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ალტე უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია 

წინამდებარე კონცეფცია მომზადებულია ალტე უნივერსიტეტის დებულების და საქართველოს 

კანონების ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” და ,,მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი  

განვითარების შესახებ“ საფუძველზე. 

I.   ალტე უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ძირითადი პრინციპები 

 

▪ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო პროცესების ერთიანობა და მათი ორიენტირებულობა 

მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადებაზე; 

▪ აკადემიური თავისუფლებისა და კვლევების პრიორიტეტულ მიმართულებებზე 

რესურესების კონცენტრაციის ოპტიმალური შერწყმა; 

▪ გამოცდილი სამეცნიერო კადრების მხარდაჭერა და ახალგაზრდების სამეცნიერო 

პოტენციალის განვითარება; 

▪ სამეცნიერო და კვლევითი ინიციატივების საკონკურსო წესით შერჩევა; 

▪ მეცნიერებისა და განათლების ინტერნაციონალიზაცია. 

II. ალტე უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მიზნები და ძირითადი ამოცანები 

 

1.  უნივერსიტეტის მიზანია, შექმნას გარემო, რომელიც მხარს უჭერს და ანვითარებს სამეცნიერო-

კვლევით საქმიანობას, სადაც ადგილობრივი და საერთაშორისო მკვლევარები იპოვნიან მყარ 

პარტნიორს ახალი ცოდნის აღმოსაჩენად და შეძლებენ მის გამოყენებას ეროვნული თუ 

საერთაშორისო ეკონომიკური თუ სოციალური ამოცანების გადასაჭრელად.  

2.  აღნიშნული მიზნების მისაღწევად გადასაჭრელია შემდეგი ძირითადი ამოცანები: 

▪ სამეცნიერო კვლევების, როგორც განათლების ფუნდამენტის, განხორციელების 

სტიმულირება; 

▪ ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების ორგანული შერწყმა კომერციული ხასიათის 

კონკურენტუნარიან მიგნებებთან და მათი პრიორიტერიული განვითარება; 

▪ ახალი საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფართოდ გამოყენება, 

სასწავლო პროცესის სამეცნიერო-მეთოდური უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.  

▪ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის უზრუნველსაყოფად დამატებითი ფინანსური და 

მატერიალური რესურსის მოზიდვა; 

▪ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართულობის მაღალი 

მაჩვენებლის უზრუვნელყოფა; 
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▪ საერთაშორისო და ადგილობრივი მკვლევარების უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევით 

საქმიანობაში ჩართვის უზრუნველყოფა; 

▪ ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა. 

3.  აღნიშნული ამოცანების გადასაწყვეტად აუცილებელია: 

➢ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურულ ერთეულებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებთან და სხვა სუბიექტებთან თანამშრომლობა (მათ 

შორის, ერთობლივი სამეცნიერო პროექტების განსახორციელებლად) ფუნდამენტური და 

გამოყენებითი, ასევე ინოვაციური კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების 

განსაზღვრასა და მათ მხარდაჭერაში უნივერსიტეტის კვლევითი რესურსის 

გათვალისწინებით; 

➢ კვლევების წარმოება არა მხოლოდ ახალი სამეცნიერო შედეგების გამოყენების ინტერესიდან 

გამომდინარე, არამედ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში საგანმანათლებლო პროცესის 

ყველა სუბიექტის (სტუდენტი, აკადემიური პერსონალი, მოწვეული პერსონალი, სამეცნიერო 

პერსონალი) მონაწილეობის აუცილებლობის გათვალისწინებით; 

➢ ფუნდამენტური მეცნიერებისა და განათლების ინტეგრაციული პროცესების განვითარება, 

უნივერსიტეტის მჭიდრო თანამშრომლობა სამეცნიერო დაწესებულებებთან; 

➢ უნივერსიტეტის აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო პერსონალის სხვადასხვა სამეცნიერო 

ფონდის საგრანტო კონკურსებში, კონფერენციებში და სხვ. აქტიური მონაწილეობა; 

➢ ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობა როგორც სამეცნიერო, ისე საგანმანათლებლო 

სფეროში. 

III.  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის რეალიზაციის რესურსები და ხელშემწყობი მექანიზმები 

 

ფინანსური რესურსი. ყოველი ფინანსური წლის დასაწყისში, უნივერსიტეტის ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული იქნება  თანხობრივი რესურსი მაღალეფექტური კვლევითი პროექტების 

განსახორციელებლად,  როგორც შიდა, ისე გარე სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში 

პერსონალისა და სტუდენტების მონაწილეობისთვის. ამასთანავე აუცილებელია, მოხდეს 

ეფექტური მექანიზმების შემუშავება  დაფინანსების დამატებითი წყაროების მოსაძიებლად. 

საკადრო რესურსები. ამ მიმართულებით, პირველ რიგში, უნდა მოხდეს აკადემიური 

პერსონალის და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების წახალისება მათი 

სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობებში ჩასართავად. კვლევითი პოტენციალის მქონე 

სტუდენტების გამოსავლენად, ახალგაზრდა მკვლევარების მოსაზიდად, მათი კვლევით 
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საქმიანობაში ჩასართავად აუცილებელია: სამეცნიერო ოლიმპიადების, კონკურსების სისტემის 

დანერგვა და/ან მონაწილეობა, კონფერენციების სისტემის განვითარება საუკეთესო 

სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომების გამოსავლენად; უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის 

სტატუსის ამაღლება,  ჟურნალში არასაუნივერსიტეტო საზოგადოების წარმომადგენელთათვის 

სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნების ფართო შესაძლებლობის მიცემა;  სტუდენტების და 

აკადემიური პერსონალის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 

ორგანიზების გაუმჯობესება აკადემიური განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო 

საფეხურებზე და დოქტორანტურის საფეხურის დამატება; პერსპექტიული ახალგაზრდა 

კადრების მოზიდვა აკადემიური, სამეცნიერო თუ მოწვეული პერსონალის პოზიციაზე ღია 

კონკურსის წესით და მათი სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობაში აქტიურად ჩართვა. 

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიას წარმოადგენს მისი ინტეგრაცია მსოფლიო 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში, მათი ინტერნაციონალიზაცია. საერთაშორისო 

სამეცნიერო და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის ფარგლებში ალტე უნივერსიტეტის 

საქმიანობა შემდეგნაირად უნდა წარიმართოს: ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების 

დარგში პრიორიტეტული უნდა გახდეს  ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების რეალიზაცია, 

ხოლო ინოვაციური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობა ორიენტირებული უნდა იყოს 

ერთობლივ საქმიანობაზე და კომერციული ეფექტის მიღებაზე; 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა და დაფინანსება.  სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის დაგეგმვისა და დაფინანსების სისტემა ემყარება საგრანტო ფორმას კონკურსის 

საფუძველზე. ასევე უნდა განხორციელდეს თემატური პროექტების დაფინანსება კონკურსის 

საფუძველზე. ფუნდამენტური, გამოყენებითი თუ ექსპერიმენტული კვლევებისათვის 

პრიორიტეტის მინიჭება, ასევე პრიორიტეტული საკვლევი თემატიკის შერჩევა უნდა მოხდეს 

როგორც მეცნიერების და განათლების განვითარების მოთხოვნების, ისე უშუალოდ 

საზოგადოების სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული თუ სხვა საჭიროებების დადგენის 

საფუძველზე. 

IV. მოსალოდნელი შედეგი 

 

კონცეფციის რეალიზაციის შედეგად: 

▪ შეიქმნება და გადაიცემა ახალი ცოდნა;   
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▪ უზრუნველყოფილ იქნება მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 

პროგრამებში ფართო მონაწილეობა  

▪ მოხდება ფართო სამეცნიერო წრეების უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობით 

დაინტერესება   

▪ მოხდება მეცნიერების  გარეეკონომიკური საქმიანობის გააქტიურება.  

 

 

 


