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ევროპის უნივერსიტეტის მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები

1. დოკუმენტის შესახებ
ევროპის უნივერსიტეტის მარკეტინგული პოლიტიკისა და მექანიზმების (შემდგომში
„პოლიტიკა“), მიზანია, გაანალიზებულ იქნას ევროპის უნივერსიტეტის ადგილი ადგილობრივ და
საერთაშორისო ბაზარზე, უნივერსიტეტის გაცხადებული სამიზნე ნიშნულების მისაღწევად
განისაზღვროს მარკეტინგული პოლიტიკა და შემუშავებულ იქნას მისი მიღწევის ეფექტური
მექანიზმები.

2. მარკეტინგული პოლიტიკის მომზადებისა და განხილვის ფაზა
ევროპის უნივერსიტეტის 2019-2022 წლების მარკეტინგული პოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა
2019 წლის იანვარ - აპრილში მიმდინარეობდა. მარკეტინგული პოლიტიკის დაგეგმვის
პროცესში უზრუნველყოფილ იქნა უნივერსიტეტის ძირითადი ღირებულებების დაცვა: გუნდური
მუშაობა, თანამონაწილეობა, გამჭვირვალობა, სამართლიანობა, მიზანშეწონილობა და სხვა.
პოლიტიკის შემუშავების პროცესი შემდეგ ძირითად ფაზებად წარიმართა:

2.1. მარკეტინგული პოლიტიკის ინიცირების ფაზა
მარკეტინგული პოლიტიკის ინიცირება, გარე და შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, საგარეო
ურთიერთობების მიმართულებით ვიცე-რექტორის მიერ განხორციელდა. მარკეტინგული
პოლიტიკის ინიცირების ფაზაში ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში
შევიდნენ: ვიცე-რექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, ვიცე-რექტორი
ადმინისტრაციული მიმართულებით, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახური, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და
მიღების
მენეჯერები,
სტრატეგიული
განვითარების
მენეჯერი,
სტუდენტთა
და
კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი, ფაკულტეტების დეკანები, წარმომადგენლები
სტუდენტური
თვითმმართველობიდან,
ხარისხის
უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის
წარმომადგენლები და ფინანსური სამსახურის წარმომადგენლები.
მარკეტინგული პოლიტიკის მოსამზადებლად გამოყენებულ იქნა უნივერსიტეტის სტატისტიკური
მასალა, 2018 წლის ივნისში ჩატარებული უცხოელი სტუდენტების კმაყოფილების კვლევის
შედეგები, 2018 წლის მაისში ჩატარებული უნივერსიტეტის პერსონალის კვლევა, 2019 წლის
თებერვალში ჩატარებული უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად დაქირავებული სპეციალიზებული
სააგენტოების კმაყოფილების კვლევა, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის 2017 წლის
ანგარიში, საქსტატიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია.

2.2. მარკეტინგული პოლიტიკის განხილვების ფაზა
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მარკეტინგული პოლიტიკის შემუშავება მოხდა ევროპის უნივერსიტეტის მისიისა და ხედვის,
ორგანიზაციული რესურსების, შესაძლებლობებისა და გარემოს ანალიზზე დაყრდნობით. ამ
დოკუმენტის შესამუშავებლად, შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნა უნივერსიტეტში არსებული
სტრატეგიული დოკუმენტაცია და მასალები. ასევე, მოხდა შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზი.
სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა მარკეტინგული პოლიტიკის პირველადი დოკუმენტი.
სამუშაო შეხვედრაზე, გამოთქმული მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების შედეგად, მოხდა
დოკუმენტის კორექტირება.

2.3. მარკეტინგული პოლიტიკის დამტკიცების ფაზა
შესწორებული დოკუმენტი, საბოლოოდ, მოიწონა სამუშაო ჯგუფმა და გაზიარებულ იქნა
საუნივერსიტეტო საზოგადოების მიერ. ამის შემდეგ, ხდება მისი დამტკიცება მმართველი საბჭოს
დადგენილებით.
მარკეტინგული პოლიტიკა თანხვედრაშია ევროპის უნივერსიტეტის 2019–2025 წლების
სტრატეგიასა და ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკასთან.

3. სიტუაციური ანალიზი
წარმოდგენილი სიტუაციური ანალიზი ეყრდნობა სხვადასხვა ტიპის მონაცემების შესწავლას,
როგორიცაა: საჯარო ინფორმაცია, კანონმდებლობა და არსებული საერთაშორისო
მარკეტინგული გამოცდილება, რაც უნივერსიტეტში წლების განმავლობაში დაგროვდა.

3.1. ევროპის უნივერსიტეტის შესახებ
ევროპის უნივერსიტეტი ავტორიზებული სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მქონე, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ახორციელებს
აკადემიური
უმაღლესი
განათლების
აკრედიტებულ
ქართულ
და
ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებს და გასცემს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ
კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
ევროპის უნივერსიტეტი 2012 წლის 31 დეკემბერს დაარსდა და წარმოდგენილია 3
ფაკულტეტით:
 ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი;
 სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
 მედიცინის ფაკულტეტი.
უნივერსიტეტი ამჟამად ახორციელებს 16 პროგრამას:


მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;
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ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა;
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა;
მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა;
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა;
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო
პროგრამა;
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა;
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა;
პროგრამირებისა და ვებდეველოპმენტის საბაკალავრო პროგრამა;
კომპიუტერული სიტემებისა და ქსელების საბაკალავრო პროგრამა;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა;
ტურიზმის ადმინისტრიტების საბაკალავრო პროგრამა;
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა;
ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამა.
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უნივერსიტეტი ფლობს ორ სასწავლო კორპუსს და სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს.
სასწავლო კორპუსები აღჭურვილია სწავლა-სწავლების პროცესისათვის აუცილებელი,
თანამედროვე სასწავლო აუდიტორიებითა და კვლევითი ლაბორიტორიებით.
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ევროპის უნივერსიტეტში სტუდენტების, ადმინისტრაციული
რაოდენობა ბოლო წლების მანძილზე მზარდია.

და

აკადემიური

პერსონალის

3.2. ქვეყნის ჩართულობა საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროცესებში
ევროპის 29 ქვეყნის უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელმა მინისტრმა 1999 წლის 19 ივნისს
იტალიის ერთ-ერთ უძველეს საუნივერსიტეტო ქალაქში ხელი მოაწერა ბოლონიის
დეკლარაციას. აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელმოწერით, შესაბამისმა სახელმწიფოებმა გამოხატეს
საერთო მზადყოფნა, მონაწილეობა მიეღოთ უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული
სივრცის ჩამოყალიბებაში.
საქართველო ბოლონიის პროცესს შეურთდა 2005 წელს.
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ერაზმუს+ არის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც ახორციელებს პროექტებს
განათლების, ტრეინინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014-2020 წლებში.
ერაზმუს+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნისა და დასაქმების დონის
ამაღლება. ასევე, ტრენინგები და ახალგაზრდებთნ მუშაობა.
ერაზმუს+ საქართველოს ეროვნული ოფისი NEO) ხელს უწყობს ევროკომისიას,
აღმასრულებელ სააგენტოს (EACEA) და შესაბამის ეროვნულ სამსახურებს ერაზმუს+
პროგრამის განხორციელაბაში. NEO ფუნქციონირებს აღმასრულებელ სააგენტოსა და ქართულ
არასამთავრობო ორგანიზაცია UNI.GE-ს შორის არსებული ხელშეკრულების საფუძველზე.
ერაზმუს+ საქართველოს ეროვნული ოფისის მანდატი მოიცავს ყველა მხარდამჭერ,
საინფორმაციო და მონიტორინგის აქტივობას, რომელიც ერაზმუს+ პროგრამის უმაღლესი
განათლების სფეროს ეხება და დაშვებულია ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებში.
NEO საქართველოში 2017 წელს დაარსდა და წარმოადგენს ტემპუსის ეროვნული ოფისის
(NTO) მემკვიდერს.
2019 წლის 25 აპრილს, უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული
ასოციაციის (ENQA) საბჭოს გადაწყვეტილებით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრს მიენიჭა ENQA-სწევრის სტატუსი ხუთი წლის ვადით. საბჭომ დაასკვნა, რომ განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შესაბამისობაშია უმაღლესი განათლების ევროპული
სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებთან და სახელმძღვანელო პრინციპებთან (ESG
2015) და აკმაყოფილებს ENQA-ს წევრობის კრიტერიუმებს.1
2018 წლიდან ცენტრი აღიარებულია სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედრაციის მიერ
(WFME), რაც პირდაპირ უკავშირდება 2023 წლიდან საქართველოში არსებული მედიცინის
პროგრამების კურსდამთავრებულების მიერ მიღებული განათლების აღიარებას შეერთებულ
შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ.2
ინდოეთის სამედიცინო საბჭო ინდოეთში ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაციაა სამედიცინო
განათლების კუთხით. ევროპის უნივერსტეტი აღიარებულია აღნიშნული საბჭოს მიერ 2016
წლიდან.
უმაღლესი განათლების სისტემას თურქეთში ზედამხედველობას უწევს უმაღლესი განათლების
საბჭო (CoHE). უმაღლესი განათლების საბჭო (CoHE) არის ავტონომიური ინსტიტუტი, რომელიც
თურქეთის კონსტიტუციისა და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის შესაბამისად,
პასუხისმგებელია თურქეთში უმაღლესი განათლების სისტემის დაგეგმვასთან, კოორდინაციასა
1
2

https://eqe.ge/geo/static/523/
https://eqe.ge/geo/static/643/
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და მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტი აღიარებულია თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭოს მიერ. აღიარება არის
უცხოური განათლების კვალიფიკაციის ღირებულებების მატარებელი, კომპეტენტური უწყების
ოფიციალური ცნობა დასაქმებისა და/ან საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელმისაწვდომობის
თვალსაზრისით.
ერიკ ნარიკის ბაზაში მოცემულია სხვადასხა ქვეყნების აკრედიტებული უნივერსიტეტების შესახებ
ინფორმაცია. მათ შორისაა ევროპის უნივერსიტეტიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უცხოელი
აბიტურიენტებისთვის.
ევროპის უნივერსიტეტი არის ასევე The World Directory of Medical School-ის ბაზაში,
რომელიც
წარმოადგენს
მსოფლიოს
წამყვანი
სამედიცინო
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფორმაციულ ბაზას.
The World Directory of Medical School არის სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის
(WFME) და საერთაშორისო სამედიცინო განათლებისა და კვლევის განვითარების ფონდის
(FAIMER) ერთობლივი პროექტი.

3.3. სამართლებრივი გარემო
საქართველოში უმაღლესი განათლება რეგულირდება საქართველოს კანონით „უმაღლესი
განათლების
შესახებ“,
„განათლების
ხარისხის
განვითარების
შესახებ“
და
სხვა
კანონქვემდებარე აქტებით.
საქართველოში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, კანონის თანახმად,
უნდა
მოდიოდნენ
შესაბამისობაში
ხარისხის
უზრუნველყოფის
შიდა
და
გარე
მექანიზმებთან. დღესდღეობით, საქართველოს გარე ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა
შედგება ინსტიტუციონალური ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციისაგან.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაცია არის უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმი. ავტორიზაცია არის ინსტიტუციონალური შეფასება,
რომელიც განსაზღვრავს დაწესებულების შესაბამისობას ავტორიზაციის სტანდარტებთან.
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამების
აკრედიტაცია
წარმოადგენს
უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმს. აკრედიტაცია არის პროგრამის
შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს პროგრამის შესაბამისობას აკრედიტაციის სტანდარტებთან.
აკრედიტაცია სავალდებულოა რეგულირებადი პროფესიების (მედიცინა, სამართალი,
მასწავლებლის
განათლება,
საზღვაო
განათლება,
ვეტერინარია)
და
სადოქტორო
პროგრამებისთვის. სხვა პროგრამებისთვის აკრედიტაცია არ არის სავალდებულო. თუმცა,
აკრედიტაცია სავალდებულოა ეროვნული გრანტების მოსაპოვებლად.3

3

https://eqe.ge/geo/static/447/HE-QA
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საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციას და საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციას, ასევე მონიტორინგს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების
შესრულებაზე ახორციელებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მიზნად ისახავს საქართველოს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
სივრცეში
4
ინტეგრაციის ხელშეწყობასა და მათ მიმართ ნდობის ამაღლებას.
საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა სამსაფეხურიანია და ხორციელდება უმაღლესი
განათლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურებზე.5
ევროპის უნივერსიტეტი წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაა,
რომელიც
ახორციელებს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
პროგრამას/პროგრამებს
(გარდა
დოქტორანტურისა).
სასწავლო
უნივერსიტეტი აუცილებლად ახორციელებს მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის ან/და
ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს.
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები აღწერილია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის
სისტემით.
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 240 კრედიტს.
პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შუალედური კვალიფიკაციის
მინიჭება დასაშვებია შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილის გავლისთვის
დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რომელიც არ შეიძლება იყოს
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების ნახევარზე ნაკლები.
დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო პროგრამის სახით ხორციელდება მასწავლებლის
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ისწავლება არანაკლებ 1 სასწავლო
წლის განმავლობაში, მოიცავს 60 კრედიტს. კურსდამთავრებულზე გაიცემა საგნის ან
საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატი.
მასწავლებლის განათლება, სამედიცინო განათლება, სტომატოლოგიური და ვეტერინარიული
განათლება ხორციელდება ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამების საფუძველზე.
დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა არის 360-კრედიტიანი, ხოლო
დიპლომირებული სტომატოლოგის/ვეტერინარის/მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამა
– 300 -კრედიტიანი.
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 120 კრედიტს.6
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ადგილობრივ და უცხოელ სტუდენტთა ჩარიცხვა,
ასევე, სასწავლო ვიზის მიღება, რეგულირდება საქართველოს კანონით უმაღლესი განათლების
შესახებ.7
4

https://eqe.ge/geo/static/5/about-us
https://eqe.ge/geo/static/7/education-system
6
https://eqe.ge/geo/static/69/higher-education
5
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ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება:
ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების
რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს უმღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში;
ბ) პირი, რომელიც დაძლევს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარს - კანონმდებლობით განსაზღვრულ მინიმალურ ბარიერს.
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო
სამაგისტრო
გამოცდების
გავლის
გარეშე
სწავლის
უფლების
მქონე
აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა
და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის №224/ნ (29.12.2011) ბრძანების8 შესაბამისად, პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ:
ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში
მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება;
ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი
ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო
ქვეყანაში;
გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის
მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/
კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე
სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის
განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის
კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,
უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულების სასწავლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010)
დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტები.
7
8

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830?publication=75
https://matsne.gov.ge/ ka/document/view/1545043?publication=0
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უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მეორე საფეხურზე სწავლის უფლება აქვს
არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. მიღების
წინაპირობაა სამაგისტრო გამოცდები. მიღების დამატებითი პირობები განისაზღვრება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ.
მსოფლიოს 94 ქვეყნის მოქალაქეს უვიზოდ შეუძლია საქართველოში შემოსვლა და დარჩენა 1
წლის განმავლობაში.
რაც შეეხება სასწავლო ვიზის მიღებას, ის რეგულირდება საქართველოს კანონით „უცხოელთა
და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“9 და
მდგომარეობს შემდეგში:
სასწავლო ვიზა გაიცემა 360 დღის მოქმედების ვადით უცხოელებზე, რომელთაც აქვთ
საქართველოში საგანმანათლებლო დაწესებულების სპეციალური მოწვევა. უცხოელი,
რომელსაც სასწავლო ვიზის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ სურს საქართველოში დარჩენა
სწავლის გაგრძელების მიზნით, ვალდებულია აიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა.
უცხოელი სტუდენტები შესაძლოა გახდნენ სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მიმღებებიც, რაც
შესაძლოა დამატებითი სტიმული იყოს მათი დაინტერესებისათვის, ისწავლონ საქართველოში.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის მე-6 მუხლის „გ“ პუნქტის მე-4 ქვეპუნქტის მიხედვით,
საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უმაღლესი განათლების
დაფინანსების ოდენობასა და პირობებს, საქართველოს საერთაშორისო შეთანხმების
საფუძველზე ან ნაცვალგების პრინციპით ან სპეციალური სახელმწიფო პროგრამით.10

3.4. ადგილობრივი უმაღლესი სასწავლებლების მიმოხილვა
საქართველოში 2014-2015 წლებში, უმაღლესი სასწავლებლების რაოდენობა 73-ს შეადგენდა,
ხოლო 2018-2019 წლებში მათი რიცხვი 63-მდე შემცირდა. (სახელმწიფო სასწავლებლის
რიცხვი 2014 წლიდან 2018 წლამდე 20 იყო, ხოლო 2019 წელს, მოცემულ რადენობა ერთი
დაწესებულებით შემცირდა. დღესდღეობით, ბაზარზე 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოქმედებს.
რაც შეეხება კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს, 2014 წლიდან 53 დაწესებულება მოქმედებდა,
ხოლო 2018-2019 წლებში, დღევანდელი სურათის მიხედვით, ქართულ ბაზარზე 44 უმაღლესი
სასწავლებელი ფუნქციონირებს.)11

3.5. სტუდენტთა დინამიკა ბოლო ხუთი წლის მონაცემების მიხედვით

9

https://matsne.gov.ge/ ka/document/view/25384?publication=32
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830?publication=75
11
საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახური
10
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3.6. უცხოელ სტუდენტთა
დაწესებულებებში

დინამიკა

უმაღლეს

მოთხოვნის ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო კვლევებს და
გამოცდილებას საერთაშორისო ბაზრებზე ოპერირების კუთხით.

საგანმანათლებლო

უნივერსიტეტის

არსებულ

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის კვლევის საფუძველზე, დადგენილია, რომ
2015 წელს სხვა ქვეყანაში უმაღლესი განათლების მისაღებად წავიდა 4,6 მილიონი სტუდენტი
შედარებით 2,1 მილიონ სტუდენტთან - 2001 წელს. უცხოელი სტუდენტების ზრდა,
განსაკუთრებით ინგლისურენოვან ქვეყნებში, შეინიშნება. აშშ-ში მთელი საერთაშორისო
სტუდენტების თითქმის მეოთხედი სწავლობს, რაც ორჯერ აღემატება დიდი ბრიტანეთის
საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობას. ჯამში, აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა და
ავსტრალია მთელი საერთაშორისო სტუდენტების ნახევარს მასპინძლობს. კანადა, ავსტრალია
და ჩინეთი მუშაობენ იმაზე, რომ არა მხოლოდ მოიზიდონ უცხოელი სტუდენტები, არამედ სწავლის დასრულების შემდეგ დატოვონ თავიანთ ქვეყნებში სამუშაოდ. ამის მისაღწევად
ქვეყნებს შემუშავებული აქვთ სპეციალური პოლიტიკა, რაც განასკუთრებულ სავიზო რეჟიმსაც
გულისხმობს.
არსანიშნავია, რომ უცხოეილი სტუდენტებისთვის საქართველო, როგორც
მისაღებად პოტენციური ქვეყანა საინტერესოა შემდეგი ფაქტორების გამო:




განათლების

უსაფრთხოება;
მათ მშობლიურ ქვეყნებთან შედარებით სწავლის დაბალი საფასური;
საქართველოს განათლების ხარისხი აღიარებულია მათ ქვეყნებში.

2016 წელს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 9261 სტუდენტი სწავლობდა და აქედან
50% - სხვადასხვა უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე.
სპეციალობებების მიხედვით, მთელი უცხოელი სტუდენტების 50% მედიცინის, ჯანდაცვის,
ფარმაციისა და სტომატოლოგიის მიმართულებით იღებდა უმაღლეს განათლებას.
თუ განვიხილავთ უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის დინამიკას ბოლო წლების მიხედვით, ის
გამოირჩევა ზრდის ტენდენციით.
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წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
ასევე იხილეთ: დანართი 1 (გვ.26); დანართი 2 (გვ.27); დანართი 3 (გვ.27).

3.7. ვინ არიან ჩვენი კონკურენტები
ევროპის უნივერსიტეტის კონკურენტებად, ამ ეტაპზე, განიხილება საქართველოში,
განსაკუთრებით, კი, ქალაქ თბილისში მდებარე ბაკალავრიატისა და მაგრისტრატურის
საფეხურის 1000-დან 2000-მდე სტუდენტური კონტინგენტის მქონე უნივერსიტეტები. უცხოელი
სტუდენტების კუთხით, ჩვენი კონკურენტები ის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებია,
რომლებიც სამედიცინო პროგრამებს ახორციელებენ და ყავთ 1000-მდე უცხოელი სტუდენტი.

18

ევროპის უნივერსიტეტის მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები

ასეთი დაწესებულება ქართულ ბაზარზე დაახლოებით თექვსმეტია და მათ შორის არის ევროპის
უნივერსიტეტი, რომელიც წარმოდგენილია საკმაოდ მაღალი საბაზრო წილით. უცხოელი
სტუდენტების მოზიდვაში ჩვენს კონკურენტებად ითვლებაიან, ასევე, ის დაწესებულებები,
რომელთა პროგრამაც გაწევრიანებულია საერთაშორისო სამედიცინო ფონდებში თუ
ასოციაციებში.
გამომდინარე იქედან, რომ ქართულ ბაზარზე, ევროპის უნივერსიტეტის სამიზნე სწორედ
მაღალი მოსწრების მქონე აბიტურიენტია, უნივერსიტეტი კონკურენტად განიხილავს
უნივერსიტეტებს, რომლებსაც ირჩევენ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე აბიტურიენტები.
იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესწავლით, რომელთაც ირჩევენ ყველაზე
მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები, გამოიკვეთა აღნიშნული უნივერსიტეტების
ძლიერი მხარეები. ესენია:















კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი დონე;
სტუდენტების მიერ მოთხოვნადი პრესტიჟული პროგრამები;
დაწესებულების კარგი რეპუტაცია;
მაღალი კვალიფიკაციის პროფესორ-მასწავლებლები;
პროფესორ-მასწავლებლები საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნით;
უცხოელი პროფესორ-მასწავლებლები;
პრაქტიკაზე დაფუნებულის წავლების შეთავაზება;
დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
კარგი ინფრასტრუქტურა;
საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება;
სპორტული დარბაზები/მოედნები;
რეკრეაციული ზონები;
უწყვეტ რეჟიმში სწავლების თანამედროვე მეთოდების და ტექნიკის დანერგვგა;
მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების სტუმრობა და სტუდენტებისთვის გამართული საჯარო
ლექციები.

4. სვოტ ანალიზი
4.1. ძლიერი მხარეები


უნივერსიტეტის უმთავრესი ძლიერი მხარე - მისი მმართველი გუნდის კეთილგანწყობა,
ძლიერი მოტივაცია და ინტენსიური მუშაობაა იმაზე, რომ შეიქმნას სწავლა - სწავლებისათვის
საუკეთესო პირობები. ამ აზრს იზიარებენ როგორც სტუდენტები, ასევე ლექტორები;
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სტუდენტები და ლექტორები დადებითად აფასებენ იმ გარემოებას, რომ ხდება მათი
ინიციატივების მოსმენა, გაზიარება და რეალურად განხორციელება. ამ პროცესში
განსაკუთრებით გამოიკვეთა უნივერსიტეტის რექტორის მნიშვნელოვანი წვლილი;
ინოვაციური და ხარისხიანი სასწავლო პროგრამები, მათ შორის აკრედიტირებული
პროგრამები, ორი ინგლისურენოვანი პროგრამა და უცხოელი პროფესორების მიერ
ჩატარებული მასტერკლასები, მმართველი გუნდის კონცენტრაცია მუდმივ განვითარებაზე,
კონფერენციების და სამეცნიერო ჟურნალების ფინანსური მხარდაჭერა და ძლიერი
პარტნიორი კომპანიები;
სწავლის ხელმისაწვდომი საფასური, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტს, მისაღებ ფასად
მიიღოს ხარისხიანი განათლება;
ინტენსიური საერთაშორისო სასერტიფიკატო კურსები სტუდენტებისთვის. კურსები მოიცავს
უცხოელი პროფესორების მიერ ერთკვირიანი ან ათდღიანიანი ინგლისურენოვანი
კურსების/ტრენინგების/სემინარების ჩატარებას სტუდენტებისთვის საგამოცდო კომპონენტით
ან მის გარეშე. კურსები პოპულარულია და იზიდავს არა მხოლოდ ევროპის უნივერსიტეტის,
არამედ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს;
თანამედროვე და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, როგორც უნივერსიტეტის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ძლიერი მხარე. უნივერსიტეტში არის თანამედროვე კომპიუტერული და
სიმულაციური ლაბორატორიები, კეთილმოწყობილი აუდიტორიები და საკონფერენციო
დარბაზები, რომლებიც აღჭურვილია სწავლა-სწავლების პროცესისათვის აუცილებელი
ყველა საჭირო ინვენტარით;
უნივერსიტეტს ჰყავს კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი, რაც უმნიშვნელოვანესი
ფაქტორია სწავლების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად;
ადგილობრივ
პროფესორ-მასწავლებლებისათვის
საერთაშორისო
კონფერენციებში
ჩართულობის
ხელშეწყობა.
უნივერსიტეტში
ხშირად
გამართული
საერთაშორისო
კონფერენციები;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრისა და სწავლების თანამედროვე
მეთოდების ტრენინგ ცენტრის არსებობა, რომლის მიზანია უნივერსიტეტის პერსონალის
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების
ხელშეწყობა;
ინდექსირებადი ჟურნალები სამართლისა და ბიზნესის მიმართულებით;
უნივერსიტეტის მზადყოფნა, შეუქმნას სტუდენტებს საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება; ხელი
შეუწყოს მრავალფეროვანი სპორტული, კულტურული აქტივობების განხორციელებას და
თან, სრულიად უსასყიდლოდ, რაც თავის მხრივ, თითოეულ სტუდენტს აძლევს
შესაძლებლობას, მიიღოს მონაწილეობა ყველა მათთვის სასურველ აქტივობაში;
თანამშრომლობა უცხოურ უნივერსიტეტებთან, მათ შორის ევროპულ და ამერიკულ
უნივერსიტეტებთან. პერსონალისა და სტუდენტების გაცვლა ორმხრივი ხელშეკრულების
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ფარგლებში, ერთობლივ საერთაშორისო პროექტები, ერაზმუს+ პროგრამის ფარგლებში
თანამშრომლობა, ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტების ერთობლივი სამეცნიერო და
აკადემიური აქტივობების განხორციელება;
საერთაშორისო ვიზიტორის პროგრამა, რომელი მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს:
უცხოელი პროფესორების მოწვევას მოკლევადიანი (3-7 დღიანი) და გრძელვადიანი (1-3
თვე) სასწავლო კურსების წასაკითხად, სადაც მოკლე ვიზიტის განმავლობაში (3-5 დღე)
წამყვანი უცხოელი მკვლევარები უნივერსიტეტის პროფესრებთან ერთად წამყვან
სამეცნიერო თემებს განიხილავენ.

4.2. სუსტი მხარეები









არსებული გაცვლითი პროგრამების მაღალი ხარისხის მიუხედავად, მათი რაოდენობა არ
არის საკმარისი. საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს არა აქვთ პროგრამების
საკმარისი არჩევანი და თვლიან, რომ ამ მიმართულებით სამუშაოები უფრო ინტენსიურად
უნდა წარიმართოს;
უნივერსიტეტის ქართულენოვანი პროგრამების სტუდენტების კონტინგენტის ნაწილი არ არის
სათანადოდ ძლიერი;
მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე აბიტურიენტებისა და სტუდენტების მხრიდან ევროპის
უნივერსიტეტზე არჩევანის შეჩერების დაბალი მაჩვენებელი;
პროგრამებში უცხოელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაბალი ჩართულობა;
უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული სტუდენტური სერვისებით უცხოელი სტუდენტების მიერ
სარგებლობის ნაკლებობა;
სტუდენტთა კონტიგენტის მიღების შეზღუდვით უნივერსიტეტის შელახული რეპუტაცია;
საზოგადოებაში უნივერსიტეტის ძლიერი მხარეების შესახებ ნაკლები ცნობადობა და პიარ
კამპანიების ნაკლებობა.

4.3. შესაძლებლობები






საქართველოში უმაღლესი განათლების მიღების მსურველი უცხოენოვანი აბიტურიენტების
მზარდი მოთხოვნა;
სახელმწიფო პოლიტიკა, საქართველოს, როგორც განათლების რეგიონალური ჰაბის
ჩამოყალიბების მიმართულებით;
საქართველო, როგორც ბოლონიის პროცესის წევრი ქვეყანა;
საქარველოს წარმატებული პარტნიორობა პროექტ ერასმუს+ ის ფარგლებში;
საქართველოს პარტნიორობა ჰორიზონტი 2020-თან;
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ევროპისა
და
ამერიკის
პარტნიორობისათვის.

შეერთებული

შტატების

უნივერსიტეტების

გახსნილობა

4.4. საფრთხეები






სტუდენტების მიღების არსებული შეზღუდვა;
კანონმდებლობის და განათლების რეგულაციების ხშირი ცვლილება;
საგანმანათლებლო სფეროში არსებული კონკურენტების სიმრავლე;
საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ვარდნა;
უცხოელი სტუდენტებისათვის სავიზო პრობლემების შექმნა.

5. ევროპის უნივერსიტეტის მისია, ხედვა და სამიზნე ნიშნულები
5.1. მისია
ევროპის უნივერსიტეტი არის ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული, მდგრად განვითარებაზე
ორიენტირებული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მისიაა:
➢ სტუდენტზე ორიენტირებული, ხარისხიანი უმაღლესი განათლების შეთავაზება;
➢ ადგილობრივი და საერთაშორისო დასაქმების ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება;
➢ სამეცნიერო/კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა;
➢ საქართველოში ცოდნის საზოგადოებასა და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის
ფორმირებაში აქტიური მონაწილეობა და საკუთარი წვლილის შეტანა;
➢ კრიტიკული აზროვნების, ინოვაციური და აკადემიური უნარ-ჩვევების განვითარებით,
ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
სტუდენტებისა
და
აკადემიური
პერსონალის
თვითრეალიზებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა;
➢ სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფა;
➢ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, საზოგადოების განვითარებაზე ზრუნვა, მთელი
სიცოცხლის
განმავლობაში
განათლების
უზრუნველყოფა,
ტოლერანტობის,
ურთიერთპატივისცემისა და კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა.

5.2. ხედვა
ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიული დოკუმენტის მიხედვით,
2019-2025 წლისათვის
ევროპის უნივერსიტეტი არის ღია აკადემიური სივრცე, რომელიც ავითარებს თანამედროვე,
კარგად აღჭურვილ, კომფორტულ და ადაპტირებულ სასწავლო, სამეცნიერო და სამუშაო
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ინფრასტრუქტურას, ინარჩუნებს ფინანსურ მდგრადობას, იზიდავს და ეფექტიანად ინარჩუნებს
მაღალკვალიფიციურ ადამიანურ რესურსებს, ხელს უწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და
თვითრეალიზებას, აგრეთვე ინტერნაციონალიზაციის პროცესში აქტიური ჩართულობით
ახალისებს აკადემიურ და სტუდენტურ მობილობას. რისთვისაც:
➢ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ევროპის უნივერსიტეტი ხელს უწყობს
დაინტერესებულ პირთა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლებას, ჩართულია გარემოს
დაცვით და საზოგადოების განვითარებაზე მიმართულ საქმიანობებში, მუდმივად ზრუნავს
საუნივერსიტეტო და უნივერსიტეტსგარეთა საზოგადოების კეთილდღეობაზე;
➢ უნივერსიტეტს გააჩნია ფართო სპექტრის ადგილობრივი და საერთაშორისო აკრედიტაციის
მქონე საგანმანათლებლო პროგრამები და უწყვეტად ავითარებს მათ;
➢ უნივერსიტეტში სწავლობენ როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები,
რომლებსაც აქვთ ხარისხიანი განათლების მისაღებად საჭირო უნარები და საკმარისი
მოტივაცია;
➢ უნივერსიტეტს აქვს და წარმატებით ახორციელებს სტუდენტთა კონტინგენტის ეფექტურ
სელექციას: სტუდენტების მოზიდვა ძირითადად ხორციელდება მიზანმიმართული პროექტებითა
და პირდაპირი კომუნიკაციით, უნივერსიტეტის ბრენდის განვითარებასა და რეპუტაციის
ამაღლებაზე
უწყვეტი
მუშაობითა
და
საიმედო
პარტნიორებთან
გრძელვადიანი
თანამშრომლობით, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე;
➢ უნივერსიტეტი გამოირჩევა ინოვაციური/თანამედროვე ცოდნისა და სწავლების მეთოდებით
და გამართული ხარისხის კონტროლის სისტემით;
➢ ხელს უწყობს კვლევით-სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელებას, მასში ახალგაზრდა
მკვლევარების ჩართვას და ინტერნაციონალიზაციას;
➢ სარგებლობს კარგი რეპუტაციითა და სანდო ბრენდით.

5.3. სამიზნე ნიშნულები
➢ უნივერსიტეტის სტუდენტთა არანაკლებ 10% არის წარჩინებული;
➢ ევროპის უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ 1 მისაღებ ადგილზე პირველ არჩევანს
აკეთებს, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქე 2 აბიტურიენტი;
➢ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 80%-მა გაიარა ტრენინგი ინოვაციური სწავლების
მეთოდებში;
➢ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 90% არის ევროპის უნივერსიტეტთან
აფილირებული;
➢ სასწავლო პროცესში ჩართულია არანაკლებ 10 უცხოელი, მოწვეული/აკადემიური
პერსონალი;
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➢ უნივერსიტეტის საზოგადოებისა და გარე აქტორების 75% კმაყოფილია უნივერსიტეტის
საქმიანობით;
➢ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა არანაკლებ 90% არის დასაქმებული, აქედან
სპეციალობით - არანაკლებ 70%;
➢ კურსდამთავრებულთა არანაკლებ 20% აგრძელებს სწავლას შემდეგ საფეხურზე;
➢ უნივერსიტეტი ახორციელებს არანაკლებ სამ ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამას და
საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე არანაკლებ ორ საგანმანათლებლო პროგრამას;
➢ უნივერსიტეტის მიერ კლვევით-სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის დაფინანსება
გაზრდილია არანაკლებ 50%-ით; კვლევით-სამეცნიერო საქმიანობაში სტუდენტთა და უცხოელი
მეცნიერების ჩართვის მაჩვენებელი გაზრდილია არანაკლებ 40%-ით;
➢ უნივერსიტეტს აქვს კომფორტული, სტუდენტებისა და პერსონალის მოთხოვნილებებზე
ორიენტირებული, სპეციალური საჭიროების მქონე პირებზე ადაპტირებული არანაკლებ სამი
კორპუსი და რეკრეაციული ზონები.

6. მარკეტინგული პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმები
სამიზნე ნიშნულების მისაღწევად, შემუშავებულ იქნა ეფექტური და თანმიმდევრული მექანიზმები.

6.1.
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებზე
მაღალი
ქულების
მქონე
აბიტურიენტების, ასევე მაღალი აკადემიური მოსწრებისა და უნარების მქონე
უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა
ევროპის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება სწავლებისა და კვლევის
ხარისხის გაძლიერება და ინტერნაციონალიზაციაა, ამასთან, აღნიშნული სტრატეგიის
განხორციელება არ არის საკმარისი ევროპის უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული ნიშნულის
მისაღწევად (უნივერსიტეტის სტუდენტთა არანაკლებ 10% არის წარჩინებული; უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულთა არანაკლებ 90% არის დასაქმებული, აქედან სპეციალობით - არანაკლებ
70%). ამ ნიშნულის მისაღწევად, მნიშვნელოვანია, უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტს
ჰქონდეს გარკვეული ცოდნა და უნარები, რათა შესძლოს უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული
ხარისხიანი სწავლების დაძლევა და ინტერნაციონალიზაციის შეთავაზებებით სარგებლობა.
ამისათვის, მნიშვნელოვანია, დაწესდეს გარკვეული ბარიერი აბიტურიენტებისათვის. ბარიერი
უნდა განისზღვროს კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსის შესაბამისად,
რათა, სტუდენტმა შესძლოს შეთავაზებული საგნების გავლა და პროგრამის სწავლის შედეგებზე
გასვლა. ამასთან, ქართულენოვან პროგრამებზეც ინგლისური ენის კომპეტენცია უშუალოდ
უკავშირდება ინტერნაციონალიზაციის ელემენტის გაძლიერებას. აღნიშნული ენის გარკვეულ
დონეზე ცოდნა ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართვას გაცვლით პროგრამებში და სხვადასხვა
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საერთაშორისო პროექტებში. ამასთან, აღნიშნული პირდაპირ კავშირშია უნივერსიტეტის
პოლიტიკასთან, რომ პროგრამებში გაიზარდოს უცხოელი პერსონალის რაოდენობა, რაც
ბუნებრივია, ეფექტიანი იქნება სტუდენტთა მხრიდან ინგლისური ენის ადეკვატურ დონეზე
ფლობის შემთხვევაში. ამ მიზნით განისაზღვრა შემდეგი მექნიზმები:
 ეროვნული გამოცდით მისაღები აბიტურიენტებისათვის მინიმალური ბარიერების, მათ
შორის კონკრეტული მისაღები დისციპლინების განსაზღვრა საგანმანათლებლო
პროგრამების შესაბამისად;
 უცხოელ აპლიკანტთა შერჩევის პროცედურების გამჭვირვალობისა და სამართლიანობის
უზრუნველყოფა და მიღების (მათ შორის ინგლისური ენის დონის დადგენის)
კრიტერიუმების განსაზღვრა;
 მიღების პროცესში აბიტურიენტისათვის შეთავაზებულ პროგრამასთან, სელექციის
წესთან, შეფასების კრიტერიუმებთან და მიღების პროცედურებთან დაკავშირებით,
მოქნილი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო, (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერა, სკაიპი,
ბროშურების გავრცელება და სხვა) სისტემის გამართვა;
 განათლების საერთაშორისო გამოფენებში ეფექტური ჩართულობის სისტემის დანერგვა;
 სამიზნე აუდიტორიებთან უშუალო კომუნიკაციისა და პრომო აქციების სისტემის
შემუშავება და დანერგვა;
 უცხოელi სტუდენტების საუნივერსიტეტო საზოგადოებასა და ქართულ სოციუმში
ადაპტირების სისტემის განვითარება;
 ქართველი და უცხოენოვანი სტუდენტებისთვის/აბიტურიენტებისთვის უნივერსიტეტის ვებგვერდის, როგორც სერვისების ეფექტურად მიმწოდებელი სისტემის განვითარება;
 საუკეთესო აკადემიური მოსწრებისა და უნარების მქონე აბიეტურიენტებისა და
სტუდენტების მოზიდვის მიზნით, მათთვის ინდივიდუალური წახალისების სისტემის
შემუშავება და განვითარება.

6.2. საერთაშორისო აბიტურიენტების რეკრუტირება
ბოლო წლების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ აგენტების, პროვაიდერებისა და
სააგენტოების მეშვეობით მოზიდული უცხოელი აბიტურიენტების რიცხვი ბევრად უფრო
მასშტაბურია, ვიდრე ინდივიდულაური წყაროების მეშვეობით. შესაბამისად, ეფექტურია
აგენტებთან ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე, თითოეულ სტუდენტზე შესაბამისი
საკომისიოს განსაზღვრა და ამ წყაროს მეშვეობით უცხოელ აბიტურიენტთა მოზიდვა.
მნიშვნელოვანია, უნივერსიტეტის მხრიდან პარტნიორი აგენტების საქმიანობაზე
აქტიურად
დაკვირვება,
იმდენად,
რამდენადაც,
უნივერსიტეტის
რეპუტაცია
საერთაშორისო დონეზე პირდაპირ კავშირშია აგენტების/პროვაიდერების/სააგენტოების
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კეთილსინდისიერ
ქმედებასთან,
სწორედ
ამიტომ,
უნივერსიტეტი
ახდენს
აგენტების/პროვაიდერების/სააგენტოების სელექციას. ამ მიზნით იქმნება რეკრუტირების
გეგმა.
გრძელვადიან პერსპექტივაში უცხოელი სტუდენტების რეკრუტირების მიზანია,
ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის, სწავლებისა და მომსახურების ხარისხის
განვითარება და ევროპის უნივერსიტეტის, როგორც ბრენდის პოპულარიზაცია
საერთაშორისო საგანამანათლებლო სივრცეში.
ინგლისურენოვან პროგრამაზე სწავლის მსურველთა გეოგრაფიული არეალი ფართოა,
მიუხედავად ამისა, ევროპის უნივერსიტეტი მსოფლიოში არსებული ზოგადი
ტენდენციებისა და საკუთარ გამოცდილებაზე დაკვირვებით, მარკეტინგულ აქტივობებს
წარმართავს შემდეგი ძირითადი ქვეყნების მიმართულებით:







ინდოეთი;
თურქეთი;
ყაზახეთი;
ეგვიპტე;
კატარი;
დუბაი.

რეკრუტირების მექანიზმებია:
 მისაღებ აბიტურიენტთა კონტიგენტის განსაზღვრა;
 სამიზნე ქვეყნების განსაზღვრა;
 ევროპის უნივერსიტეტის პოპულარიზაციისა და უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის
ინსტრუმენტების დივერსიფიკაცია ქვეყნებისა და პროგრამების მიხედვით;
 საინფორმაციო ბეჭდური პაკეტის მომზადება/ განახლება;
 აბიტურიენტთა
სფეროში
მოქმედ
ორგანიზაციებთან,
პროვაიდერებთან
და
სააგენტოებთან გამჭვირვალე და ეფექტიანი საკომუნიკაციო სისტემის გამართვა;
 აბიტურიენტთა
სფეროში
მოქმედ
ორგანიზაციებთან,
პროვაიდერებთან
და
სააგენტოებთან პარტნიორობის პროცესის მონიტორინგის და რეაგირებს სისტემის
გამართვა;
 უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა მიერ უცხოენოვანი აბიტურიენტების მოქალაქეობის
ქვეყნებში სელექციის სისტემის განვითარება;
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 იმ ქვეყნების მოქალაქეებისათვის, სადაც უნივერსიტეტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან არ
თანამშრომლობს რეკრუტირების საკითხებში,
მოქნილი სააპლიკაციო სისტემის
ჩამოყალიბება.

6.3. ადგილობრივი და უცხოელი, მაღალი კვალიფიციის მქონე აკადემიური
და მოწვეული პერსონალის მიზიდვა
ზემოაღნიშნული სამიზნე ნიშნულების მიღწევის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად განაპირობებს იმ
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ხარისხი, რომელიც ახორციელებს უნივერსიტეტის
საგანმანათლებლო პროგრამებს. აღნიშნული ფაქტორი პირდაპირ უკავშირდება, ასევე,
უნივერსიტეტის შემდეგი სამიზნე ნიშნულების მიღწევას: უნივერსიტეტის აკადემიური

პერსონალის 80%-მა გაიარა ტრენინგი ინოვაციური სწავლების მეთოდებში; უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალის 90% არის ევროპის უნივერსიტეტთან აფილირებული; სასწავლო
პროცესში ჩართულია არანაკლებ 10 უცხოელი, მოწვეული/აკადემიური პერსონალი.
ამ მიზნით, დაიგეგმა შემდეგი მექანიზმების განხორციელება:
 უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის სათანადო ანაზღაურების,
წახალისებისა და მოტივაციის სისტემის გამართვა;
 უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო-კვევითი, ასევე,
პროფესიული ზრდის ხელშეწყობი ეფექტური მექანიზმების დანერგვა;
 უნივერსიტეტის
აფილირებული
პერსონალისთვის
სამეცნიერო-კვევითი,
ასევე,
პროფესიული ზრდის დაფინანსების მიმზიდველი პირობების შეთავაზება;
 ეფექტიანი ინდივიდუალური კომუნიკაციის მეშვეობით, ადგიობრივი და უცხოელი
პროფესორების მოზიდვა;
 უცხოელი ლექტორებისა და დარგის აღიარებული სპეციალისტების მოწვევისა და
მასპინძლობის მექანიზმების განვითარება, რომელიც არეგულირებს უნივერსიტეტში
ჩამოსვლამდე და ჩამოსვლის შემდეგ განსახორციელებელი აქტოვობების დაგეგმვას,
მათზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრას და სხვა;
 ადგილობრივი პერსონალის პირადი საერთაშორისო კონტაქტების გაძლიერებისა და
შესაბამისად, უცხოელი პროფესორების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით, ადგილობრივი
პროფესორ-მასწავლებლების
საერთაშორისო
კონფერენციებსა
და
კვლევით
საქმიანობაში ჩართულობის მხარდაჭერა და დაფინანსება;
 უცხოეთის ქვეყნების სასწავლებლებთან ერთად სტუდენტებისა და აკადემიური
პერსონალის გაცვლითი და ერთობლივი პროგრამების განხორციელება;
 ერაზმუს+ პროგრამაში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აქტიური ჩართულობის
ხელშეწყობა;
 საერთაშორისო კონფერენციების, ვორქშოფების, სემინარებისა და ა.შ. ორგანიზება და
მოწვეული სტუმრების ჩართულობა უნივერსიტეტის ექსტრაკურიკულურ აქტივობებში.
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6.4. უნივერსიტეტის რეპუტაციის ამაღლება
ზემოაღნიშნული მექანიზმების მოქმედებაში მოსაყვანად, აუცილებელია უნივერსიტეტის
რეპუტაციის ამაღლება, კერძოდ, ევროპის უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული ხარისხიანი
სწავლების, ინტერნაციონალიზაციისა და სხვა ბევრი ბენეფიტის შესახებ, შესაბამისი წრეების
ინფორმირება. ამ მიმართულებით, უნივერსიტეტის ცნობადობის გაზრდის შედეგად,
ეტაპობრივად გაიზრდება მაღალი აკადემიური მოსწრებისა და უნარების მქონე აბიტურიენტების
რიცხვი, რომლებიც არჩევანს ევროპის უნივერსიტეტზე შეაჩერებენ. გარდა ზემოაღნიშნული
ნიშნულებისა, უნივერსიტეტის რეპუტაციის ამაღლება უშუალოდ განაპირობებს ევროპის
უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შემდეგი ნიშნულის მიღწევას: ევროპის უნივერსიტეტის

მიერ გამოცხადებულ 1 მისაღებ ადგილზე პირველ არჩევანს აკეთებს, როგორც საქართველოს,
ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქე 2 აბიტურიენტი; უნივერსიტეტის საზოგადოებისა და გარე
აქტორების 75% კმაყოფილია უნივერსიტეტის საქმიანობით.
ამ მიზნით, განისაზღვრა შემდეგი მექანიზმები:
 უნივერსიტეტის
ბრენდის
წარმოსაჩენად,
ადგილობრივ
და
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო გამოფენებში მონაწილეობა;
 ციფრული მარკეტინგის მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენება;
 წარმატებული სტუდენტებისა და პერსონალის მიღწევების წარმოჩენა;
 ბრენდული ელექტრონულ ბროშურებისა და სარეკლამო მასალის შემუშავება და
გავრცელება;
 კურსდამთავრებულების მხრიდან უნივერსიტეტის შესახებ რეკომენდაციების გაწევის
მიზნით, მათთან ეფექტური კომუნიკაცია, რელევანტური სერვისების, მათ შორის,
შესაბამისი
მასტერ
კლასების
და
პოტენციურ
დამსაქმებლებთან
ეფექტური
თანამშრომლობის მეშვეობით, მათი კარიერული მხარდაჭერა;
 ადგილობრივ და უცხოელ პერსონალთან უნივერსიტეტის ბრენდის გაძლიერებაზე
მუშაობა, მათ მიერ სხვა
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისათვის
რეკომენდაციების გაცემის მიზნით;
 სოციალური
პასუხისმგებლობის
ფარგლებში
ღონისძიებების
დაგეგმვა
და
განხორიცელება.

დანართები
დანართი N 1
ევროპის უნივერსიტეტში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა წლების მიხედვით
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წელი

მიღებული

უცხოელი

სტუდენტების

რაოდენობა
2015

27

2016

56

2017

481

2018

402

დანართი N 2
საერთაშორისო სტუდენტების გადანაწილება ქვეყნების მიხედვით

დანართი N 3
საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რიცხვის დინამიკა
სასწავლო წელი
რაოდენობა

2015-2016
6643

საქართველოში
მიხედვით

უცხოელი

პროგრამა
რაოდენობა

2016-2017
8012
სტუდენტების

ბაკალავრიატი
2681

2017-2018
10063

რაოდენობა
მაგისტრატურა
9550

2018-2019
12234

საგანმანათლებლო

პროგრამების

პროფესიული
3

29

ევროპის უნივერსიტეტის მარკეტინგული პოლიტიკა და მექანიზმები

საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა სპეციალობების მიხედვით
სპეციალობა

ჯანდაცვა
ჰუმანტიტადა სოც.
რული მეცნ.
უზრუნველყოფა

სოც.მეცნიერე- მეცნიერება
ბები,ბიზნესი,
სამართალი

საინჟინრო

რაოდენობა

9716

1776

196

160

286

საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით
ქვეყანა

ინდოეთ
ი

აზერბაიჯ
ანი

ეგვიპტე

ერაყი

ისრაე
ლი

თურქეთ
ი

ამერი
კა

სხვა

რაოდენო
ბა

5830

2124

329

759

330

229

45

2588

საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა უნივერსიტეტის ტიპის მიხედვით
უნივერსიტეტი
რაოდენობა

წყარო:

ფორბს

სახელმწიფო
7998

ჯორჯია

კერძო
4236

http://forbes.ge/news/5812/saqarTveloSi-umaRlesi-ganaTlebis-

misaRebad-Camodian
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