავშირი ჰქვია და გადამზადებული 

აბიტურიენტებისათვის გახდა ამბასადორი, ჯერ მიიღო ის თუ რას შეცვლიდნენ 

და რა მოეწონათ ამ აქტივობებში, შემდეგ თვითონ აბიტურიენტების მიჯაჭვულო-

ბიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები მზად 

იყვნენ, გაეწიათ დახმარება ნებისმიერ საკითხში, რაც ძალიან სწრაფად და მარ-

ტივად ხდებოდა, როგორ სოც ქსელების, ისე სატელეფონო და იმეილის მეშვეო-

ბით, საბოლოოდ ამ მიდგომამ დადებით შედეგამდე მიიყვანა უნივერსიტეტი, 
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რადგან პირველივე წელს, უამრავი კმაყოფილი აბიტურიენტი ჩაირიცხა მათ 

რიგებში. 

3.3. ვებსტერის (აშშ) უნივერსიტეტის მარკეტინგული აქტივობები 

უნივერსიტეტის მარკეტინგის სამსახური  თანამშრომლობს განათლების 

ჰაბებთან სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ წარმომადგენლებთან აქვთ უწყვეტი 

კომუნიკაცია, რაც გულისხმობს შუამავლებს ქვეყნებში, რომლებიც ეხმარებიან 

საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვაში. ატარებენ კვლევებს, იმისთვის, რომ 

გაიგონ რომელი პროგრამაა ყველაზე მეტად მოთხოვნდი, შემდეგ კი სთავაზობენ 

ტრენინგებისა და კურსებს, ორივე ფორმატში. ხშირად შერჩევითობის პრინციპით 

ვლინდება რამოდენიმე სტუდენტი, რომელთაც სრულად უფინანსდება  კურსის 

საფასური და ეძლევა შესაძლებლობა სამაგისტრო/საბაკალავრო პროგრამის 

არჩევის შემთხვევაში ისწავლოს განახევრებული ფასით, ან პირველი ერთი წელი 

უფასოდ. საქართველოს ფილიალმა გააკეთა შეთავაზება ქვეყნის მოქალაქეები-

სათვის, ის სტუდენტები, რომლებიც ჩაირიცხებიან ვებსტერში, პირველი ერთი 

წელი მიიღებენ დაფინანსებას 1000$-ის სახით. სტუდენტებს ეძლევათ 

შესაძლებლობა ისწავლონ მათთვის საინტერესო ნებისმიერ კამპუსში  ერთი ან 

რამოდენიმე სემესტრის განმავლობაში, რაც არ ზრდის ხარჯებს.  ეს მიდგომა 

ზრდის სტუდენტების რეკრუტირებას, დაინტერესებას და უმაღლესი 

საგანმანათლებლო სივრცის ცნობადობის გაზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. 

ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოში ოფიციალურად შემოსვლიდან 

მცირე პერიოდში დაანონსდა ესეების კონკურსი აბიტურიენტებისათვის, ჩაერთო 

უამრავი დაინტერესებული მომავალი სტუდენტი, საბოლოოდ კი აირჩა ერთი 

საუკეთესო ნაშრომი, გამარჯვებულს გადაეცა ფულადი კონპენსაცია 1000ლ 

ოდენობით. ამ კონკრეტულმა აქტივობამ, მოახდინა საზოგადოების ინფორმირე-

ბულობა და გაზარდა დაინტერესება უმაღლესი სასწავლებლის მიმართ. 

მარკეტინგის სამსახურის მოსაზრებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო 

სივრცისათვის მნიშვნელოვანია ყველა სოციალურ სივრცეში აქტიურობა 

თანაბრად, რადგან თვლიან, რომ მათი სეგმენტი სწორად ასე იღებს ნებისმისმიერ 

ინფორმაციას, სიახლეებსა და მიმდინარე აქტივობებზე. 

უნივერსიტეტის მხრიდან დიდი ყურადღება ექცევა მარკეტინგისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებას, რაც გამოიხატება მათ მუდმივ 
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გადამზადებაში. ასევე აღსანიშნავია ანონიმური კვლევები, რომელიც წელიწადის 

განმავლობაში ოთხჯერ ტრადიციულად  ატარებს მარკეტინგის სამსახური, ხდება 

თანამშრომლებისა და სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, შედეგებიდან 

გამომდინარე კი, მუშავდება შეთავაზებები რაც აუმჯობესებს ხარისხს.  

ინტერესის ობიექტი იყო ის, თუ როგორ ინარჩუნებენ 100 წლიან ისტორიას 

ასე წარმატებით ამხელა კონკურენციის პირობებში? მთავარი აქცენტი კეთდება 

ხარისხზე, თანამედროვე ლიტერატურაზე, უახლოეს მიდგომებზე, ლექტორებზე, 

რომლებიც მსოფლიოში ცნობილები არიან საკუთარი წარმატების გზით იმ 

მიმართულებით, რასაც შემდეგ უზიარებენ სტუდენტებს.  

მიუხედავად ამხელა ბაზებისა, სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება 

შეუფერხებლად ეკონტაქტონ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას ონლაინ, დღის 

ნებისმერ მონაკვეთში, ეს კონკრეტული აქტივობა ბევრ უმაღლეს სასწავლებელში 

მოუგვარებელი პრობლემაა, ხშირად სტუდენტებს პასუხის მისაღებად უწევთ 

ლოდინი კვირების განმავლობაში, რაც ქმნის დისკომფორტსა და უამრავ 

უკმაყოფილო მომხმარებელს. 

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სიახლეებს და საკუთარ კამპანიებში ხშირად 

რთავს ცნობილ ინფლუენსერებს როგორც აღნიშნავენ, ამ აქტივობებით ერთი 

ორად იზრდება ცნობადობა და მოთხოვნა. 

დასაქმების სისტემა, რომელიც ძალიან გამართულად მოქმედებს 

უნივერსიტეტში, ცნობილი კომპანიები როგორიცაა google, Microsoft, Apple და ა.შ 

ისინი ინტენსიურად ახდენენ იმ სტუდენტების დასაქმებას, რომლებიც 

წარმატებით სწავლობენ ვებსტერში. 

ვფიქრობ ძალიან კარგი მარკეტინგული გათვლა თვითონ სტუდენტების 

ჩართულობა სხვადასხვა ლექციებში. ისინი უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას 

ერთმანეთს და ეხმარებიან წარმატების გზაზე უნივერსიტეტთან ერთად... 

ყველა დასაქმებული მუშაობს სისტემაში, რომელსაც ჰქვია Edocuments, 

რომელიც კონტროლდება უნივერსიტეტის სათაო ოფისიდან, შესაბამისად დრო, 

რომელიც შენ უნდა დახარჯო დღის განმავლობაში უნდა იყოს მაქსიმალურად 

პროდუქტიული, სხვა შემთხვევაში გიწევს ახსნა, რამ გამოიწვია შეფერხება. 

ნებისმიერ გადაცდენილ წუთზე დამატებით გერიცხება სარგებელი რაც ასევე 

მოტივატორია დასაქმებულებისათვის. 
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სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით ვიდეოებს, სადაც ხდება 

უნივერსიტეტის ძლიერი მხარეების წარმოჩენა, ლოკაციების ჩვენება, აუდიტო-

რიები, გარემო და ა.შ  

ყოველდღიურად სოციალურ პტალორმებზე გამოაქვთ ის შეკითხვები 

მარტივი პასუხებით, რაც ყველაზე ხშირად ისმევა უნივერსიტეტის მიმართ. რაც 

კიდევ უფრო აადვილებს საჭირო ცნობების მოპოვებას აბიტურიენტებისათვის. 

მაგალითისათვის: როგორ უნდა გავხდე ვებსტერის უნივერსიტეტის სტუდენტი? 

ან როგორ ხდება გადასახადის დაფარვა? საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო 

საფეხურის პროგრამის ღირებულება და ა.შ. 

აკადემიური პერსონალი მათი ძლიერი მხარეა, ამიტომ ხშირად ხდება მათი 

პორთფელიოების განახლება და გამოფენა ვებ გვერდებსა და სოციალურ 

გვერდებზე, კვლევა, რომლის დახმარებითაც, ზუსტად ხვდებიან რა მიმართუ-

ლებით სჭირდებათ მოტივაცია. მათივე თქმით, ეს ეხმარებათ შეინარჩუნონ კონკუ-

რენტუნარიანობა ბაზარზე და დააინტერესონ მომავალი სტუდენტები. 

ძალიან სწორი გათვლა რაც ვებსტერმა გააკეთა კონკურენტებთან შედა-

რებით, ესაა პატარა აუდიტორიები რაც განაპირობებს სტუდენტების რაოდენობის 

სიმცირეს. ყველას აქვს საშუალება უშუალო კომუნიკაცია დაამყაროს ლექტორთან, 

რაც უფრო ზრდის ჩართულობას ლექცია-სემინარების პროცესში. 

მუდმივად ეძებენ საკუთარ წარმატებულ კურსდამთავრებულებს და მათ 

ქეისებს განიხილავენ საჯაროდ, ანთავსებენ სოც ქსელებში. ყოფილი სტუდენტები 

თავად ყვებიან რა იყო ვებსტერის უნივერსიტეტეამდე და რა შეიცვალა მათ 

ცხოვრებაში უნივერსიტეტში ჩაბარების დღიდან,  ამით უბიძგებენ პოტენციურ 

სტუდენტებს, მათ მშობლებს, რომ აირჩიონ კონკრეტულად ეს სასწავლებელი. [31] 

რეკომენდაცია, ვფიქრობ ვებსტერის მაგალითის გათვალისწინებით, კარგი 

იქნება ქართულმა უმაღლესმა საგანმანათლებლო სივრცეებმა, მეტი დრო 

დაუთმონ სტუდენტებს, შესთავაზონ აქტივობები, რომელიც მათ სურვილებზე 

დაყრდნობით იქნება გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია ინფორმაციის ხშირი 

ცვლა ხარისხის გასაუმჯობესებლად.  
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დასკვნა 

მარკეტინგი ადამიანის საქმიანობის მამოძრავებელი ფაქტორი გახდა 

ნებისმიერ სფეროში, ასევე ძირითადი ინსტრუმენტი ორგანიზაციის მიზნების 

მისაღწევად. კომპანიის ძირითადი სტრატეგიების განსაზღვრა, კორელაცია 

მარკეტინგულ მიქსთან და მისი გამოყენება მარტივი პირობებით, არის წინაპირობა 

თითოეული ორგანიზაციისთვის დასახული მიზნების მისაღწევად. 

მარკეტინგი განათლებაში სულ უფრო მოთხოვნადი და მნიშვნელოვანი 

ხდება ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლისათვის, რადგან სწორედ მისი 

დახმარებით ახერხებენ ორგანიზაციები წარმოაჩინონ საკუთარი უპირატესობები 

და განსხვავებები, რომელიც უნიკალურობას სძენთ და გამოარჩევთ 

კონკურენტებისაგან. მნიშვნელოვანია, მარკეტინგის დახმარებით, შეისწავლონ და 

გაიაზრონ საჭიროებები, რომელიც არსებობს განათლების ბაზარზე და ეფექტური 

სვლებით დააკმაყოფილონ მოთხოვნა. 

შესწავლილი უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცეების ანალიზით, შემუ-

შავდა რეკომენდაციები, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს უნივერსი-

ტეტებისათვის, რომლებიც ახლა ახდენენ ბაზარზე შემოსვლას, ანახლებენ 

საკუთარ მარკეტინგულ სტრატეგიას, ან ცდილობენ განავითარონ და დახვეწონ 

მარკეტინგი განათლებაში. 

სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობა სკოლის მოსწავლე ეხმარება 

ნებისმიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეს მიზნობრივი აუდიტორიის 

ჩამოყალიბებაში, გარდა საინფორმაციო შეხვედრებისა, რომელსაც წერტილოვნად 

ანხორციელებს თითქმის ყველა უნივერსიტეტი, საკუთარი პროგრამების გაცნობის 

მიზნით რაც სიახლე აღარაა ბაზარზე, მნიშვნელოვანია ბევრად ეფექტური და 

კრეატიული აქტივობის დაგეგმვა, რაც გაზრდის უმაღლეს სასწავლებლებში 

სტუდენტების რაოდენობას. მაგალითად, რაიონულ ცენტრებში დაიგეგმოს 

მაშტაბური ღონისძიება, სადაც მოხდება დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების 

მობილიზება რაიონებიდანაც, ღონისძიებას ექნება გაცნობითი და კულტურული 

მნიშვნელობა სადაც ინფორმაციის მიწოდება უმაღლეს სასწავლებელზე მოხდება, 

ბევრად უფრო დამაინტერესებელი აქტივობებით, ვიდრე მხოლოდ სკოლებში 

პრეზენტირებაა, დარიგდება უნივერსიტეტის ბრენდირებით ბლოკნოტები, 

კალმები, ჟურნალი რომელიც უნივერსიტეტის ძლიერ მხარეს კარგად წარმოაჩენს 
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სხვადასხვა ინფორმაციის მიწოდების შედეგად. მოხდება ხუთი იღბლიანი 

აბიტურიენტის არჩევა შემთხვევითობის პრინციპით, უნივერსიტეტისაგან კი 

გადაეცემათ სწავლის დასაფინანსებლად, პირობითად 1000 ლარიანი ვაუჩერი, 

რომელსაც გამოიყენებენ ჩაბარების შემდეგ. 

სასკოლო ოლიმპიადა, რომელსაც ჩაატარებს უნივერსიტეტი დიდ 

ქალაქებსა და რაიონებში, მე-11, მე-12 სკოლის მოსწავლეებისათვის, შეირჩევა 

სხვადასხვა მიმართულება და მოხდება საუკეთესოების შერჩევა, გამარჯვებულებს 

გადაეცემათ ვაუჩერები უნივერსიტეტისაგან, დაუფინანსდებათ პირველი სემეს-

ტრი, ან მიენიჭებათ კონკრეტული რაოდენობის თანხა. ეს აქტივობა ცნობადისა და 

მოთხოვნის ზრდას გამოიწვევს. 

უნივერსიტეტის მიერ მოხდება უმაღლესი ქულებით მოხვედრილი სტუ-

დენტების შერჩევა ნებისმიერი რეგიონიდან, მიენიჭებათ სხვადასხვა ბენეფიტები 

პირველ წელს, გარდა ამისა სასწავლებელი მოახდენს მათ სკოლის სივრცეებში 

ერთი კლასის გარემონტებას, თანამედროვე ინფრასტრუქტურით მოწყობას, 

დაბრენდვას, რომელსაც დაერქმევა კონკრეტული უმაღლესი სასწავლებლის სახე-

ლი, ძირითადი აქცენტი ალბათ გაკეთდება ისეთ სკოლებზე და რეგიონებზე, 

სადაც ინფრასტრუქტურა არც თუ ისე მაღალ დონეზეა, აღნიშნული აქტივობით 

გაიზრდება ცნობადობა როგორც სკოლის, ასევე იმ კონკრეტული უნივერსიტეტის, 

რომელიც განახორციელებს აღნიშნულ აქტივობას. მნიშვნელოვანია თითოეული 

განხორციელებული პროექტის გაშუქება მოხდეს სოციალური ქსელის საშუა-

ლებით. 

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება ქვეყანაში უცხოელი სტუდენ-

ტების შემოდინება, გარდა იმისა, რომ ზრდის ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტე-

მის ცნობადობასა და იზიდავს უცხოურ ინვესტიციებს, მნიშვნელოვანი მონაპოვა-

რია თითოეული უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცისათვის. თითქმის ყოველ 

წლიურად ხდება განათლების საერთაშორისო გამოფენის მოწყობა სხვადასხვა 

ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც, სადაც 150-დან 300-მდე სხვადასხვა 

უნივერსიტეტი ერთიანდება, უამრავ პოტენციური სტუდენტთან  და განათლების 

კონსულტანტთან ერთად. ეს არის სივრცე სადაც შეგიძლია წარადგინო შენი 

უნივერსიტეტი და მარტივად გახადო ცნობადი სხვადასხვა კატეგორიის 

მსურველთათვის. თუ უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეს აქვს პოტენციალი და 
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გეგმავს ამ მიმართულებით განვითარდეს, აგენტების დახმარებით შესაძლებელია 

კვლევის წარმოება და მოთხოვნადი კურსების, ტრენინგების, ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურისა თუ დოქტორანტურის, როგორც ფიზიკური ისე ონლაინ 

პროგრამების შემუშავება. განათლების კონსულტანტებთან უნივერსიტეტების 

თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი პროცესია, რადგან ძირითადად მათ აქვთ 

შესაძლებლობა შენამდე მოიყვანოს ზუსტად ის სეგმენტი, ვინც გჭირდება. მნიშ-

ვნელოვანია შეთავაზებების გავრცელება, რადგან მოხდეს კონ კურენტებისაგან 

გამორჩევა, მაგალითად პირველი ათი დარეგისტრირებული სტუდენტი, 

სასწავლებლისგან მიიღებს სხვადასხვა სახის ბენეფიტს, საინტერესო კურსის 

დაფინანსებას, უფასო ტრენინგს, გრანტს ან ა.შ  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არსებული უნივერსიტეტები მსოფლიო 

უნივერსიტეტებთან შედარებით გამოირჩევიან დაბალი გადასახადით, 

შესაბამისად ერთ-ერთი მიზეზი რაც განაპირობებს მათ არჩევანს სწორედ ესაა. 

საცხოვრებლების ეტაპობრივი მოწყობა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო 

სტუდენტების ნაკადის შემოდინების ზრდას ქვეყანაში. აღნიშნულის გათვალის-

წინებით მარკეტინგის სამსახურს შეუძლია, დაანახოს პოტენციურ მომხმარებელს 

მათი სივრცის კონკურენტული უპირატესობა ბაზარზე. 

ადმინისტრაციული და აკადემიური რესურსის კმაყოფილება, მოტივაცია 

და საჯარო აღიარება. 

შიდა კომუნიკაცია მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც ეხმარება 

ორგანიზაციებს ძლიერი ბრენდის ჩამოყალიბების პროცესში. უმაღლეს საგანმა-

ნათლებლო სივრცეში, აკადემიური და ადმინისტრაციული რესურსის სიძლიერე 

განაპირობებს ბევრ ფაქტორს, რაზეც დგას მთლიანად ორგანიზაცია და მისი 

იმიჯი.  

ვფიქრობ, შიდა მარკეტინგული აქტივობები უნივერსიტეტებში, რისი ერთ-

ერთი მაგალითი,  დასაქმებულების ხშირი ანონიმური კმაყოფილების კვლევაა, 

ხელს შეუწყობს ორგანიზაციაში თანამშრომელთა პროდუქტიულობის ხარისხის 

გაუმჯობესებას. 

მარკეტინგის სამსახური თუ ჩაერთვება და განახორციელებს შემდეგ 

პროექტს, ასევე კარგი მამოტივირებელი იქნება თანამშრომლებისათვის, მაგალი-

თად ყოველთვიურად შეჯამდეს დასაქმებულების საქმიანობა და შესრულებული 
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პროექტები, გაკეთდეს ანალიზი გამოვლინდეს პირობითად ერთი თვის ლიდერი, 

რომლის წახალისებაც თუნდაც ფულადი ჯილდოთი, უქმე დღით ან ნებისმიერი 

სხვა აქტივობით მოხდება.  

ელექტრონული შიდა ჟურნალის წარმოება, ადამიანური რესურსების 

მართვისა და მარკეტინგის დეპარტამენტებს შეუძლიათ ერთობლივად, ჟურნალი 

გახდება ორგანიზაციაში მთავარი საინფორმაციო ყოველთვიური წყარო და 

გააერთიანებს წლიურ შედეგებს, მარკეტინგულ სტრატეგიას, დაგეგმილ ან 

არსებულ ცვლილებებს, პოზიტიურ ინფორმაციებს თანამშრომლების შესახებ, თუ 

ამ პლატფორმის სრულად გაიმართვა მოხდება, ნებისმიერ თანამშრომელს 

გაუჩნდება სურვილი, იქ იპოვოს საკუთარი თავი მომავალში.  

ინიციატივიანი თანამშრომლების წახალისება შესაძლებელია შემდეგი 

აქტივობით: მათ მიეცეთ საშუალება, მარკეტინგის დეპარტამენტის წინაშე წააყე-

ნონ ახალი იდეები უსდ-ს განვითარებისათვის ან მნიშვნელოვანი პროექტების 

განხორციელებისათვის, რომელთა განხილვას მოახდენს სპეციალურად შექმნილი 

კომიტეტი და გამოვლენს გამარჯვებულ იდეას. იდეების გენერირების გარდა, 

უნივერსიტეტისათვის აღნიშნული პროექტი ფარავს პერსონალურ აღიარებას და 

სამუშაოს გამრავალფეროვნებას. 

ასევე, აკადემიური პერსონალის კვლევების, ნაშრომებისა და მიღწევების 

შესახებ, ხშირი ინფორმაციის გაზიარება სოციალურ ქსელში, გამოიწვევს აბიტუ-

რიენტების დაინტერესებას მიიღონ გადაწყვეტილება, უნივერსიტეტის შერჩევის 

პროცესში. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა ორი 

თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

I კოლოქვიუმი -მარკეტინგის როლი უმაღლესი სასწავლო ბაზრისათვის 

II კოლოქვიუმი - ქართულ უცხოური უნივერსიტეტების მაგალითები 

III კოლოქვიუმი- ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტების მარკეტინგული 

კვლევა. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

1. თავზარაშვილი მ. განათლების მნიშვნელობა ადამიანისთვის.   ჟურნალი 

„განათლება“ N2(37) 2022, გვ. 23-26; 

2. „ინფლუენს მარკეტინგის როლი ბიზნესის სექტორისათვის“ გლობალიზაცია 

და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები V საერთაშორისო კონფერენცია 2021, 

გვ. 94-95  

3. მარკეტინგი უმაღლესი განათლების სფეროში, ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, N1-2,   2022, გვ. 43-45. 

 

კონფერენცია:  

1. მარიამ თავზარაშვილი „მარკეტინგული კვლევის მნიშვნელობა ბიზნესში“ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. VI 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2022. 
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