
 

სტუ-ში ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია" დაიწყო 

საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტის   საინჟინრო   ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა   

და   სოციალურ   მეცნიერებათა   ფაკულტეტზე ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და 

საქართველოს ევროინტეგრაცია“   დაიწყო.  

ლექციებს   აღნიშნული   პროექტის   კოორდინატორი,   უნივერსიტეტის   ასოცირებული 

პროფესორი ემზარ ფაჟავა კითხულობს. 

მიმდინარე სასწავლო წელს პროექტის მიზნობრივი ჯგუფებია: უნივერსიტეტის საინჟინრო 

ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის 

მეოთხე კურსის სტუდენტები. სულ ლექცია-სემინარებში მონაწილეობს 7 ჯგუფი -150 მეტი 

სტუდენტი. თითოეული ჯგუფისთვის ჩატარდება 15 ლექცია და 15 სემინარი. 

სალექციო კურსი წარმოადგენს თავისუფალ კომპონენტს და არის არჩევითი. პროექტის ფარგლებში 

სტუდენთებისთვის მომზადებულია სალექციო კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს 

ევროინტეგრაცია.“ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ასევე შეიქმნა ვებგვერდი ქართულ და ინგლისურ ენებზე,   

სადაც   პროექტის   მიმდინარეობის   შესახებ   ხდება   მასალების   განთავსება. 

პანდემიის გამო მიმდინარე 2021 წელსაც სალექციო კურსები დაიწყო დისტანციური სწავლებით, 

რომელსაც უნივერსიტეტი   უზრუნველყოფს   სპეციალური ელექტრონული პლატფორმებით. 

უნივერსიტეტის   ადმინისტრაცია პროექტის იმპლემენტაციას მაქსიმალურად   ხელს უწყობს. 

ლექციები   “ევროკავშირის   Erasmus+   Jean   Monnet Module    პროგრამისა და    საქართველოს   

ტექნიკური   უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით   ხორციელდება.   

პროექტი 2019 წელს დაიწყო და დასრულდება 2022 წელს. 

 

 



 

The lecture-seminar course " The European orientation of Georgia" has started within the framework of Jean 

Monnet's project 

The course of lecture-seminars - "The European orientation of Georgia“ has started at the Faculty of 

Engineering Economics, Media Technologies and Social Sciences of the Georgian Technical University, 

Emzar Pazhava, Associate Professor of the University, the coordinator of the project, is giving lectures. 

The target groups of the project in the current academic year are fourth-year undergraduate students of the 

Faculty of Engineering Economics, Media Technologies, and Social Sciences of the University. A total of 7 

groups and more than 150 students participate in the lecture-seminars. There will be 15 lectures and 15 

seminars for each group. 

The lecture course is a free component and is elective. A lecture course "European Idea and European 

Integration of Georgia" was prepared for students within the frame of the project. 

Within the range of this project, a website in Georgian and English has also been created where materials are 

posted about the progress of the project.  

Due to the global pandemic, in 2021, lecture courses have started and continued with distance learning, 

which is provided by the University with special electronic platforms. 

Lectures are implemented with the financial support of the EU Erasmus + Jean Monnet Module Program and 

the Georgian Technical University. 

The University administration contributes as much as possible to the implementation of the project. 

The project started in 2019 and will be completed in 2022. 

 

 

 


