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ევროპის  უნივერსიტეტის  სტუდენტების   გზამკვლევი ერაზმუს+ 

პროგრამასთან  დაკავშირებით  

 

ერაზმუს+ კოორდინატორი ევროპის უნივერსიტეტში 

ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური 

Email: internataional@eu.edu.ge 

 

ინფორმაციის მოძიება ერაზმუს+ შესახებ 

ევროპის უნივერსიტეტის მთავარ გვერდზე (www.eu.edu.ge)  და  საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახურის FB-ის გვერდზე EU International Office. 

 

საინფორმაციო შეხვედრები  

საინფორმაციო შეხვედრები ტარდება პერიოდულად, ოქტომბერსა და მარტში, ასევე 

საჭიროებისამებრ, სხვა თვეებში. საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების შესახებ 

სტუდენტებს ეცნობებათ სტუდენტის სასწავლო ბაზის მეშვეობითა და სმს 

შეტყობინებით. 

 

ერაზმუს+ პროგრამის სასწავლო მობილობით სარგებლობა 

სწავლების ერთ საფეხურზე მინიმუმ 3, ხოლო მაქსიმუმ 12 თვის ვადით. 

 

ბაკალავრიატის რომელი სემესტრის სტუდენტებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის 

მიღება? 

III, IV, V, VI სემესტრის სტუდენტებს. 

 

 

mailto:internataional@eu.edu.ge
http://www.eu.edu.ge/
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მაგისტრატურის რომელი სემესტრის სტუდენტებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის 

მიღება? 

I, II სემესტრის სტუდენტებს. 

 

სტიპენდია 

ერაზმუს+ სტიპენდია მოიცავს უფასო სწავლას, ყოველთვიურ სტიპენდიასა და ორმხრივი 

საერთაშორისო მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებას. 

 

სტუდენტის მიერ გასაწევი ხარჯები 

სავიზო მოსაკრებლის ღირებულება და ჯანმრთელობის საერთაშორისო დაზღვევა. 

 

ყოველთვიური სტიპენდიის მოცულობა 

პირველი კატეგორია 

დანია, ირლანდია, საფრანგეთი, იტალია, ავსტრია, ფინეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, 

ლიხტენშტეინი, ნორვეგია - 850 ევრო. 

მეორე კატეგორია 

ბელგია, ჩეხეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ხორვატია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, 

ნიდერლანდები, პორტუგალია, ისლანდია, თურქეთი - 800 ევრო. 

მესამე კატეგორია 

ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, უნგრეთი, მალტა, პოლონეთი, რუმინეთი, 

სლოვაკეთი - 750 ევრო. 

 

საერთაშორისო მგზავრობის თანხა 

მგზავრობის თანხა გამოითვლება სპეციალური კალკულატორის მიხედვით: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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სტიპენდიანტების შერჩევის პროცედურა: 

1. უცხოურ ენაში ტესტირება.  

2. დოკუმენტაციის შეგროვება სტუდენტის მიერ.  

3. დოკუმენტაციის გაგზავნა ელექტრონულ მისამართზე/ატვირთვა სპეციალურად 

შექმნილ გვერდზე. 

4. სტუდენტის დოკუმენტაციის შემოწმება საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახურის მიერ. 

5. გასაუბრება ევროპის უნივერსიტეტის შესარჩევ კომისიასთან/სტიპენდიანტების 

შერჩევა. 

6. კანდიდატებიდან სტიპენდიანტების საბოლოო შერჩევა მასპინძელი უნივერსიტეტის 

მიერ. 

 

უცხოურ  ენაში ტესტირება 

უცხოურ ენაში (ინგლისური) ტესტირება ტარდება ოქტომბერსა და მარტში.  

 

უცხოური ენის გამოცდის დონე  

უცხოური ენაში ტესტირება ტარდება B1 ან/და B2  დონის ენის კომპეტენციების დასადგენად. 

 

უცხოურ ენაში გამოცდა 

უცხოურ ენაში გამოცდა მოიცავს 4 ენობრივი კომპეტენციის შემოწმება: კითხვა, წერა, 

მოსმენა და ლაპარაკი. 

გამოცდაზე რეგისტრაცია 

ტესტირებაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია სპეციალურად შექმნილ გვერდზე 

დარეგისტრირებით, რომელიც უნივერსიტეტის მთავარ გვერდზე და სტუდენტურ ბაზაში 

ჩანს. 

 

გამოცდაზე მისაღები ქულის  მინიმალური ზღვარი  

გამოცდაზე მისაღები ქულის  მინიმალური ზღვარია 71 ქულა. 
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მიღებული ქულის გასაჩივრება 

მიღებული ქულის გასაჩივრება არ არის შესაძლებელი. 

 

ტესტის ნიმუშები 

საგამოცდო ტესტის ნიმუშის ნახვა შესაძლებელია უნივერსიტეტის გვერდზე  

 

ტესტში მიღებულის ქულის ვადა 

ტესტში მიღებული ქულას ვადა აქვს 1 სასწავლო წელი. 

 

ენის საერთაშორისო სერტიფიკატები 

მიუხედავად საერთაშორისო სერტიფიკატის ქონისა, ენის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის 

ჩაბარება სავალდებულოა. 

 

უცხოურ ენაში ენის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, საჭირო დოკუმენტები: 

 ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმის შევსებული ვერსია  

 CV-ს ევროპული ფორმატი 

 ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ 

 ნიშნების ამონაწერი GPA-ის მითითებით  

 მოტივაციის წერილი  

 სარეკომენდაციო წერილი  

 პასპორტის ასლი  

 სასწავლო ხელშეკრულების შევსებული ვერსია  

 ბაკალავრის დიპლომის ასლი (მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტების 

შემთხვევაში) 

განაცხადების რაოდენობა 

უცხოურ უნივერსიტეტებში განაცხადის რაოდენობა შეზღუდული არ არის. სტუდენტს 

შეუძლია, ყველა იმ უნივერსიტეტთან მიმართებით შეავსოს განაცხადი, რომელიც შესაბამისი 

პროფილის პროგრამებს გვთავაზობს. 
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სააპლიკაციო დოკუმენტების ენა 

სააპლიკაციო დოკუმენტები უნდა მომზადდეს ინგლისურ ენაზე. 

 

ქართულად გაცემული დოკუმენტების ნოტარიული დამოწმება 

აუცილებელია ფაკულტეტის მიერ ქართულ ენაზე გაცემული დოკუმენტების მთარგმნელის 

მიერ თარგმნა და მისი ნოტარიული დამოწმება. 

 

ევროპულის CV-ის ფორმა 

აუციელებელია CV შეავსოთ ევროპული ფორმით მიხედვით: 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 

მოტივაციის წერილი 

მოტივაციის წერილი ყველა უცხოური უნივერსიტეტისთვის ცალკე-ცალკე უნდა 

მომზადდეს. 

 

სარეკომენდაციო წერილი 

სარეკომენდაციო წერილი უნდა მომზადდეს უნივერსიტეტის ბლანკზე. 

 

პასპორტის წარდგენა 

პასპორტის წარდგენა სხვა სააპლიკაციო დოკუმენტებთან ერთად სავალდებულოა. 

 

ევროპული უნივერსიტეტების საგნების ჩამონათვალი 

ევროპული უნივერსიტეტების საგნების ჩამონათვალი სტუდენტებს შეუძლიათ 

მოიძიონ მასპინძელი უნივერსიტეტების ვებგვერდებზე. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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საგნების არჩევა 

თუ განაცხადის გაკეთება ხდება შემოდგომის სემესტრში გაზაფხულის სემესტრისთვის, 

საგნები შეირჩევა მომდევნო გაზაფხულის სემესტრის ან წინა სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრის საგნების ჩამონათვალიდან.  

თუ განაცხადის გაკეთება ხდება გაზაფხულის სემესტრში მომდევნო სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრისთვის, საგნების არჩევა ხდება მომდევნო წლის შემოდგომის 

სემესტრის ან იმავე სასწავლო წლის წინა (შემოდგომის) სემესტრის საგნებიდან. 

სტუდენტმა უნდა აირჩიოს საკუთარ სპეციალობასთან მაქსიმულურად ახლო მყოფი საგნები. 

 

კრედიტების ოდენობა 

კრედიტების რაოდენობა არჩეული საგნების მიხედვით უნდა იყოს 30 ECTS. 

შესაძლებელია, თავისუფალი კრედიტების გამოყენებაც. მაგალითად, 20 სავალდებულო 

კრედიტი + 10 თავისუფალი კრედიტი. 

 

უცხოური უნივერსიტეტების საგნების თავსებადობა ევროპის უნივერსიტეტის საგნებთან 

უცხოური უნივერსიტეტების საგნების თავსებადობას ევროპის უნივერსიტეტის საგნებთან 

ადგენთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან. 

ვინ  მიეთითება მშობლიური უნივერსიტეტის საკონტაქტო პირად სასწავლო 

ხელშეკრულების პირველ გვერდზე? 

საკონტაქტო პირად ეთითება საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი, 

ერაზმუს+ პროგრამის ინსტიტუციონალური კოორდინატორი - 

ლაშა ჩახვაძე 

Contact Person Name: Mr Lasha Chakhvadze  

Contact Person Position: Head of the Office of International Relations, Erasmus+ Institutional 

Coordinator 

Contact email: international@eu.edu.ge 

 

 

mailto:international@eu.edu.ge
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სასწავლო ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა 

სასწავლო ხელშეკრულებაზე ხელს აწერს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნევლყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი. 

 

სასწავლო ხელშეკრულების უნივერსიტეტის ბეჭდით დამოწმება 

აუცილებელია სასწავლო ხელშეკრულების უნივერსიტეტის ბეჭდით დამოწმება. 

 

სასწავლო ხელშეკრულებების ცალ-ცალკე მომზადება თითოეული უნივერსიტეტისთვის 

აუცილებელია სასწავლო ხელშეკრულებების ცალ-ცალკე მომზადება თითოეული 

უნივერსიტეტისთვის. 

 

მაგისტრატურის საფეხურის პირველი სემესტრის სტუდენტებისთვის ნიშნების ფურცლად 

რა დოკუმენტი უნდა იქნეს წარმოდგენილი?  

ბაკალავრის დიპლომის დანართი GPA-ის მითითებით. 

 

თუ კონკურსანტი შეფასებულია განსხვავებული შეფასების სისტემით და არ აქვს GPA 

დათვლილი, როგორ უნდა მოახერხოს საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილება?  

განსხვავებული შეფასების სისტემის შემთხვევაში, აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს 

დიპლომისა და დანართის გამცემი უნივერსიტეტის მიერ გაცემული ცნობა მისი შედეგის 

GPA-ისთან შესაბამისობის შესახებ. 

 

მაგისტრატურის საფეხურის პირველი სემესტრის სტუდენტებისთვის, ბაკალავრის 

დიპლომის არქონის შემთხვევაში, რა დოკუმენტით ხდება მისი ჩანაცვლება?  

ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობით, სადაც დადასტურებული იქნება, რომ აპლიკანტს 

მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 
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სააპლიკაციო დოკუმენტებისთვის სახელი დარქმევა 

სააპლიკაციო დოკუმენტებს დაარქვით ინგლისური სახელები. მაგალითად, motivation letter. 

 

საჭიროა დოკუმენტების გადაბმა და ისე გამოგზავნა? 

 არა, გამოგზავნეთ ცალ-ცალკე ფაილებად ატვირთული დოკუმენტები. 

 

მეილის სათაური 

მეილის სათაურში/შესავსებ ფორმაში უნდა მიეთითოს: 

 ფაკულტეტი  

 სემესტრი  

 აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა(GPA)  

 საკონტაქტო ელ.ფოსტა 

 საკონტაქტო მობილურის ნომერი  

 პრიორიტეტების მიხედვით სასურველი უნივერსიტეტების ჩამონათვალი 

 

შესაძლებელი იქნება თუ არა, არასრულყოფილად გაგზავნილი სააპლიკაციო დოკუმენტების 

შევსება/გასწორება?  

არ არის შესაძლებელი. 

 

გასაუბრების განრიგის შესახებ  

ინფორმაცია გასაუბრების გრაფიკის შესახებ განთავსდება უნივერსიტეტის მთავარ გვერდზე 

და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის FB-ის გვერდზე. 

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ყოფნის ან ავადმყოფობის შემთხვევაში, შესაძლებელია თუ არა 

სკაიპით ან ტელეფონით გასაუბრების ორგანიზება?  

დიახ, შესაძლებელია. ინფორმაცია მსგავსი საჭიროების შემთხვევაში, საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახურს უნდა მიეწოდოს სააპლიკაციო დოკუმენტებთან ერთად. 
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შესარჩევი კომისიის შემადგენლობა 

შესარჩევი კომისიის შემადგენლობაში შეედიან რექტორის ბრძანების მიერ განსაზღვრული 

პირები. 

 

შერჩევის მომდევნო ეტაპი  

სტიპენდიების კანდიდატების მონაცემების გაგზავნა პარტნიორ ევროპულ 

უნივერსიტეტებში.  

 

მასპინძელი უნივერსიტეტების მიერ კანდიდატების შერჩევა 

მასპინძელი უნივერსიტეტები კანდიდატებს არჩევენ დოკუმენტაციის საფუძველზე, თუმცა, 

ზოგიერთმა ასევე შეიძლება დანიშნოს სკაიპით გასაუბრება. 

 

კონკურსის შედეგების შეტყობინება 

კონკურსის შედეგების შეტყობინება ხდება უნივერსიტეტის ვებგვერდის, საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახურის FB-ის გვერდისა, სტუდენტის ელფოსტაზე  და სტუდენტურ 

ბაზაში შეტყობინების გაგზავნის გზით. 

 

საინფორმაციო შეხვედრები გამგზავრების წინ 

გამგზავრების წინ ტარდება საინფორმაციო შეხდრები იანვარსა  და ივნისში. 

 

სტუდენტის სტატუსი გამგზავრების შემთხვევაში 

გამგზავრების შემთხვევაში, სტუდენტს ექნება გაცვლითი სტუდენტის სტატუსი. 

 

გულისხმობს თუ არა გაცვლითი სტუდენტის სტატუსი აქტიური სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერებას ევროპის უნივერსიტეტში? 

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში” ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს კანონის 492-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად დაუშვებელია გაცვლით 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტისთვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება. 

მობილობის პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი მშობლიურ უნივერსიტეტში ირიცხება, 

როგორც აქტიური სტუდენტი და შესაბამისად, სტუდენტმა ყველა სემესტრში უნდა გაიაროს 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ 100% გრანტის არქონის შემთხვევაში, 

სტიპენდიატები იხდიან სემესტრულ გადასახადს. 

 

მასპინძელ უნივერსიტეტში დაგროვილი კრედიტების აღიარება 

უცხოურ  უნივერსიტეტში დაგროვილი კრედიტების აღიარება ხდება მასპინძელი 

უნივერსიტეტის მიერ გაცემული ოფიციალური ნიშნების ფურცლის საფუძველზე. 

 

მასპინძელ უნივერსიტეტში მიღებული ნიშნების ფურცლის თარგმნა 

სავალდებულოა ნიშნების ფურცელი ქართულ ენაზე ათარგმნინოთ და დაამოწმებინოთ 

ნოტარიული წესით. 

 

მასპინძელ უნივერსიტეტში დაგროვილი კრედიტების აღიარება 

 მასპინძელ უნივერსიტეტში დაგროვილი კრედიტების აღიარება ხდება: 

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge) 

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში. 

 

 

გისურვებთ  წარმატებებს ! 

 

 

http://www.eqe.ge/

