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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია 2017 წლის 25 ოქტომბერს დაარსდა. 

ასოციაციის სლოგანია - გაერთიანება თავისუფალი აკადემიისთვის! 

The Union for a Free Academia! 

 

დაარსების აუცილებლობა: 

კერძო სექტორისადმი არამარლთზომიერი დამოკიდებულება; 

არაჯანსაღი კონკურენცია; 

შრომითი ბაზრის მოთხოვნებთან განათლების სისტემის შეუსაბამობა. 

 

ასოციაციამ განსაღვრა საკუთარი მისია, ხედვა და ფასეულობა. 

 

მისია:  

სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში მყოფი თავისუფალი აკადემიის მხარდაჭერა, კვლევების, 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების  წახალისება, საგანმანათლებლო სივრცეში არასახელმწიფო 

სექტორის გაძლიერება. 

 

ხედვა: 

იყოს და გახდეს :  

საგანმანათლებლო სივრცის აქტორებისათვის ყველაზე სანდო პარტნიორი, როგორც 

საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ; 

საკანონმდებლო ლობისტი საგანმანათლებლო საკითხებში; 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის ღირსეული მედიატორი; 

საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციისა და განათლების ექსპორტის ძლიერი 

ორგანიზატორი; 

პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი და მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების 

შემქმნელი. 

 

ასოციაციის ფასეულობები:  

ერთობა; 

თანასწორობა; 

გამჭირვალობა; 

სამართლიანობა; 

კონსტრუქციულობა; 

ინტერნაციონალიზაცია. 
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის დამფუძნებელი უნივერსიტეტები არიან: 

საქართველოს უნივერსიტეტი და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. 

ამჟამად, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის წევრია 10 ქართული უნივერსიტეტი. 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში ასოციაციაში გაწევრიანდა 7 საზღვარგარეთის უნივერსიტეტი: 
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ერევნის ბრუსოვის ლინგვისტიკისა და 

სოციალური მეცნირებების სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების შესახებ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რუმინეთის, ისრაელის, 

ბალტიის ქვეყნების, თურქეთის, ბელარუსის, უკრაინის, მოლდოვას, აზერბაიჯანის, ირანის, 

სომხეთის, ჩინეთის და იაპონიის უნივერსიტეტებთან. 

 

ასოციაციის პრეზიდენტია - საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი კონსტანტინე თოფურია. 

ასოციაციაციის ვიცე-პრეზიდენტია - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის რექტორი მამუკა 

თავხელიძე. 

 

ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრები არიან: 

კონსტანტინე თოფურია - კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის დამფუძნებელი, 

პრეზიდენტი, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი 

მამუკა თავხელიძე - კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის დამფუძნებელი, ვიცე - 

პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი 

ზაზა მარუაშვილი - კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის აღმასრულებელი 

დირექტორი, პროფესორი 

ვაჟა ვარდიძე - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი 

არჩილ ჭელიძე - ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი 

თამარ ზარგინავა - ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების 

დარგში 

ზვიად მიმინოშვილი - კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასთან არსებული სამეცნიერო 

საბჭოს თავმჯდომარე, მეცნირებათა დოქტორი 

დევი ხვედელიანი - სამართლის დოქტორი, პროფესორი 

პეტრე ადამაძე - რეგიონულ მაუწყებელთა ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი 
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კახაბერ გოშაძე - სამართლის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

ამირან ქართველიშვილი-"არემჯი ჯგუფის"დირექტორის მოადგილე 

ანი დოლიძე - იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი, სამართლის 

დოქტორი 

ლევან გვარიშვილი - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწე 

სოფო სუხიშვილი - მკვლევარი 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ პირველი (დამფუძნებელი) კონფერენცია 2018 წლის 

2 მარტს გამართა. კონფერენციის მუშაობაში ასამდე დელეგატი მონაწილეობდა. მათ შორის იყვნენ 

ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების რექტორები, დამფუძნებლები, ვიცე-რექტორები, ხარისხის 

სამსახურის უფროსები, დეკანები და პროფესორები. კონფერენციამ გაწეული საქმიანობის შესახებ 

განიხილა ასოციაციის ადმინისტრაციის ანგარიში. დელეგატებმა ასოციაციის პრიორიტეტებსა და 

სამომავლო საქმიანობაზე იმსჯელეს. ღონისძიებას საპატიო სტუმრის სტატუსით ესწრებოდნენ, 

როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ასოციაციის პარტნიორი 

ორგანიზაციები. 

 

2018 წელს კერძო უმაღლესი სასწავლებლებლების ასოციაციამ 4 მმართველი საბჭოს სხდომა 

ჩაატარა. 

განხილულ, მნიშვნელოვან საკითხთა შორის, მასშტაბურობით, გამოვყოფთ ორ საკითხს:  
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1. „საქართველოში საზღვაო განათლების განვითარების კონცეფციის შესახებ“. მომზადებული 

კონცეფციის მიზანია საზღვაო განათლების ისეთი ადაპტირებული, რელევანტური სისტემის 

შექმნა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო საზღვაო და ეროვნულ კანონმდებლობას, 

მაქსიმალურად შეესაბამება ქვეყნის შიგნით შექმნილ რეალობას, ეფუძნება საერთაშორისო 

დასაქმების ბაზრის კვლევას და გულისხმობს უშუალო საწარმოო-სამუშაო პროცესიდან მოწყვეტის 

გარეშე მეზღვაურთა განათლების უზრუნველყოფას. 

2. „საქართველოს აკადემიურ სივრცეში სამეცნიერო საქმიანობისა და კვლევების 

მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესახებ“. მიზანი ასეთი საკითხის მოსმენისა იყო: 

ასოციაციის წევრ უნივერსიტეტებში სამეცნიერო კვლევების განვითარების ხელშეწყობა, მისი 

საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება, უნივერსიტეტების სამეცნიერო თუ კვლევითი 

ბაზების და ადამიანური რესურსების კონსოლიდირება, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის 

სტუდენტთა მაღალი ხარისხის სამეცნიერო პროდუქციის შექმნის და მათი სამეცნიერო - კვლევითი 

უნარების რეალიზების ხელშეწყობა. 
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საანგარიშო პერიოდში კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასთან ფუნქციონირება დაიწყო 

სამეცნიერო საბჭომ (თავმჯდომარე - პროფესორი ზვიად მიმინოშვილი) 

ასოციაციის სამეცნიერო საბჭო შედგება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე მეცნიერებისგან. 

შექმნილია სამუშაო ჯგუფები ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების და 

სპეციალიზაციის მიხედვით: ბიზნესის ადმინისტრირება; განათლება; ინჟინერია; მეცნიერება; 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; სამართალი; სოციალური მეცნიერებები; ჯანდაცვა; 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები; მიმართულებათშორისი დარგები და სპეციალობები. საბჭოში, 

აგრეთვე, მოქმედებს სამუშაო ჯგუფები: სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების საფეხურების მიხედვით. 

საბჭოს ამოცანებია: ინტელექტუალური და პროფესიული საქმიანობა, რათა საქართველოს კერძო 

უმაღლეს სასწავლებლებში, და ზოგადად განათლების კერძო სექტორში, მიღწეულ იქნას მაღალი 

დონის, ცოდნაზე დაფუძნებული, ურთიერთგანვითარებასა და ურთიერთგამდიდრებაზე 

ორიენტირებული აკადემიური გარემო. ამისთვის საჭიროა: შესაბამისი ანალიტიკური საქმიანობის 

უზრუნველყოფა, რეალური ვითარების ადეკვატური შეფასებებისა და დასკვნების მომზადება, 

მონაწილეობა კვლევით, სტრატეგიულ, ბიზნეს და სამართლებრივი რეგულაციების პროექტების 

შემუშავებაში. 
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასთან ფუნქციონირება დაიწყო ბიზნესისა და 

კონსალტინგის აკადემიამ (BCA). 

ბიზნესის და კონსალტინგის აკადემიის ძირითადი დანიშნულება არის საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევა ჩვენი წევრი უნივერსიტეტებისათვის, რაც, თავის მხრივ, მოიაზრებს: 

ავტორიზაცია-აკრედიტაციის ეტაპზე, ახალი მოთხოვნების გათვალისწინებით: დოკუმენტების 

ერთობლივად მომზადებას, არსებული დოკუმენტების ექპერტიზას, ან ჩვენს მიერ მომზადებული 

ჩარჩო დოკუმენტების გადაცემას გამოყენების თვალსაზრისით. ასევე, აკადემია, ახალ პროგრამებზე 

მუშაობის დაწყების წინ, უნივერსიტეტებთან ერთად მოახდენს შრომის ბაზრის შესაბამისი 

სექტორის კვლევას. BCA-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, უნივერსიტეტებში 

მართვის სისტემის სრულყოფის მიზნით, თანამშრომლებისთვის ტრეინინგების ჩატარებაა. ასევე, 

პროფესორ-მასწავლებლებისათვის სასერთიფიკატო კურსების გამოცხადება - სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების დანერგვის მიმართულებით. 

BCA-მ 2018 წლის მანძილზე განახორციელა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი სატრენინგო მოდული. 

ასევე,  უნივერსიტეტებისთვის - გარე ექსპერტიზა და ტრენინგის საჭიროებების კვლევა. 

ბიზნესისა და კონსალტინგის აკადემიამ (BCA), წევრი უნივერსიტეტებისათვის ჩაატარა ტრენინგი, 

სახელწოდებით: „კვალიფიკაციათა ეროვნული ჩარჩო და სწავლის შედეგები“ - ბათუმის 

ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. 

შეხვედრას ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის, ბათუმის უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო სასწავლებელი „ანრი“-სა და ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 
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აკადემიური პერსონალი ესწრებოდა. სწავლება უმაღლესი სასწავლებლების ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის ახალ სტანდარტებს მოიცავდა და ამ უმნიშვნელოვანესი პროცესისათვის 

უნივერსიტეტის ღირსეულად მომზადებას ემსახურებოდა. 

ბიზნესისა და კონსალტინგის აკადემიამ (BCA) 2018 წლის 1 ივლისს, ბათუმში, ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტში ჩაატარა ტრენინგი, თემაზე: „თვითშეფასება, როგორც სასწავლებლის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების განსაზღვის ინსტრუმენტი და სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ“.  

შეხვედრაზე ტრენინგის მონაწილე პროფესორ-მასწავლებლებს, ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წევრებს სერტიფიკატები გადაეცათ. 

ტრენინგს უძღვებოდა: პროფესორი, დევი ხვედელიანი. 
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ასოციაციის ხელშოწყობით 2018 წლის 27 დეკემბერს დაფუძნდა ახალგაზრდული ორგანიზაცია 

სტუდენტური ასოციაცია „მწვანე“ (ASG), რომლის მიზანია: უფლებამოსილების ფარგლებში, 

დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების უფლებები და კანონიერი ინტერესები, როგორც 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ; ხელი შეუწყოს სტუდენტებს 

თავიანთი უფლებებისა და თავისუფლებების პრაქტიკულ რეალიზებაში; შეიმუშაოს 

წინადადებები უნივერსიტეტებში არსებული პრობლემების შესახებ და წარუდგინოს შესაბამის 

ორგანოს წერილობითი ფორმით. 

 

  



10 
 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში ასოციაციამ სხვადასხვა სახის ასამდე ფართომასშტაბიანი აქტივობა 

განახორციელა, რაც თემატურად, პროცენტებში, ასახულია მოცემულ დიაგრამაზე: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მემორანდუმები
31%

პროექტები
4%

ტრენინგები,საჯარო

ლექციები
10%

სამუშაო შეხვედრები
36%

საერთაშორისო

ხასიათის ღონისძიებები
13%

სხვა
6%

ღონისძიებები

მემორანდუმები

პროექტები

ტრენინგები,საჯარო ლექციები

სამუშაო შეხვედრები

საერთაშორისო ხასიათის ღონისძიებები

სხვა
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის ეგიდით მომზადდა კანონპროექტი, რომელიც 

ითვალისწინებდა „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის კონსტიტუციასთან 

შესაბამისობის დადგენას, კერძოდ: კანონის თანახმად ელექტრონული სწავლებით სარგებლობის 

უფლება, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ პირებს აქვთ (მე-2 მუხლის „უ“ქვეპუნქტი). 

ამისთვის, კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, მიზანშეწონილი და 

აუცილებელი იყო, რომ განხორციელებულიყო ცვლილება და „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „უ“ ქვეპუნქტიდან ამოღებულიყო ტერმინი „საქართველოს 

ტერიტორიაზე მყოფი პირებისთვის“. კანონის პროექტი წარდგენილია საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში და აგრეთვე საქართველოს პარლამენტის 

განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციამ, ერთი წლის მანძილზე, სამი მნიშვნელოვანი საგრანტო პროექტი განახორციელა: 

Creathon – Educational Weekend 

კონკრეტული პროექტის მიზანი იყო: მომავლის იდეების მოძიება, რომლის განხორციელება 

განათლების სისტემას განავითარებდა. პროექტში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც კერძო 
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უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის წევრი, აგრეთვე - საქართველოს სხვა უნივერსიტეტების 

სტუდენტებიც. 

ორდღიანი სამუშაო შეხვედრების ჩატარების და სტუდენტების იდეების დახვეწის შემდეგ, 

„კრეათონის“ დასრულების დღეს, სტუდენტებმა თავიანთი იდეები პრეზენტაციის სახით 

წარმოადგინეს. 

პროექტის დონორი: საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტ - არქიტექტორთა თბილისის ეროვნული ოლიმპიადა 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ სათავე დაუდო ყოველწლიური ოლიმპიადების 

ჩატარების პრაქტიკას. ყოველ წელს, ოლიმპიადა ქართული საზოგადოებისთვის საჭირბოროტო, 

ყველაზე აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებს განსაზღვრავს. ოლიმპიადის მონაწილე 

სტუდენტები, პროფესიონალ მენტორებთან ერთად ამ პრობლემების ინოვაციურ გადაწყვეტაზე 

იმუშავებენ. პირველ ოლიმპიადაში მონაწილეობას ქართული უნივერსიტეტების არქიტექტურის 

ფაკულტეტების სტუდენტები იღებდნენ. 

2018 წლისთვის პრიორიტეტი მიენიჭა საბჭოთა კავშირიდან შემორჩენილი ავტოფარეხების 

საზოგადო სივრცედ გამოყენების შესაძლებლობას.  

პროექტის სახელწოდება: „საბჭოთა ავტოფარეხები - ჩვენი პოტენციური საზოგადო სივრცე“. 

პროექტის მიზანი იყო: თბილისის მერიას და იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც 

თბილისის ურბანული განვითარების პოლიტიკაზე მუშაობენ, ახალგაზრდა და ნიჭიერი მომავალი 

არქიტექტორებისა და ურბანისტების მეშვეობით, ახალი იდეები და პრობლემის კრეატიული 

გადაწყვეტის ინოვაციური ვარიანტები წარდგენოდათ. 

ვთვლით, რომ ამ პროექტის მეშვეობით  საბჭოთა კავშირის დროინდელი ავტოფარეხების თემა 

შესაძლოა პრობლემიდან - შესაძლებლობად ტრანსფორმირდეს, რისთვისაც აუცილებელია: 

სივრცის გადააზრება და მისი პოტენციალის აღმოჩენა.  

პროექტის მხარდამჭერი: ქ. თბილისის მერია. 
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საზაფხულო ბანაკი  

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ 2018 წლის ზაფხულში განახორციელა   საზაფხულო 

ბანაკი, სახელწოდებით: „თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები და უსაფრთხოება“. 

პროექტის მიზანი იყო: საინფორმაციო, კომპიუტერული და მომიჯნავე სპეციალობის 

სტუდენტებისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიებში არსებული თანამედროვე პრობლემებისა და 

მიმართულებების გაცნობა, სხვადასხვა აქტუალური საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, 

საინფორმაციო უსაფრთხოების საკითხების გააზრება და პრობლემის გადაჭრის გზების 

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება. 

ვინაიდან ბანაკში თავმოყრილნი იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები, აღნიშნულმა 

ხელი შეუწყო მათ დაახლოებას, გაღრმავდა შემოქმედებითი თანამშრომლობა უნივერსიტეტებს 

შორის და გაჩნდა შანსი შეექმნათ ერთობლივი პროექტები, რაც ზოგადად, საუნივერსიტეტო 

გარემოს განვითარებაზე დადებითად აისახებოდა. 

პროექტის ფარგლებში საზაფხულო ბანაკში მონაწილეობდა 80 სტუდენტი. სტუდენტებისთვის 

ტრეინინგები ჩაატარეს ამ კონკრეტული სფეროს ყველაზე წარმატებულმა პროფესიონალმა 

ლექტორებმა. 
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სტუდენტები შეირჩა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ინფორმატიკის, ინჟინერიის, 

ეკონომიკის, ჟურნალისტიკის, ბიზნესის და სამართლის სპეციალობებიდან, რომლებსაც გააჩნდათ 

საინფორმაციო, კომპიუტერული ტექნოლოგიების, მათემატიკის (ალგებრა) საფუძვლების ცოდნა. 

საზაფხულო ბანაკი განთავსებული იყო ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე - „ბაზალეთის 

სასწავლო ცენტრში“. ბანაკში მონაწილე სტუდენტები უზრუნველყოფილები იყვნენ 

ტრანსპორტირებით, საცხოვრებლითა და კვებით. 

პროექტის მხარდამჭერი: ქ. თბილისის მერია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის ორგანიზებით 2018 წლის მაისსში დაიწყო, და 

სისტემურ ხასიათს ატარებს პროექტი „ერთი დღე ლექტორად“, რომელიც მიზნად ისახავს: 

დააინტერესოს სტუდენტები აკადემიური/პედაგოგიური საქმიანობით და ხელი შეუწყოს 

პროფესიული საქმიანობის პოპულარიზაციას; გარდა ამისა, გამოუმუშავოს მათ აუდიტორიასთან 

ურთიერთობისა და ინტერაქტიული კომუნიკაციის უნარები. პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ 

ბატონი კახაბერ გოშაძე, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი, 

სამართლის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. 

პირველ ეტაპზე, აღნიშნული პროექტი 2018 წლის მაისის თვეში, სულხან - საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა.  

2018 წლის 18-19 დეკემბერს ევროპის უნივერსიტეტისა და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის 

მხარდაჭერით პროექტის მეორე ეტაპიც გაიმართა. 
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2018 წლის 24 მაისს, პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ 

და მისი „ქოლგის ქვეშ“ არსებულმა სამეცნიერო საბჭომ საქართველოს პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია გამართა. 

კონფერენციაზე მოხსენებებით წარსდგნენ ცნობილი ისტორიკოსები, ფილოსოფოსები, იურისტები, 

განათლების სფეროს წარმომადგენლები. 

სამეცნიერი კონფერენციას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლებისა და 

კულტურის კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი თამარ ტალიაშვილი ხელმძღვანელობდა. 

კონფერენციის მონაწილეებს სერთიფიკატები გადაეცათ, ხოლო საუკეთესო ნაშრომის ავტორები 

სამახსოვრო პრიზებით დაჯილდოვდნენ. 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლებლების ასოციაციის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატის ორგანიზებით ჩატარდა საჯარო დისკუსია თემაზე - „ვიდეოთვალთვალი 

და მონაცემთა გასაჯაროება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“. 

შეხვედრაზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატის მიერ მომზადებული რეკომენდაცია განიხილეს.  
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შეხვედრა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით ჩატარდა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 7 დეკემბერს, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის, საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და 

ხელშეწყობით სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა 

გაიმართა. 

შეხვედრის ფარგლებში ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელმა 

მარიამ დოლიძემ და ექსპერტმა გიორგი გოგუაძემ სტუდენტებს ევროკავშირში უვიზოდ 

მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს და შესაძლო დამაბრკოლებელი გარემოებების შესახებ 

ღრმად ისაუბრეს. 

 

2019 წლის 12 თებერვალს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის აღმასრულებელმა 

დირექტორმა, პროფესორმა ზაზა მარუაშვილმა და IAAR - ის (საერთაშორისო აკრედიტაციისა და 

რეიტინგების დამოუკიდებელი სააგენტოს) დირექტორმა ალინა ჟუმაგულოვამ ხელი მოაწერეს 

მემორანდუმს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. 

IAAR არის: ENQA-ს, APQN-ის, INQAAHE-ს, IREG-ის, CIQG-ის, AQAAIW-ის, CEENQ-ს წევრი. 

სააგენტო განათლების ხარისხის განვითარების მიმართულებით, მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა 
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ცნობილი მარეგულირებელი ცენტრის მიერ აღიარებული ორგანიზაციაა, რომელიც საერთაშორისო 

აკრედიტაციას ევროპისა და აზიის ქვეყნების უნივერსიტეტების ყველა პროფილის 

საგანამანთლებლო პროგრამისთვის ახორციელებს. 

მემორანდუმის თანახმად, APU-ს წევრ უნივერსიტეტებს საშუალება მიეცემათ აკრედიტაცია 

შეღავათიანი პირობებით, არსებულზე დაბალი ტარიფით გაიარონ. 

მემორანდუმი ითვალისწინებს: 

APU-ს მიერ ამიერკავკასიისა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უნივერსიტეტებში IAAR - ის იმიჯის, 

შესაძლებლობებისა და მომსახურების სერვისების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას; 

APU-ს მიერ IAAR - ისათვის საერთაშორისო ექსპერტების კანდიდატურების შერჩევის მიზნით 

რესურსების მოძიების ხელშეწყობას; 

IAAR - ის მიერ ორგანიზებულ თემატურ ტრენინგებში APU-ს წევრი უნივერსიტეტების 

ჩართულობის უზრუნველყოფას; 

მხარეების მიერ ურთიერთინფორმირებას საუნივერსიტეტო სივრცეში განათლების ხარისხის შიდა 

და გარე მექანიზმების გაუმჯობესების საუკეთესო გამოცდილების შესახებ; 

IAAR - ის მიერ APU-ს წევრი უნივერსიტეტების განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 

არსებული ახალი ლიტერატურის შესახებ ინფორმირებას; 

IAAR - ის მიერ APU-ს წევრი უნივერსიტეტების ტოპ-მენეჯმენტისათვის მიზნობრივი თემატური 

სემინარების ორგანიზებას. 

 

საქართველოს უნივერსიტეტში, კერძო უმაღლესი სასწავლებელების ასოციაციის ორგანიზებით, 

ანტიპლაგიატის პროგრამის „ტურნიტინის“ პრეზენტაცია შედგა, რომელიც ამ პროგრამის ევროპის 

ოფისის დირექტორმა ვიკი ჰამპსონმა და რეგიონალურმა მენეჯერმა კატია ლევჩენკომ ჩაატარეს. 

ღონისძიებას კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის წევრი და სხვა კერძო უმაღლესი 

სასწავლებელების აკადემიური საბჭოს წარმომადგენლები (საქართველოს უნივერსიტეტი, გრიგოლ 
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რობაქიძის უნივერსიტეტი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია 

უნივერსიტეტი, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი) 

ესწრებოდნენ. 

ასოციაციისა და პროგრამის ხელმძღვანელებს შორის მოლაპარაკების შედეგად, ასოციაციის მიერ 

შექმნილი უნივერსიტეტების კონსორციუმის წევრებისთვის, მხარეები შეთანხმდნენ 

ანტიპლაგიატის პროგრამის შეღავათიანი პირობებით გადაცემაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 15 ნოემბერს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა და გერმანიის 

ინდუსტრიისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდს (GIZ)1 შორის შეხვედრა გაიმართა. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: გერმანიის ინდუსტრიისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდს 

(GIZ) SES2 ექსპერტი, პროექტის მენეჯერი აღმოსავლეთ ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში - ჯულიანა 

შულერი და ამავე ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლი - მარიამ ბრეგაძე. 

თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორთან 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო და სამომავლოდ, 

ასოციაციაში შემავალი უნივერსიტეტებისთვის, მოწვეული SES ექსპერტების მიერ კონკრეტული 

ტრენინგების ჩატარება იგეგმება. 

 

                                                           
1 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
2 Senior Experts Service (SES) - გერმანიის ინდუსტრიისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდის (GIZ) პროექტი, რომელიც გერმანელ ექსპერტებს სხვადასხვა 

კომპანიებში კონსულტირებისა და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად აგზავნის. 
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2018 წელს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია და მასში შემავალი წევრი 

უნივერსიტეტები ჩაერთვნენ ელექტრონული საქმისწარმოების პლატფორმაში “eFlow”. აღნიშნულ 

პროგრამაში ჩართვის ორგანიზება და ტრენინგი კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის 

ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სამსახურმა უზრუნველყო. 

 

 

 

 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია ერთი წლის მანძილზე 40-ზე მეტ კერძო 

უნივერსიტეტს ეწვია, სადაც გაცნობითი ხასიათის პრეზენტაციები ჩაატარა. 
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ასოციაცია კერძო და საჯარო სექტორს შორის ჯანსაღი დიალოგის პლატფორმის ჩამოყალიბების 

მიზნით სისტემატურ შეხვედრებს აწარმოებდა დარგის მმართველ გუნდთან და სათაო სიპებთან. 

2018 წლის 5 თებერვალს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციის ხელმძღვანელებთან საქმიანი შეხვედრა გამართა. 

შეხვედრაზე უმაღლესი განათლების კერძო სექტორში არსებული აქტუალური პრობლემები 

განიხილეს. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია შეხვდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილეებს: 2018 წლის 19 თებერვალს, ბატონ ალექსანდრე 

თევზაძეს და 2018 წლის 14 დეკემბერს - ქალბატონ ირინე აბულაძეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 25 ოქტომბერს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა სოფიო 

გორგოძემ მიიღო კერძო უმაღლესი სასწავლებლების საერთაშორისო ასოციაციის 

წარმომადგენლობითი ჯგუფი. 
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შეხვედრის მონაწილეებმა ზაზა მარუაშვილმა, 

ზვიად მიმინოშვილმა და გიორგი გახელაძემ 

ცენტრთან შემდგომი ურთიერთთანამშრომლობის 

მიზნით რამდენიმე პრაქტიკული ხასიათის იდეა 

გააჟღერეს. 

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ: მომავალში 

ინფორმაციების გაცვლას კვლავაც გააგრძელებენ 

და დროის გამოწვევებზე ორიენტირებულ 

პროექტებს ერთობლივად განახორციელებენ. 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია ორჯერ შეხვდა საქართველოს განათლებისა 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორებს: 2018 წლის 30 მაისს ქალბატონ თამარ 

სანიკიძეს და 2018 წლის 12 ნოემბერს ბატონ გიორგი ვაშაკიძეს. 

 

2018 წლის 18 ოქტომბერს გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის და კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრას 

ფონდის გენერალური დირექტორი, პროფესორი ზვიად გაბისონია მასპინძლობდა. 

ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ზაზა მარუაშვილმა ფონდთან შემდგომი შესაძლო 

თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ ისუბრა და სამომავლო აქტივობების თაობაზე 

გაამახვილა ყურადღება. 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურმა დირექტორმა 

ზვიად გაბისონიამ ფონდის სტრატეგიული პრიორიტეტების შესახებ ისაუბრა. ფონდი მიზნად 

ტექნოლოგიების, ინჟინერიის, სოფლის მეურნებისა და ჰუმანიტარიის მიმართულებებით 

ყურადღების მაქსიმალურ კონცენტრაციას ისახავს. 
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2018 წლის 30 ოქტომბერს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრსა და 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციას შორის გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გაიმართა. 

ასოციაციის წარმომადგენლებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორმა ბერიკა შუკაკიძემ უმასპისძლა. 

ცენტრის დირექტორმა ისაუბრა სამინისტროს ახალი ხედვის - განათლების სისტემაში „ღია კარის“ 

პრინციპის დანერგვაზე, სსიპებს შორის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაფართოების 

საჭიროებაზე, საგანმანათლებლო დაწესებულებების დეცენტრალიზაციაზე, სწავლება/სწავლის 

საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებაზე, 

სწავლების ხარისხის ამაღლებისთვის 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

საერთაშორისო კავშირების 

აქტუალობასა და მასწავლებელთა 

მომზადების პროგრამების 

თანამედროვე მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებისკენ 

ორიენტირებულობაზე. 

 

2018 წლის 8 თებერვალს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია საქართველოს 

ბიზნესომბუდსმენს ირაკლი ლექვინაძეს და მის მოადგილეს ზურაბ ძნელაშვილს შეხვდა. 

გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე განიხილეს განათლების სფეროსთვის მნიშვნელოვანი 

საკითხები. საუბარი შეეხო საგანმანათლებლო სივრცის კერძო სექტორში არსებულ სხვადასხვა 

პრობლემურ საკითხებს.  
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ყურადღება გამახვილდა კერძო და საჯარო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის არათანაბარ 

პირობებსა და საგანმანათლებლო საქმიანობის პროცესში არსებულ დაბეგვრის აქტუალურ 

საკითხებზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 4 იანვარს გაიმართა შეხვედრა „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოსა“ და 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციას შორის. 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ: ფონდის უმაღლესი და 

პროფესიული განათლების პროექტის დირექტორი ნოდარ სურგულაძე, უმაღლესი და 

პროფესიული განათლების პროექტის ოფიცერი ელენე ჯიბლაძე. 

შეხვედრისას საუბარი გაიმართა განათლების სფეროში არსებული გამოწვევების შესახებ; მოხდა 

აზრთა გაცვლა ამ სექტორის განვითარების კუთხით განსახორციელებელი პროექტების 

პერსპექტივებისა და შესაძლო თანამშრომლობის სამომავლო ფორმატზე. 

 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია მყისიერ საჯარო რეაგირებას ახდენდა განათლების 

დარგში მომხდარ საზოგადოებისთვის საყურადღებო ყველა ფაქტზე. 
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ასე მაგალითად, 2018 წლის 24 აგვისტოს „Prime Time”-ის პრესკლუბში ასოციაციის ეგიდით 

ჩატარდა ბრიფინგი, რომელზეც, ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთმა პირველმა სამოქალაქო 

სექტორში, დაგმო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება, რომლითაც „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს“ პირველ კურსზე 

სტუდენტების მიღება შეეზღუდა. 

 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის საერთაშორისო პარტნიორები არიან: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Turnitin” European Law Faculties 
Association 

ICC GEORGIA –  

International Chamber 

of Commerce 

Senior Experten Service Promo-LEX Confederation of Private 
Universities of Ukraine 

Independent agency for 

accreditation and rating  
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2018 წლის 6-9 დეკემბერს Promo-LEX (Advancing Democracy and Human Rights)-ისა და B.S.T (The 

Black Sea Trust for Regional Cooperation) - ის ორგანიზებით ქ. ბუქარესტში (რუმინეთი) ჩატარდა 

შეხვედრა. 

ფორუმში, საქართველოდან, მონაწილეობდნენ: კერძო 

უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის აღმასრულებელი 

დირექტორი, პროფესორი ზაზა მარუაშვილი, ასოციაციის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნიკა კვერნაძე, ასევე მერი 

კოჭლამაზაშვილი (სახალხო დამცველის მრჩეველი 

დევნილთა საკითხებში), მედეა ტურაშვილი (საქართველოს 

საელჩო შვეიცარიაში), ნიკოლოზ ლეგაშვილი 

(კონსტიტუციის 42-ე მუხლი). 

შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს: კონფლიქტების კვლევის 

ვირტუალური ლაბორატორიის პლატფორმის შექმნის 

საკითხი, პროექტის განხორციელებაში დიალოგის 

მონაწილეთა მისია და სამომავლო სტატუსი. 

ფორუმის ფარგლებში ასოციაციის დელეგაციამ, აკადემიურ სუბიექტებთან მნიშვნელოვანი 

მოლაპარაკებები გამართა. მოლაპარაკებები კონფლიქტების კვლევის ლაბორატორიაში მონაწილე 

სუბიექტების საკითხს განიხილავდა. ფორუმის მიმდინარეობისას დადგინდა, რომ ახალ 

ინიციატივას მხარს უჭერენ: University of Bucharest (რუმინეთი), University Babes-Bolyai (რუმინეთი), 

Maastricht University (ჰოლანდია), Ulim University (მოლდოვა), ეროვნული უნივერსიტეტი „ოდესის 

იურიდიული აკადემია“ და ლვოვის კათოლიკური უნივერსიტეტები. 

 

2018 წლის 6 დეკემბერს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

საერთაშორისო ასოციაციის აღამასრულებელმა დირექტორმა, 

პროფესორმა ზაზა მარუაშვილმა და ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელმა ნიკა კვერნაძემ, რუმინეთში საქართველოს 

ელჩის მრჩევლის ნინო ფიფიას მონაწილეობით მოლაპრაკება 

გამართეს ბუქარესტის უნივერსიტეტთან. 

უნივერსიტეტის მხარეს წარმოადგენდნენ: ვიცე-რექტორი, 

ასოცირებული პროფესორი სორინ კოსტრეიე, საერთაშორისო 

ურთიერთობების დირექციის დირექტორი ალინა 

ცრისტოვიცი, ვიცე დეკანი პროფესორი აქსინია კრასოვჩი. 
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მხარეებმა საქართველოს უნივერსიტეტის პატრონაჟით და საქართველოს სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტის დახმარებით, ბუქარესტის უნივერსიტეტის ბაზაზე, ანთიმოზ ივერიელის 

სახელობის ქართველოლოგიის ცენტრის შექმნის, და ახლო მომავალში ფუნქციონირების დაწყების 

დეტალები განიხილეს. 

 

2018 წლის 5 ოქტომბერს, კიევში, უკრაინის უმაღლეს რადაში კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, პროფესორი ზაზა მარუაშვილი და ასოციაციის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნიკა კვერნაძე შეხვდნენ საკანონმდებლო ორგანოს განათლებისა 

და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს, პროფესორ: ა. ვ 

სპივაკოვსკის. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: რადას დეპუტატები, უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს წარმომადგენლები და ექპერტები. 

საუბრის თემა იყო: სახელისუფლებო დონეზე უმაღლესი განათლების სისტემაში ინსტიტუციური 

რეფორმების განხორციელების შესაძლო პერპექტივები, და ამ კუთხით ასოციაციის ჩართულობის 

ფორმატი. 

 

2018 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს უნივერსიტეტს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

ასოციაციის ორგანიზებით ესტუმრა იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი 

ტადაჰარუ უეჰარა. 

ლექციის ფარგლებში ბატონმა ტადაჰარუ უეჰარამ იაპონიის განვითარების ისტორიასა და 

კულტურაზე, ასევე, იაპონია-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ ისაუბრა. 

შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ: კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, საქართველოს 

უნივერსიტეტის სოციალურ-მეცნიერებათა სკოლის, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა სკოლის დირექტორები, ამავე სკოლების სტუდენტები. 
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2018 წლის 14 მარტს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი 

ზაზა მარუაშვილი და ასოციაციის საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლიზა 

ამილახვარი საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს პოლიტიკურ კონსულს ზუა 

ჰონგბოს და ატაშეს ჩენ იუჯუნს შეხვდნენ. 

შეხვედრის მთავარი თემა საგანმანათლებლო სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივები იყო. 

საუბარი შეეხო ასოციაციის შესაძლო თანამშრომლობას ჩინეთში მოქმედ ორგანიზაციასთან „C 9 

League“, რომელიც ჩინეთის 9 მაღალრეიტინგულ უნივერსიტეტს აერთიანებს. ასევე, განხილული 

იყო კავშირურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობა ჩინეთში არსებულ საზღვაო პროფილის 

მქონე უნივერსიტეტებთან. განიხილება ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების ბაზაზე ჩინეთის 

კულტურისა და ჩინური ენის შემსწავლელი ცენტრების გახსნის შესაძლებლობა. 
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის ადგილობრივი პარტნიორები არიან: 
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Notary Chamber 
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Cross 

Digital Economy 
Association of 
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Educators and 

Scientists Free Trade 

Union of Georgia 
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(Ombudsman) of 

Georgia 

Georgian Lawyers 
for Independent 

Profession 

State Language 

Department  
Georgian Lawyers 

Association 
Office of 

Independent 
Inspector 

Office of the 
Personal Data 

Protection 
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Office of the 
Business 

Ombudsman of 
Georgia 

Georgia 
Employers 
Association 

Georgian National 
Academy of 

Sciences 

Maritime 
Transport Agency 

of Georgia 

Georgia’s 
Innovation & 
Technology 

Agency

27 Georgian 
Secondary 

Schools 

Article 42 of the 
Constitution 

Private Colleges 
Association of 

Georgia 

HR Professionals’ 
Guild 

Constitutional 
court of Georgia 

Innovative-
practical 

educational 
center 
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია დაფუძნების დღიდან აქტიურად თანამშრომლობს 

სახელმწიფო სტრუქტურებთან: 

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან; 

საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან; 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან; 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან; 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან; 

საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან; 

სახალხო დამცველის აპარატთან; 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენთან; 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატთან; 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან; 

ნოტარიუსთა პალატასთან; 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან; 

საქართველოს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოსთან; 

მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან; 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან; 

ქალაქ თბილისის მერიასთან; 
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20-ზე მეტ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს შორის, რომელიც ასოციაციამ ერთი წლის 

განმავლობაში გააფორმა, გამოვყოფთ რამდენიმეს. 

2017 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. 

მემორანდუმის მიზანია: საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში მხარეების რაციონალური 

ინტეგრირება, უმაღლესი განათლების ფარგლებში სასწავლო პროცესისა და კვლევითი საქმიანობის 

კოოპერირება, სამეცნიერო ინფორმაციის ოპერატიული ურთიერთგაცვლა. 

 

2018 წლის 2 ნოემბერს, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

ასოციაციის ორგანიზებით, საქართველოს სახალხო დამცველსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრა  

გაიმართა. 

შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ: კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების რექტორები და სამართლის სკოლების 

დეკანები. 

შეხვედრის ბოლოს, ასოციაციის პრეზიდენტმა - კონსტანტინე თოფურიამ და საქართველოს 

სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა და 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 

მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, რაც: ადამიანის უფლებათა საკითხების გარშემო ერთობლივი 

საგანმანათლებლო პროექტების დაგეგმვა/განხორციელებას, ერთობლივი სამეცნიერო 

სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზებას, სტუდენტების პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობას გულისხმობს. 
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2018 წლის 11 ოქტომბერს, საქართველოს უნივერსიტეტში, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

ასოციაციის ორგანიზებით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესა და 

სამართლის სტუდენტებს შორის შეხვედრა  გაიმართა. 

შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ: კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების რექტორები და სამართლის სკოლების 

დეკანები. 

შეხვედრის ბოლოს, ასოციაციის პრეზიდენტის - კონსტანტინე თოფურიასა და საკონსტიტუციო 

სასამართლოს თავმჯდომარის ზაზა თავაძის მიერ ხელმოწერილ იქნა მემორანდუმი კერძო 

უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციისა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. მემორანდუმი ითვალისწინებს: თანამშრომლობას 

სამართლის მეცნიერების განვითარებისა და საკონსტიტუციო სამართლის პოპულარიზაციის 

მიმართულებით, აგრეთვე, მომავალი სპეციალისტების პროფესიული კარიერისათვის მომზადების 

უზრუნველყოფასა და  სტუდენტთა მიერ პრაქტიკული გამოცდილების  შეძენის  ხელშეწყობას. 
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2018 წლის 26 ნოემბერს ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს 

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტსა და კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციას შორის. 

დოკუმენტის მიხედვით: მხარეები ერთობლივი პროექტებისა და სამეცნიერო კვლევების 

ფარგლებში ითანამშრომლებენ; მონაწილეობას მიიღებენ სალექციო კურსების, ერთობლივი 

სასწავლო პროგრამებისა და საგანმანათლებლო პროექტების მომზადებაში სწავლების ყველა 

დონეზე და უწყვეტი განათლების სასწავლო კურსების მომზადებასა და სწავლებაში; გამართავენ 

ერთობლივ თემატურ კონფერენციებსა და სამეცნიერო, სასწავლო სემინარებს; ორგანიზებას 

გაუწევენ სახელმწიფო ენის შემსწავლელ სეზონურ სკოლებსა და სხვადასხვა ტიპის 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, რომლებიც ენობრივი და კულტურული მრავალფეროვნების 

დაცვას, აგრეთვე სამოქალაქო ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარემ: გიორგი ალიბეგაშვილმა, და კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის 

პრეზიდენტმა: კონსტანტინე თოფურიამ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 10 მაისს ხელი მოეწერა კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა და 

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმს. 

მემორანდუმის მიზანია: საზღვაო პროფილის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

საქმიანობის ხელშეწყობა. 

მხარეები, მემორანდუმის ფარგლებში: ითანამშრომლებენ საზღვაო განათლების კურიკულუმების 

და ცალკეული სასწავლო კურსების სილაბუსების განვითარების, საზღვაო განათლების 

ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის კუთხით, ასევე, სტუდენტების მობილობის წახალისების 

და „დუალ პროგრამების“ მომზადების მიმართულებით. მემორანდუმი ითვალისწინებს: მხარეებს 

შორის საზღვაო პროფილის უსდ-ების მოთხოვნის შესაბამისად, საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ ტრეინინგ-კურსების განხორციელების ხელშეწყობას; შორეული ნაოსნობის გემებზე 
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კურსდამთავრებულთა სტაჟირებას „კადეტთა სტატუსით“, და ამ მიზნით სხვადასხვა საზღვაო 

კომპანიებთან პირდაპირი კავშირურთიერთობების დამყარებას. 

ამგვარი თანამშრომლობა კერძო და საჯარო სექტორს შორის საზღვაო განათლების სრულყოფის 

მიმართულებით საქართველოში პირველი შემთხვევაა. 

 

2017 წლის 27 დეკემბერს ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა 

და კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გაფორმდა. 

მემორანდუმის ფარგლებში გათვალისწინებულია: უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის 

პროექტებში ჩართულ პირთა წვდომა სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიასთან, Boot Camp 

ბანაკებში ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების სტუდენტთა მონაწილეობის ხელშეწყობა, 

სტუდენტებში სასწავლო და სამეცნიერო მოტივაციის გაღვივება, რელევანტური ხასიათის 

სამეცნიერო ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა, სასწავლო პროცესში ტექნოპარკის სპეციალისტების 

მოწვევა და მასტერკლასების გამართვა. 
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2018 წლის 27 ივლისს ხელი მოეწერა მემორანდუმს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა 

და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირს შორის 

ურთიერთანამშრომლობის შესახებ. 

მხარეები ამ დოკუმენტის ფარგლებში შეთანხმდნენ, რომ ითანამშრომლებენ ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხებზე, როგორებიცაა: შრომის უსაფრთხოების, შრომითი პირობების გაუმჯობესების, 

სოციალური დაცვის ქმედითი გარანტიების ასახვა უნივერსიტეტების სტრატეგიული 

განვითარების პრიორიტეტებში; ტრენინგები შრომის სამართლის, ორგანიზაციული კულტურის, 

ადამიანური რესურსების მართვისა და პერსონალის განვითარების მიმართულებებით; ხარისხიანი 

განათლების გაზომვის და მონიტორინგის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; სტუდენტთა 

და პროფესორ-მასწავლებელთა სამართლებრივი უფლებების დაცვა; საერთაშორისო პარტნიორთა 

ქსელის გაფართოების ხელშეწყობა. 

 

2018 წლის 23 მაისს, ხელი მოეწერა მემორანდუმს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა 

და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციას შორის. 

მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები  ითანამშრომლებენ: საგანმანათლებლო აქტივობების 

ხელშეწყობისთვის, რაც გულისხმობს შრომის ბაზრის ერთობლივი მიზნობრივი კვლევების 

ჩატარებას, საკანონმდებლო ინიციატივების პროცესში ურთიერთჩართულობას, ასოციაციის წევრი 

უნივერსიტეტების კურსდამამთავრებელთა სტაჟირების და სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზებაში 

დახმარების გაწევას, საგრანტო პროექტებში თანამონაწილეობას, საერთაშორისო პარტნიორების 

ქსელის გაფართოების საქმეში ხელშეწყობას, 

ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით 

ერთობლივი ტრეინინგების ორგანიზებას, დროის 

გამოწვევების შესაბამისად დეფიციტურ 

პროცესებში საავტორო აკადემიური პროგრამების 

ერთობლივად შემუშავება და აკრედიტაციას. 
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2018 წლის 28 სექტემბერს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში ხელი მოეწერა 

ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

ასოციაციასა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას შორის. 

მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები თანხმდებიან, რომ: ხელს შეუწყობენ - სტუდენტთა და 

პროფესორ-მასწავლებელთა უფლებათა დაცვას; სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინსტიტუტების 

გაძლიერებას; უმაღლესი იურიდიული განათლების თანამედროვე სტანდარტების შემუშავებასა და 

დამკვიდრებას; სტუდენტ იურისტთა პროფესიული უნარ –ჩვევების განვითარებას და ამ მიზნით 

იურიდიული კლინიკების ქსელის გაფართოებას; სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 

მიმართულებით საკანონმდებლო ინიციატივებში კოოპერირების პროცესს; თანამშრომლობას 

საგრანტო პროექტების ფარგლებში. 

 

 

2018 წლის 9 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა სახლში, არასამთავრობო ორგანიზაციამ 

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ და კერძო უმაღლესი სასწავლებელების ასოციაციამ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული პრობლემების შესახებ პრესკონფერენცია 

გამართეს. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაგროვდა სადაო საკითხები, სირთულეები, რომელთაც 

სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები ყოველდღიურად აწყდებიან, თუმცა ისინი ამ 

პრობლემებზე სხვადასხვა მიზეზების გამო ხმამაღლა არ საუბრობენ. 

არსებობს ბევრი პრეცედენტი, რომლის დროსაც ირღვევა, როგორც სტუდენტის, ასევე პროფერ-

მასწავლებელთა უფლებები. ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ შესაბამისი 

რეგულაციისთვის დადგენილი წესები არ არსებობს. 

ხშირია პროფესორ-მასწავლებელთა უფლებების დარღვევაც როგორც შრომითი, ისე საავტორო 

უფლებების კუთხით. ამასთანავე, ხშირია შრომითი ურთიერთობების პირობების დარღვევა. არის 

შემთხვევები, როდესაც აკადემიური თანამდებობის მქონე პირებს უმაღლესი სასწავლებელი უხდის 

ხელფასს მხოლოდ ჩატარებული ლექციების მიხედვით, და მის მონაწილეობას სხვა აკადემიურ 
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აქტივობებში არ ითვალისწინებს. არაერთი პრობლემა არსებობს ანაზღაურების საკითხებთან 

დაკავშირებითაც. 

ამ პრობლემების უკეთესად შესასწავლად და რეაგირების მექანიზმების შესამუშავებლად 

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ და კერძო უმაღლესი 

სასწავლებელების ასოციაციამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 25 მაისს ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს კერძო 

უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციასა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას შორის. მხარეებს 

შორის თანამშრომლობა გულისხმობს: იურიდიული განათლების თანამედროვე სტანდარტების 

შემუშავებისა და დამკვიდრების ხელშეწყობას; სანოტარო სამართლის მიმართულებით სტუდენტ-

იურისტთა პროფესიული უნარ–ჩვევების განვითარებას, კვალიფიკაციისა და სამართლებრივი 

მართლშეგნების დონის ამაღლებას, იურიდიული მიმართულებით ტრენინგებისა და მასტერ-

კლასების ორგანიზებას; საგრანტო პროექტებში პარტნიორული თანამშრომლობას; ნოტარიუსთა 

პალატასა და სანოტარო ბიუროებში სტუდენტთა სტაჟირების ხელშეწყობას. 
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2018 წლის 4 ივლისს, საქართველოს მწერალთა სახლში ხელი მოეწერა კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციასა და საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოებას შორის 

მემორანდუმს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. 

მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოება და კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაცია თანხმდებიან, რომ მჭიდროდ ითანამშრომლონ ერთობლივი 

საქმიანობის წარმატებით განსახორციელებლად. თანამშრომლობა მოიცავს: საერთაშორისო 

პარტნიორების ქსელის გაფართოების საქმეში ხელშეწყობას, ურთიერთინფორმირებას და 

მასშტაბური ხასიათის ღონისძიებებში თანამონაწილეობას, საგრანტო პროექტებში პარტნიორულ 

თანამშრომლობას, მოსახლეობის პოპულარიზაციას და სტუდენტების ჩართულობას წითელი 

ჯვრის ეროვნულ თუ საერთაშორისო პროექტებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 წლის 12 იანვარს საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში ხელი მოეწერა კერძო უმაღლესი 

სასწავლებლების ასოციაციასა და საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციას შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. 

ასოციაციებს შორის თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს საერთო საგანმანათლებლო პროექტების 

დაგეგმვასა და იმპლიმენტაციას, საკანონმდებლო ინიციატივების ერთობლივად მომზადებას, 

ინფორმაციის გაცვლას, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უფროსკლასელთა პროფესიული 

ორიენტაციის ჩამოყალიბებაზე ერთობლივ ზრუნვას, განათლების მართვის სისტემის 

დემოკრატიზაციას და შემდგომ განვითარებას. 
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2017 წლის 23 დეკემბერს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ 27 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. 

მემორანდუმის მიზანია საშუალო სკოლებსა და ასოციაციაში შემავალ უმაღლეს სასწავლებლებს 

შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობის დამყარება. 

აღსანიშნავია, რომ კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის ეგიდით შეიქმნა 

საუნივერსიტეტო - ექსპერიმენტული სკოლის უნიკალური მოდელის კონცეფცია (ავტორი ზ. 

მიმინოშვილი). 
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის გუნდია: 
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კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ დასახული მიზნების მიღწევისთვის რთული გზა 

განვლო, თუმცა, საბოლოო ჯამში, ორგანიზაციამ 2018 წლის განმავლობაში შეძლო ეფექტურად 

განესაზღვრა, დაეგეგმა და განეხორციელებინა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 

რელევანტური აქტივობები. 
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