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წინასიტყვაობა

1. შემუშავებულია - ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი რუსუდან

დიასამიძე; განათლების ხარისხის სპეციალისტი ლია ფარტენაძე; საერთაშორისო და საზოგადოებასთან

ურთიერთობის განყოფილების უფროსის ლიზა ამილახვარის მიერ;

2. დამტკიცებულია - შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის მიერ (2019 წლის 03 აპრილის

სენატის სხდომის დადგენილება, ოქმი N08);

3. შედის მოქმედების ვადაში – დამტკიცების მომენტიდან;

4. პერიოდული შემოწმება – წარმოებს შემმუშავებლის მიერ, ინტერვალით, რომელიც არ

აღემატება 12 თვეს;

5. ცვლილებები - შემუშავდება ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების ცვლილებებისას,

რომლის საფუძველზეც შემუშავდა არსებული დებულება.

6. ხარისხის მართვის სისტემის ანალიზი ხორციელდება ყოველწლიურად, წლის ბოლოს ან

ახალი წლის დასაწყისში.
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1. გავრცელების სფერო
1) ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა წარმოადგენს სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმის

დამხმარე დოკუმენტს, რომელიც აღწერს სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის ზოგად
მიმართულებებს.

2) დოკუმენტის აღრიცხული ეგზემპლიარი ინახება ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის
სამსახურში (როგორც ელექტრონული ასვე მყარი ვერსია), ელექტრონული ვერსია განთავსებულია
სასწავლებლის შიდა ქსელში და ვებგვერდზე.

2. ნორმატიული მითითებები
წინამდებარე დოკუმენტის შემუშავების დროს გათვალისწინებულია შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების
მოთხოვნები:
1) სს ISO 9001:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. მოთხოვნები;
2) სს ISO 9000:2015 - ხარისხის მენეჯმენტის (მართვის) სისტემა. ძირითადი დებულებები და ლექსიკონი;
3) საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ;
4) საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
5) საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ;
6) საქართველოს კანონი პროფესიული  განათლების შესახებ
7) უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები
8) პროფესიული  სასწავლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები
9) აკრედიატციის სტანდარტები;
10) ნდ № 2-010101 -წესდება;
11) ნდ № 2-0201-01 ნდ 2-0201-01- დოკუმენტთა და მონაცემთა მართვის პროცედურა

3. ტერმინები, განმარტებები, შემოკლებები
არსებულ დებულებაში გამოყენებულია შემდეგი ტერნიმები, განმარტებები და შემოკლებები:
3.1 ტერმინები, განმარტებები
1) ნორმატიული დოკუმენტი - შიდა მარეგულირებელი აქტი, დოკუმენტი, რომელიც ადგენს წესებს,

საერთო პრინციპებსა და მახასიათებლებს გარკვეული მოღვაწეობის სფეროსათვის.
2) პერიოდული შემოწმება არის ქმედება, რომელიც ითვალისწინებს ნორმატიული დოკუმენტის

გადამოწმებას მასში შესაძლო ცვლილებების შეტანის მიზნით;
3) კონფიდენციალურობა - საიდულმო ან განდობილი ინფორმაციის შენახვა-გაუმჟღავნებლობა, რაც

განისაზღვრება სათანადო მოქმედი დოკუმენტით.
შენიშვნა: კონფიდენციალურობის დარღვევა ისჯება მოქმედი კანონდებლობის და სხვა
რეგლამეტირებული აქტებით.

3.2 შემოკლებები
1) ბუსსს ანრი - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო

სასწავლებელი ანრი (ტექსტში ასევე შეიძლება შეგვხდეს, როგორც სასწავლებელი)
2) ნდ - ნორმატიული დოკუმენტი
3) ISO - სტანდარტიზაციის საერთაშირისო ორგანიზაცია

4. ზოგადი დებულება
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის (შემდეგში „სასწავლებელი“ ან „საზღვაო
სასწავლებელი) ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა წარმოადგენს სტრატეგიული განვითარების
სამოქმედო გეგმის დამხმარე დოკუმენტს, რომელიც აღწერს სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის
პოლიტიკის ზოგად მიმართულებებს. სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის პროცესის განვითარება
არის საქმიანობის უწყვეტი, განგრძობადი და კომპლექსური პროცესი, აგრეთვე საშუალება და მექანიზმი,
რომლითაც სასწავლებლის საქმიანობა დაუკავშირდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემას;
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გაზრდის სასწავლებლის კურსდამთავრებულებისა და აკადემიური პერსონალის კონკურენტუნარიანობას,
ხელს შეუწყობს მათ წარმატებას და პროფესიულ განვითარებას. უზურნველყოფს თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამის ეფექტურ საგანმანათლებლო საქმიანობას და საერთაშორისო სამეცნიერო და
საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციას.
სასწავლებელი აღიარებს ინტერნაციონალიზაციის, როგორც ხარისხიანი განათლებისა და კვლევის
წარმართვის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტის როლსა და მნიშვნელობას უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის და მხარს უჭერს ინტერნაციონალიზაციის განვითარებას სწავლა-სწავლებაში,
კვლევასა თუ პროცესების ადმინისტრირებაში. ინტერნაციონალიზაცია წარმოადგენს მუდმივ პროცესს,
რომელსაც სასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს და განავითაროს სწორად დაგეგმილი პოლიტიკითა და
სტრატეგიით. წინამდებარე დოკუმენტი ექვემდებარება რევიზიასა და ცვლილებებს, სასწავლებლის
მიმდინარე საჭიროებების, გამოწვევებისა თუ მიღწევების გათვალისწინებით.
სასწავლებელი ინტერნაციონალიზაციის პროცესის გაძლიერებას ხედავს როგორც გლობალურ ბაზარზე
კონკურენტული კურსამთავრებულების გამოშვების ერთ-ერთ წინაპიროპად, ვინაიდან
კურსდამთავრებულები ძირითადად საერთაშორისო კომპანიებში საქმდებიან.

5. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მისი განხორციელების სტრატეგია
ინტერნაციონალიზაციის მოცემული დოკუმენტი ადგენს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა შემდეგ
ძირითად მიმართულებებს:
5.1 ორგანიზაციული მართვის ინტერნაციონალიზაცია
ბუსსს ანრი ორგანიზაციული მართვის ინტერნაციონალიზაციას განიხილავს როგორც შესაძლებლობას და
საშუალებას რათა მოახდინოს სასწავლებლის საზოგადოების მეტი ინტეგრაცია საერთაშორისო
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროცესებში, რაც მართვის პროცესების მოდერნიზაციასთანაც არის
დაკავშირებული.
 მოკლევადიანი მიზნები

 ინსტიტუციური პარტნიორობის ქსელის განვითარება ორგანიზაციული მართვის კონტექსტში;
 მართვის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკების შესწავლა, ანალიზი;
 მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა;
 ეფექტიანი ღონისძიებების დასახვა-განხორციელება, საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სივრცეში

ბუსსს ანრის ცნობადობის და ავტორიტეტის ამაღლების მიზნით;
 საერთაშორისო კავშირების თანმიმდევრული განახლება-გაფართოება-გაღრმავება, სასწავლებლის

პრიორიტეტული უნივერსიტეტების შერჩევით;
 საერთაშორისო ხელშეკრულებების დადება/განვითარება საჭიროებების გათვალისწინებით;
 სასწავლებლის ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა სასწავლო

პროცესის, პერსონალის, სამეცნიერო საქმიანობის, სტუდენტური სერვისების მართვის საკითხებში;
უცხოეთის უნივერსიტეტებთან მიზნობრივი კავშირების დამყარება ადმინისტრაციული
პერსონალის გაცვლის მიზნით

 გრძელვადიანი მიზნები:
 ორგანიზაციული მართვის მოდერნიზაცია;
 პარტნიორული ქსელის ჩამოყალიბება ორგანიზაციული მართვის კუთხით
 ადმინისტრაციული კონტინგენტის საერთაშორისო მობილობა;
 უცხოენოვანი პროგრამების შემუშავება უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის მიზნით

5.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია სასწავლებლისათვის
წარმოადგენს სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო პიროვნული პოტენციალის
სრულად რეალიზების ხელისშემწყობ საქმიანობას და მეორეს მხრივ კი ინსტრუმენტს, რომელიც
მოახდენს თავად სასწავლებლის ჩართვას საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში
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მიმდინარე პროცესებში. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის
განვითარების მიზნის მისაღწევად ბუსსს ანრი განახორციელებს საქმიანობას ორი - აკადემიური და
სამეცნიერო მიმართულებებით, რაც, ერთი მხრივ, განუყოფელი მიზანია, მეორე მხრივ, მოითხოვს
განსხვავებულ მიდგომებს და განსახორციელებელ ამოცანებს.

 საგანმანათლებლო მიმართულებით განსახორციელებელია შემდეგი მოკლევადიანი ამოცანები:
 თანამშრომელთა და სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა მიერ უცხოური ენის შესწავლის ან /და

უცხოურ ენაში კვალიფიკაციის ამაღლების ყოველმხრივი წახალისება და ხელშეწყობა;
 პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან საუკეთესო გამოცდილების გამოყენება

სწავლებისა და სწავლის პროცესის ორგანიზებასა და მართვაში;
 აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა სწავლების თანამედროვე

მეთოდების საერთაშორისო ტენდენციებში
 აკადემიური მობილობის ზრდის ხელშეწყობა.

 საგანმანათლებლო მიმართულებით განსახორციელებელია შემდეგი გრძელვადიანი ამოცანები:
 საგანმანათლებლო პროგრამებში ინგლისური ენის კომპონენტის გაზრდა: სილაბუსების ნაწილში

ინგლისურენოვანი ლიტერატურის/რესურსების გათვალისწინებისა და აქტიური გამოყენების,
სალექციო/სასემინარო მუშაობის გარკვეული ნაწილის ინგლისურ ენაზე ჩატარების, არჩევითი
ინგლისურენოვანი კურსების შემოტანისა და პოპულარიზაციის, სასწავლო კურსის ფარგლებში
ინგლისურენოვანი სასწავლო ღონისძიებების ჩატარების, საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების
სასწავლო/კვლევით პროცესში აქტიურად გამოყენების კუთხით;

 უცხოურ უნივერსიტეტებთან ერთობლივი აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების
შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის
გათვალისწინება;

 ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა;
 სამეცნიერო მიმართულებით განსახორციელებელია შემდეგი მოკლევადიანი ამოცანები:

 საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში აკადემიური პერსონალის მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება;
 ერთობლივი კვლევითი პროექტების განხორციელებისთვის პარტნიორების მოძიებაზე ზრუნვა
 საერთაშორისო კონფერენციებში, სტაჟირებებში, სემინარებში აკადემიური პერსონალის

მონაწილების ხელშეწყობა;
 საერთაშორისო ჟურნალებში ინგლისურენოვანი ნაშრომების/სტატიების პუბლიკაციის ხელშეწყობა.

 სამეცნიერო მიმართულებით განსახორციელებელია შემდეგი გრძელვადიანი ამოცანები:
 საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტების მოზიდვა;
 ერთობლივი სამეცნიერო/კვლევითი პროგრამების/პროექტების განხორციელება.

5.3 სტუდენტთა, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საერთაშორისო მობილობის
უზრუნველყოფა, საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა:
სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მომავალი თაობების
და პროფესიონალების აკადემიური და პროფესიული მსოფლმეხედველობის გაფართოების მიზნით.
იგი საუკეთესო საშუალებაა დემოკრატიული, მოწინავე იდეებისა და ღირებულებების გავცელებისა და
სარგებლობისათვის, კულტურებს, საზოგადოებებსა და ინდივიდებს შორის ორმხრივი
თანამშრომლობის სწრაფი განვითარებისათვის.
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ინტერნაციონალიზაცია ხელს შეუწყობს
საგანმანათლებლო პროგრამების კიდევ ფართო დახვეწას და განვითარებას, მოწინავე
მეთოდოლოგიების და გამოცდილებათა დანერგვას, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს
სტუდენტებისათვის, ზოგადად სასწავლო პროცესისათვის უკეთესი, ხარისხიანი მომსახურების
გაწევის შესაძლებლობას.
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 ამ მიზნით განსახორციელებელია შემდეგი მოკლევადიანი ამოცანები:
 საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებთან დაკავშირებით აკადემიური პერსონალის და

სტუდენტების ინფორმაციული და საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა
 აფილირებული აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებსა და

ღონისძიებებში (კონფერენცია, სემინარი, სტაჟირება) მონაწილეობის უზრუნველყოფა
 სტუდენტთა და პერსონალის მობილობის ზრდის ხელშეწყობა
 სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის პოსტმობილობის ანგარიშების სისტემის განვითარება.

 ამ მიზნით განსახორციელებელია შემდეგი გრძელვადიანი ამოცანები:
 გაცვლითი პროგრამები პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ორმხრივი

მემორანდუმების/ხელშეკრულებების საფუძველზე;
 სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 აკადემიური პერსონალის მივლინება პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

პედაგოგიური და სამეცნიერო/კვლევითი აქტივობების განსახორციელებლად
(სამეცნიერო/კვლევითი პროექტების განხორციელება, ლექციების წაკითხვა და სხვა);

 თანამშრომელთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
 აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მივლინება უცხოეთის უნივერსიტეტებში

გამოცდილების მისაღებად.
 ERASMUS-ის პროექტებში/პროგრამებში ჩართვა

5.4 საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება:
ქვეყნის ინტეგრაციული პოლიტიკისა და ტენდენციების გათვალისწინებით, საერთაშორისო
საგანმანათლებლო რეგულაციებში ჩართულობის ფონზე, სასწავლებლის ცნობადობის ამაღლებას
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის.
სასწავლებელს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს ამ მიმართულებით, ეს იქნება დამატებითი
შესაძლებლობა გაღრმავდეს კოოპერაცია სხვა ქვეყნების სასწავლო დაწესებულებებთან და
საგანმანათლებლო ცენტრებთან.

 ამ მიზნით განსახორციელებელია შემდეგი მოკლევადიანი ამოცანები:
 სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ასოციაციების წევრობის უზრუნველყოფა;
 საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებთან და/ან სამეცნიერო ცენტრებთან თანამშრომლობა;
 საერთაშორისო საგანმანათლებლო ბაზარზე უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება.

 ამ მიზნით განსახორციელებელია შემდეგი გრძელვადიანი ამოცანები:
 საერთაშორისო საგანმანათლებლო ბაზრობებში მონაწილეობა;

6. ინტერნაციონალიზაციის პროცესის მართვა
ინტერნაციონალიზაციის პროცესის მართვის უზრუნველყოფის მიზნით სასწავლებელში არსებობს
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება (შემდგომში განყოფილება) რომლის
საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებასაც წარმოადგენს სასწავლებლის ინტერნაციონალიზაციის
პოლიტიკის განხორციელება.
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საქმიანობა რეგულირდება ნდ 2-
010114 დებულებით და სასწავლებლის სხვა ნორმატიული აქტებით.

7. ინტერნაციონალიზაციის პროცესის მონიტორინგი/შეფასება
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება აფასებს პოლიტიკისა და სტრატეგიის
განხორციელებას, წელიწადში ერთხელ, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და გააცნობს დაინტერესებულ
მხარეებს, სენატს წარუდგენს ანგარიშს. შეფასების შედეგად დოკუმენტმა შეიძლება განიცადოს ცვლილება.
7.1 ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის განხორციელების შეფასება
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ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა ბუსსს ანრის სტრატეგიული განვითარების ნაწილია, ამდენად
მისი განხორციელების შესაფასებლად სასწავლებელი ეფუძნება სტრატეგიული განვითარებისა და
სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების წესს, ფორმატს მეთოდებს და
ინდიკატორებს. მონიტორინგსა და შეფასებას ახორციელებს მონიტორინგის და შეფასების ჯგუფი
სართაშორისო ურთიერთობების განყოფილებასთან ერთად და ტარდება ყოველწლიურად,
წინამდებარე დოკუმენტის მე-8 მუხლის შესაბამისად. მონიტორინგი და შეფასება მოიცავს
უკუკავშირის ეტაპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ:
ანგარიშის საფუძველზე უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები დაშვებული ხარვეზების
გამოსასწორებლად;
მოხდეს პოლიტიკის კორექტირება;
შემდგომი წლის სამოქმედო გეგმაში ან/და სტრატეგიულ გეგმაში გათვალისწინებულ იქნეს
რეკომენდაციები.

7.2 საერთაშორისო თანამშრომლობის და ინტერნაციონალიზაციის ეფექტიანობის შეფასების
ინდიკატორები
საერთაშორისო თანამშრომლობის და ინტერნაციონალიზაციის ეფექტიანობის შეფასება ეფუძნება
შემდეგ ინდიკატორებს:
საერთაშორისო პარტნიორების რაოდენობის ზრდის ინტენსიურობა და ხარისხი;
სტუდენტების და პერსონალის საერთაშორისო გაცვლით პროექტებში მონაწილეობის დინამიკა;
საერთაშორისო კვლევითი და აკადემიური სტანდარტების დამკვიდრების ხარისხი.
ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების შესახებ სტუდენტების და პერსონალის ინფორმირებულობა და
მათი გამოყენების ხარისხი (ყოველწლიური გამოკითხვა/ მონიტორინგის შედეგები).

8. საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები და მათი
ეფექტურობის შეფასება
8.1 საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმებია:

1) უცხოურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა;
2) საერთაშორისო სამეცნიერო - კვლევით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
3) უცხოენოვანი სასწავლო კურსებით პროგრამების გამრავალფეროვნება;
4) ინგლისურენოვანი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
5) საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაფართოება-გაღრმავება კვლევითი პროექტების

ფარგლებში;
6) საერთაშორისო კვლევით საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის მიღება;
7) ინგლისური ენის სწავლება; სტუდენტებისა და პერსონალის ინგლისური ენის კომპეტენციის

განვითარება;
8) უცხოენოვანი ლიტერატურით პროგრამების გაძლიერება;
9) სტუდენტების, პროფესორებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის საერთაშორისო მობილობა;
10) უცხოენოვანი სასერთიფიკაციო პროგრამების დანერგვა;
11) სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის განათლების საერთაშორისო

გამოფენებში, ფესტივალებში, ფორუმებში და სხვა. მონაწილეობის ხელშეწყობა;
12) საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკების შესწავლა, ანალიზი;
13) აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა სწავლების თანამედროვე

მეთოდების საერთაშორისო ტრენდებში;
14) საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების, ტრენინგების ორგაიზება;
15) საერთაშორისო აკადემიური მობილობის ზრდის ხელშეწყობა;
16) სტუდენტური საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობა;
17) უცხოელი სპეციალისტების მეტი ჩართვის უზრუნველყოფა სწავლა-სწავლების პროცესში;
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18) მეცნიერების თანამედროვე, საერთაშორისო მიღწევების, ტრენდების, ხედვების შესახებ
ინფორმაციის გაზიარების ღონისძიებების სისტემატური გატარება;

19) საერთაშორისო კონფერენციებში, სტაჟირებებში, სემინარებში სასწავლებლის აკადემიური
პერსონალის მონაწილების ხელშეწყობა;

20) ერთობლივი კვლევითი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;
21) ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ბიუჯეტის გაზრდა;

8.2 საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების ეფექტურობის შეფასება
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების ეფექტურობის შეფასება
ეფუძნება შემდეგ ოთხ დონიან ციკლს:

1) მიმდინარე პროცესის ანალიზი;
2) რეკომენდაციების შემუშავება პროცესის დახვეწასთან დაკავშირებით;
3) მიღებული რეკომენდაციების დანერგვა;
4) სასწავლებლის თანამშრომელებისა და დაინტერესებული პირებისათვის გაცნობა.

8.3 შეფასების ინდიკატორები:
1) უცხოურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დადებული მემორანდუმების,

ხელშეკრულებების რაოდენობა;
2) ინგლისური ენის სწავლების გასაუმჯობესებლად გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
3) გ) სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, კონკურსებში მონაწილეობის

რაოდენობა;
4) საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებთან დაკავშირებით გაწეული კონსულტაციების

რაოდენობა;
5) საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების, ტრეინინგების და სხვ. რაოდენობა, რომლებშიც

სასწავლებლის სახელით მონაწილეობდნენ მისი წარმომადგენლები;
6) სასწავლებლის მიერ ან მისი მონაწილეობით ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციების,

სემინარების, ტრეინინგების და სხვ. რაოდენობა;
7) სასწავლებლის საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობა;
8) უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლებლად/სტაჟირებაზე

გაგზავნილი სტუდენტების რაოდენობა.
9) აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამების რაოდენობა;
10) პერსონალის (არაკადემიური პერსონალის) გაცვლითი პროგრამების რაოდენობა;
11) უცხოურენოვანი კურსების/მოდულების/პროგრამების რაოდენობა;
12) უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა და ზრდის სტატისტიკა;
13) უცხოენოვანი სასწავლო კურსების რაოდენობა;
14) ინგლისურენოვანი პროგრამების რაოდენობა;
15) საერთაშორისო კვლევით ორგანიზაციებთან განხორცილებული პროექტების რაოდენობა;
16) საერთაშორისო კვლევების რაოდენობა;
17) საერთაშორისო კვლევითი გრანტების რაოდენობა;
18) ინგლისურის სწავლებასთან დაკავშირებული საგნების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით;
19) უცხოენოვანი ლიტერატურის რაოდენობა პროგრამების მიხედვით და ოდენობები;
20) სტუდენტებისა და პროფესორების საერთაშორისო მობილობის მაჩვენებელი;
21) ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ოდენობა ბიუჯეტში;
22) უცხოენოვანი სასერთიფიკაციო პროგრამებისა და მსმენელების რაოდენობა;
23) საერთაშორისო პროფესურის მოზიდვის მაჩვენებელი;

8.4 მიმდინარე პროცესის ანალიზი:
სასწავლებლის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება შეისწავლის
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების შეფასების ინდიკატორების
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მაჩვენებლებს. სამსახური ჩაატარებს კვლევას სტუდენტების, პროფესორებისა და ადმინისტრაციული
პერსონალის გამოკითხვის გზით და შექმნის დოკუმენტს სადაც იქნება ასახული სრული სურათი.

8.5 რეკომენდაციების შემუშავება პროცესის დახვეწასთან დაკავშირებით;
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება შეფასების ინდიკატორების
მაჩვენებლების, ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის დოკუმენტისა და სასწავლებლის სტრატეგიული
განვითარების დოკუმენტის გათვალისწინებით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს.

8.6 მიღებული რეკომენდაციების დანერგვა
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება სასწავლებლის გენერალურ
დირექტორთან და ადმინისტრაციასთან ერთად დაიწყებს შემუშავებული რეკომენდაციების დანერგვას.

8.7 სასწავლებლის თანამშრომელებისა და დაინტერესებული პირებისათვის გაცნობა.
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება სასწავლებლის თანამშრომლებს და
სხვა დაინტერესებულ პირებს გააცნობს შესაბამის დოკუმენტაციას, რისთვისაც ჩატარდება შეხვედრები,
გამოყენებულ იქნება ელექტრონული ფოსტა და ვებ-გვერდი კომუნიკაციისთვის.

8.8 საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების ეფექტურობის შეფასების
ვადები
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების ეფექტურობის შეფასება
უნდა განხორციელდეს ორ წელიწადში ერთხელ.

9. კონფიდენციალურობა
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ბუსსს ანრის შიდა ნორმატიულ დოკუმენტს და არ ექვემდებარება
მესამე მხარისთვის წარდგენას, გარდა აუდიტორებისა შიდა, გარე და ინსპექციური შემოწმების დროს.
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10. პერიოდული შემოწმების ფურცელი

N
პერიოდული
შემოწმების

თარიღი

შემოწმების ჩამტარებებლი პირის
გვარი, ინიციალები

და თანამდებობა
ხელმოწერა

შესწორებას
ექვემდებარება

პუნქტი
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11. პერსონალის აქტივობებთან გაცნობის ფურცელი

№ სახელი, გავრი თანამდებობა
გაცნობის

ვადა
გაცნობის
თარიღი

ხელმოწერა

1

თამთა ჩხეიძე სტუდენტთა, თანამშრომელთა
და მსმენელთა მომსახურების
განყოფილების
საქმისმწარმოებელი

10.04.2019

2
გურამ ქათამაძე საზღვაო საინჟინრო

ფაკულტეტის დეკანი
10.04.2019

3 ნინო ნაკაშიძე
სტუდენტთა, თანამშრომელთა
და მსმენელთა მომსახურების
განყოფილების უფროსი

10.04.2019

4 ილია ნიქაბაძე პიარ-მენეჯერი 10.04.2019

5
გიორგი დიასამიძე იურიდიული განყოფილების

უფროსი
10.04.2019

6 თემურ დევაძე
პროფესიული განათლების
დეპარტამენტის უფროსი

10.04.2019

7
ნათია დიასამიძე სტუდენტებთან

ურთიერთობის მენეჯერი
10.04.2019

8

ომარ დიასამიძე პრაქტიკის, კარიერის
დაგეგმვისა და სტუდენტებთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი

10.04.2019

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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12. შეთანხმების ფურცელი

ნაწილი 1. დოკუმენტის იდენთიფიკაცია, შემთანხმებელი პირი

1.1 შესათანხმებელი დოკუმენტის დასახელება, №
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1.2 შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი:
ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი რუსუდან დიასამიძე
განათლების ხარისხის სპეციალისტი ლია ფარტენაძე
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ლიზა ამილახვარი

1.3 შემსრულებელი ___________________________ \___________________\

___________________________ \___________________\

___________________________ \___________________\

ნაწილი 2. შეთანხმება

№ შემთანხმებლის თანამდებობა ხელმოწერა შეთანხმების
რიცხვი

შეთანხმების
დრო

შენიშვნა

1
რექტორი
რუსლან დიასამიძე

2
პრორექტორი
ბადრი დოღონაძე

3

დოკუმენტი შესათანხმებლად წარადგინა __________________    __________________    _______________
ხელმოწერა გვარი, სახელი თარიღი


