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INSTITUTIONAL EVOLUTION OF HIGHER EDUCATION IN GEORGIA

ABSTRACT

Education policy is an important direction of Georgia’s security policy, of which higher education is an integral 
part. Institutions occupy an important place in its development. Regulatory norms, institutions, values, cultural 
patterns, forms of ownership are recognized directions for establishing progress in the education system, its 
arrangement and institutionalization.

In conditions when there is no orderly, social protection-oriented system, as well as any clearly defined priori-
ties, all forms of discrimination in the labor system in the education system are excluded by the Georgian legisla-
tion. In this field, sufficient experience has been accumulated in public and private higher education institutions of 
Georgia. This approach was developed by the adoption of the Organic Law of Georgia on the Labor Code of Georgia. 

Georgia needs the development of institutions that will enable us to effectively realize the potential of the 
higher education system. It is also important to implement long-term education reform, which is openly sup-
ported by the World Bank.

Keywords: Institute, Institutionalization, Education Policy, Higher Education, European Standard Education 
System.
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შე სა ვა ლი
გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლოს უს აფ

რთხო ებ ის პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ
ლე ბაა, რომ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია უმ აღ ლე
სი გა ნათ ლე ბა. მთა ვა რია, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
შე იქ მნას ევ რო პუ ლი სტან დარ ტის გა ნათ ლე ბი სა 
სის ტე მა. მი სი პრინ ცი პე ბი მე19 სა უკ უნ ეში სა ფუძ
ვლი ან ად და ამ უშ ავ ეს ილია ჭავ ჭა ვა ძემ და ნი კო 
ნი კო ლა ძემ. ამ ის ათ ვის გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო
ბა ენ იჭ ება სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის 
ჰარ მო ნი ზე ბას ევ რო პულ გა ნათ ლე ბას თან, მეც ნი
ერ ებ ას თან, მი სი მმარ თვე ლო ბის წე სებ თან, ინ სტი
ტუ ტებ თან და პრინ ცი პებ თან.

სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გან ვი
თა რე ბა ში წამ ყვა ნი რო ლი უჭ ირ ავს ინ სტი ტუ ტე
ბის, ანუ მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლის ნორ მე ბის, 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის, ფა სე ულ ობ ებ ის, კულ ტუ რუ ლი 
ნი მუ შე ბის ერ თობ ლი ობ ას, სა კუთ რე ბის ფორ მებს. 
ინ სტი ტუ ტე ბი სის ტე მა ში პროგ რე სის დამ კვიდ რე
ბის, მი სი მოწყო ბის, ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის და ინ
სტი ტუ ცი ონ ალ იზ მის აღი არ ებ ული მი მარ თუ ლე ბაა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
 სა ქარ თვე ლო 2005 წლის მა ის ში ბო ლო ნი ის 

პრო ცესს შეუერთდა, რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გა ნათ ლე ბის სის ტე მე ბის და ახ
ლო ებ ასა და ჰარ მო ნი ზა ცი ას, ერ თი ანი ევ რო პუ ლი 
სივ რცის შექ მნას უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სათ ვის. 
პრო ცე სის მთა ვა რი მი ზა ნია, რომ ად ამი ან ებ მა და 
სა ხელ მწი ფო ებ მა მუდ მივ ცვა ლე ბად და მზარდ 
ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ურ სა ზო გა დო ებ აში გან სა კუთ
რე ბით გა აც ნო ბი ერ ონ უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის რო ლი. 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის გა ზი არ ებ ის შე დე გე ბი 
აის ახა სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ახ ალ 

ინ სტი ტუ ტებ ში. შე იც ვა ლა სა კუთ რე ბის ინ სტი ტუ
ტე ბი, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი ავ ტო ნო მი ური და წე სე
ბუ ლე ბე ბი, ხო ლო უნ ივ ერ სი ტეტ ში სწავ ლე ბა და 
კვლე ვა ურ თი ერ თი სა გან გა ნუ ყო ფე ლი გახ და, რომ
ლე ბიც ავ ით არ ებ ენ კვლე ვებ სა და ინ ოვ აცი ებს და 
მუდ მი ვად მი ის წრაფ ვი ან უნ ივ ერ სა ლუ რი ცოდ ნი სა
კენ. უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კვლე ვა სა და სწავ ლე ბა ში 
მას წავ ლებ ლე ბის და სტუ დენ ტე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, 
და ცუ ლია მათ მი ერ ის ეთი გა რე მო თი სარ გებ ლო
ბა, რო მელ შიც შე საძ ლე ბე ლია კულ ტუ რი სა და 
ცოდ ნის შე ძე ნა. უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი ხელს უწყო ბენ 
სტუ დენ ტე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის მო ბი ლო ბას. 
ამ ავ დრო ულ ად, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი 
სტა ტუ სის, წო დე ბე ბის, გა მოც დე ბი სა და სტი პენ
დი ებ ის მი ნი ჭე ბის ზო გად პო ლი ტი კას მი იჩ ნე ვენ 
მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად დღე ვან დელ პი რო ბებ ში 
თა ვი ან თი მი სი ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად.
l სა ქარ თვე ლო ში უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მიზ

ნე ბია ქარ თუ ლი და მსოფ ლიო კულ ტუ რის ღი რე
ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის ხელ შეწყო ბა, 
პი როვ ნე ბის ინ ტე რე სე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შე სატყვი სი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, 
l პი როვ ნუ ლი პო ტენ ცი ალ ის რე ალ იზ ება, ში და 

და სა გა რეო შრო მის ბა ზარ ზე უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე
ბის მქო ნე პირ თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ რუნ
ველ ყო ფა, სა მეც ნი ერო კვლე ვის პი რო ბე ბის შექ მნა, 
უზ რუნ ველ ყო ფა და გან ვი თა რე ბა,
l  სტუ დენ ტთა და აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის 

მო ბი ლო ბის წა ხა ლი სე ბა.
აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად სა ხელ მწი

ფო უზ რუნ ველ ყოფს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გა ტა რე ბას. კერ ძოდ კი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ
ნე ბის მი საღ წე ვად უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა (რაც სხვებ თან ერ თად არ ის მნიშ

უჭ ირ ავს  ინ სტი ტუ ტებს.   მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლის ნორ მე ბი, და წე სე ბუ ლე ბე ბი, ფა სე ულ ობ ები, 
კულ ტუ რუ ლი ნი მუ შე ბი, სა კუთ რე ბის ფორ მე ბი, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში  პროგ რე სის დამ კვიდ რე ბის, მი სი 
მოწყო ბის და ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის აღი არ ებ ული მი მარ თუ ლე ბაა.  

ის ეთ პი რო ბებ ში, რო დე საც არ არ სე ბობს მო წეს რი გე ბუ ლი, სო ცი ალ ურ და ცუ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სის ტე მა, ას ევე,  რა იმე ნათ ლად გა მოკ ვე თი ლი პრი ორ იტ ეტ ები, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გა მო ირ
იცხა დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მა გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში.  სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო და კერ ძო უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით საკ მაო გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და. 
ეს მიდ გო მა გა ნა ვი თა რა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მი ღე ბამ. 

ამ ას თან, სა ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა ინ სტი ტუ ტე ბის  გან ვი თა რე ბა, რაც მოგ ვცემს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე
ბის სის ტე მის პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტი ან რე ალ იზ ებ ას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, აგ რეთ ვე, გა ნათ ლე ბის გრძელ ვა
დი ანი რე ფორ მის გან ხორ ცი ელ ება, რა საც  ღი ად უჭ ერს მხარს მსოფ ლიო ბან კიც.

საკვანძოსიტყვები:ინ სტი ტუ ტი, ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცია, გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა, უმ აღ ლე სი გა ნათ
ლე ბა,  ევ რო პუ ლი სტან დარ ტის გა ნათ ლე ბი სა სის ტე მა.
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ვნე ლო ვა ნი) უზ რუნ ველ ყოფს: 
l უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა 

და ღიაობას, 
l აკ ად ემი ურ თა ვი სუფ ლე ბას, 
l უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ

ლო ბას მთე ლი სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში, 
l  აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის, სა მეც ნი ერო 

პერ სო ნა ლი სა და სტუ დენ ტთა მო ნა წი ლე ობ ას გა
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა და მი სი შეს რუ ლე ბის 
კონ ტრო ლის პრო ცეს ში, 
l უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე

ბის მარ თვის და ამ და წე სე ბუ ლე ბა ში კონ კურ სე ბის 
სა ჯა რო ობ ასა და გამ ჭვირ ვა ლო ბას, 
l  უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ყო ველ

გვა რი დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვას, მათ შო რის, 
აკ ად ემი ური, ეთ ნი კუ რი, სო ცი ალ ური ან რე ლი გი
ური კუთ ვნი ლე ბის ან/და შე ხე დუ ლე ბის, სქე სი სა 
და სხვა ნიშ ნით.

გა ნათ ლე ბის რე ფორ მი რე ბულ მა სის ტე მამ, ბა კა
ლავ რი ატ მა, მა გის ტრა ტუ რამ და დოქ ტო რან ტუ რამ, 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში, სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე ტებ სა 
და კო ლე ჯებ ში სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს უნ და 
მის ცეს სა შუ ალ ება, მაქ სი მა ლუ რად გა მო იყ ენ ონ 
თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და იყ ვნენ კონ კუ
რენ ტუ ნა რი ან ნი სა ქარ თვე ლო სა და მსოფ ლი ოს 
შრო მის ბაზ რებ ზე. ამ მიზ ნით დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დახ ვე წა სა 
და გან ვი თა რე ბას. ხა რის ხი ანი უმ აღ ლე სი გა ნათ
ლე ბის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თვე ლოს სა მეც ნი ერო 
პო ტენ ცი ალ ის გაზ რდი სა და ეკ ონ ომ იკ ის წინ სვლის 
ერთერ თი წი ნა პი რო ბაა. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო
ლო გი ებ ის სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ
ლო ბის გაღ რმა ვე ბა. თავ და პირ ვე ლად უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ხის
ტი, საფ რთხის შემ ცვე ლი ჩა ნა წე რი არ სე ბობ და 
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის 
შე სა ხებ. ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ ვგუ ლის ხმობთ იმ ას, 
რომ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი უმ აღ ლე სი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის აკ ად ემი ურ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე არ შე იძ ლე ბა არ ჩე ული ყო ფი ლი
ყო 65 წელს მიღ წე ული პი რი, ხო ლო აკ ად ემი ურ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე მყო ფი პი რი, რო მელ მაც მი აღ წია 
65 წელს, აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბი დან გან თა ვი
სუფ ლდე ბო და აკ ად ემი ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე არ ჩე ვის 
ვა დის გას ვლის შემ დეგ. 

კა ნო ნის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი ქმნი და 
საფ რთხეს, რომ 65 წელს მიღ წე ულ პერ სო ნალს, 

რო მელ მაც მი იღო სა თა ნა დო ცოდ ნა და და აგ რო ვა 
დი დი გა მოც დი ლე ბა, აღ არ ექ ნე ბო და შე საძ ლებ
ლო ბა მი ეღო კონ კურ სში მო ნა წი ლე ობა და და ეკ
ავ ებ ინა სა კონ კურ სო აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბა. 
აღ ნიშ ნულ მა ნორ მამ შემ დეგ ში ევ ოლ უცია გა ნი
ცა და. ამ ჟა მად კა ნო ნით გა მო ნაკ ლი სი შე იძ ლე ბა 
დად გინ დეს უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბის წეს დე ბით.

ახ ლა უკ ვე რო გორც წე სი, აღ ნიშ ნუ ლი ას აკ ის 
პერ სო ნა ლის კონ კურ სში დაშ ვე ბის შე საძ ლებ ლო
ბებს წყვეტს უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბის აკ ად ემი ური საბ ჭო. ას ეთი ცვლი ლე ბა 
დრო ული და გა მარ თლე ბუ ლი იყო. ის ეთ პი რო ბებ ში, 
რო დე საც არ არ სე ბობ და მო წეს რი გე ბუ ლი, სო ცი
ალ ურ და ცუ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა, 
ას ევე, რა იმე ნათ ლად გა მოკ ვე თი ლი პრი ორ იტ
ეტ ები, ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო. აღ სა
ნიშ ნა ვია, რომ ას ეთი ას აკ ობ რი ვი შეზღუდ ვა არაა 
და წე სე ბუ ლი ეს ტო ნეთ ში, ლატ ვი აში, ლი ეტ უვ აში, 
ევ რო კავ ში რის სხვა და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში. 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში თვი თონ აკ ად ემი ური 
პერ სო ნა ლი იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას სა პენ სიო 
ას აკ ის მიღ წე ვის შემ დეგ გა ვი დეს თუ არა პენ სი აზე, 
სა დაც თით ქმის არ ან აკ ლებ თან ხას მი იღ ებს, ვიდ რე 
ის იღ ებ და ხელ ფასს აკ ად ემი ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე 
მუ შა ობ ის შე დე გად. მთა ვა რია რომ აკ ად ემი ური 
თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბა მოხ დეს მხო ლოდ ღია კონ
კურ სის წე სით, რო მე ლიც უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის, თა ნას წო რო ბი სა და სა მარ თლი
ანი კონ კუ რენ ცი ის პრინ ცი პებს. სა ქარ თვე ლოს სა
ხელ მწი ფო და კერ ძო უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ამ 
სფე რო ში საკ მაო გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და. 

ეს მიდ გო მა გა ნა ვი თა რა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ
ლი კა ნო ნის სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მი ღე
ბამ. ახ ალი ნორ მის მი ხედ ვით კო დექ სმა და აკ ან ონა, 
რომ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა წარ მო იშ ობა მხა რე თა 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ან ობ ის სა ფუძ ველ ზე, ნე ბის 
თა ვი სუ ფა ლი გა მოვ ლე ნის შე დე გად მიღ წე ული 
შე თან ხმე ბით. ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ას ევე, რომ 
შრო მით და წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბებ
ში, მათ შო რის, ვა კან სი ის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის გა
მოქ ვეყ ნე ბი სას და შერ ჩე ვის ეტ აპ ზე, აკ რძა ლუ ლია 
ნე ბის მი ერი სა ხის დის კრი მი ნა ცია რა სის, კა ნის ფე
რის, ენ ის, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ალ ური კუთ ვნი ლე ბის, 
ერ ოვ ნე ბის, წარ მო შო ბის, ქო ნებ რი ვი ან წო დებ რი ვი 
მდგო მა რე ობ ის, საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის, ას აკ ის, 
სქე სის, სექ სუ ალ ური ორი ენ ტა ცი ის, შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის, რე ლი გი ური, სა ზო გა დო ებ რი ვი, 
პო ლი ტი კუ რი ან სხვა გა ერ თი ან ებ ის ად მი, მათ შო
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რის, პრო ფე სი ული კავ ში რი სად მი, კუთ ვნი ლე ბის, 
ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობ ის, პო ლი ტი კუ რი ან სხვა 
შე ხე დუ ლე ბის გა მო ან სხვა ნიშ ნით. 

უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი სა ქარ თვე ლო ში 
ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ბა მი სი ნორ მე ბით 
რე გუ ლირ დე ბა. უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბა ში სას წავ ლო და სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი 
მუ შა ობ ის, აგ რეთ ვე მი სი პერ სო ნა ლის პრო ფე სი
ული გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის სის ტე მა ტუ რი შე ფა
სე ბის მიზ ნით არ სე ბობს ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო
ფის მე ქა ნიზ მი, მათ შო რის, ძი რი თად სა გან მა ნათ
ლებ ლო ერ თე ულ ში, რო მე ლიც მოქ მე დებს უმ აღ ლე
სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის წეს დე ბის 
შე სა ბა მი სად. საზღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბი სა და მა თი 
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ თან კავ ში რის სა ფუძ ველ ზე 
ყა ლიბ დე ბა ხა რის ხის კონ ტრო ლის გამ ჭვირ ვა ლო ბა 
და მა თი უზ რუნ ველ ყო ფის მე თო დო ლო გია.

სა ქარ თვე ლო დან უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სხვა დას
ხვა მსოფ ლიო რე იტ ინ გებ ში ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე
ტი, ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი და სა ქარ
თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი ხვდე ბი ან. 
ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მსოფ ლიო რე იტ ინ გია 
QS World University Rankings, რო მე ლიც უნ ივ ერ
სი ტე ტე ბის რე იტ ინ გის შედ გე ნის მიზ ნით იყ ენ ებს 
შემ დეგ ინ დი კა ტო რებს: აკ ად ემი ური რე პუ ტა ცია, 
დამ საქ მე ბელ თა შო რის რე პუ ტა ცია, სტუ დენ ტე
ბი სა და პერ სო ნა ლის თა ნა ფარ დო ბა, პერ სო ნა ლის 
ცი ტი რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, უცხო ელი პერ სო ნა ლი, 
უცხო ელი სტუ დენ ტე ბი. შე სა ბა მი სად, რან ჟი რე ბა 
ფა რავს უნ ივ ერ სი ტე ტის სწავ ლასწავ ლე ბის, კვლე
ვი სა და ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის, უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რე პუ ტა ცი ის შე ფა სე ბას. 

QS World University Rankings  ის 2021 წლის 
მსოფ ლი ოს უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სა უკ ეთ ესო ათ
ასე ულ ში თსუ 601650 პო ზი ცი აზე იყო. ივ ანე ჯა
ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი QS World University Rankings  ის 
2022 წლის რან ჟი რე ბა ში 30 ად გი ლით და წი ნა ურ და 
და 571580ეპ ოზ იცი ას იკ ავ ებს. თბი ლი სის სა ხელ
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი კვლავ ერ თა დერ თი უნ ივ
ერ სი ტე ტია სამ ხრეთ კავ კა სი იდ ან, რო მე ლიც უკ ვე 
მე ორე წე ლია წარ მოდ გე ნი ლია QS World University 
Rankings  ის რან ჟი რე ბა ში. QS World University 
Rankings მსოფ ლიო უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 2022 წლის 
რან ჟი რე ბას სა თა ვე ში მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლი გი
ური ინ სტი ტუ ტი (MIT) უდ გას. 

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის და მათ შო რის უმ

აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა სურ ვე ლი დო ნის მიღ წე ვა 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია ქვეყ ნის 
მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და შე სა ბა მი სად გა
ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის ზრდა ზე. ამ იტ ომ ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ აზე, მის სწრაფ ზრდა
ზე მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი 
მთლი ან ად გა ნათ ლე ბის სფე როს, მათ შო რის უმ
აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა.

სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ული პარ ტნი ორ ებ ის 
 აშშს, ნა ტოს, ევ რო კავ ში რის, დი დი ბრი ტა ნე თის 
 დახ მა რე ბით არ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ქვე ყა ნა
ში ამ აღ ლდეს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის დო ნე. აღ ნიშ
ნუ ლის რე ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს: 
l ევ რო კავ შირ თან უვ იზო მი მოს ვლა, 
l სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით შე მო ღე ბუ

ლი ორ მა გი მო ქა ლა ქე ობა, 
l  ევ რო პა ში გაც ვლი თი პოგ რა მე ბით სტუ

დენ ტთა გაგ ზავ ნის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი, იქ 
სწავ ლი სას სა ქარ თვე ლო დან წა სულ სტუ დენ ტებ ზე 
იგ ივე ტა რი ფე ბის და წე სე ბა, რო გორც ევ რო კავ ში
რის მო ქა ლა ქე ებ ზე. 
l აღ სა ნიშ ნა ვია „ერ ას მუ სის“ პროგ რა მა, რომ

ლი თაც ჩვენს მო ქა ლა ქე ებს ევ რო პა ში გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის უპ რე ცე დენ ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქ ვთ, 
ანუ ზუს ტად ის ეთ ივე, რო გორც ევ რო პე ლებს. 
l ამ ყვე ლა ფერს კი დევ უნ და მი ემ ატ ოს ის, რომ 

სა ქარ თვე ლომ შეძ ლო და კო ვი დის პი რო ბებ ში 
დააარსა ქუ თა ის ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტი.

 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მსოფ ლიო ბან კთან 25წლი
ანი თა ნამ შრომ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში, ჩვენს ქვე ყა
ნა ში ბან კის 100ზე მეტ პრო ექ ტში, და ახ ლო ებ ით, 
4.3 მლრდ აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ცია 
გან ხორ ცი ელ და.

დღეს დღე ობ ით უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა სა ქარ
თვე ლო ში დგას გა მოწ ვე ვის წი ნა შე, რომ მი სი მი
ღე ბა უმ ნიშ ვნე ლოდ ზრდი დეს და საქ მე ბის შან სს, 
აუმ ჯო ბე სებ დეს სა ხელ ფა სო და ნა მატს და მე ტად 
შე ეს აბ ამ ებ ამ ებ ოდ ეს შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნებს. 
ეს გა ნა პი რო ბებს იმ ას, რომ ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე
ბის მი ღე ბის მიზ ნით საზღვარ გა რეთ წა სუ ლი ქარ
თვე ლი სტუ დენ ტე ბის რიცხვი იზ რდე ბა. 

სა ერ თა შო რი სო რე იტ ინ გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 
სა ქარ თვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის მთა
ვა რი გა მოწ ვე ვაა ში და კონ ფლიქ ტი, ეკ ონ ომ იკ ური 
პრობ ლე მე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
და ფი ნან სე ბა ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სტუ დენ ტე ბის 
სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ის, ცხოვ
რე ბის პი რო ბე ბის, სწავ ლას თან და სა ერ თა შო რი სო 
მო ბი ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი.
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დას კვნა
მი უხ ედ ავ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ სვლი სა, სა

ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა ინ სტი ტუ ტე ბის ის ეთი 
შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა, რაც მოგ ვცემს უმ აღ ლე
სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტი
ან რე ალ იზ ებ ას. ეს შე საძ ლე ბე ლია გა ნათ ლე ბის 
გრძელ ვა დი ანი რე ფორ მით. სწო რედ ას ეთ პრო ექ
ტებს უჭ ერს მხარს მსოფ ლიო ბან კი სა ქარ თვე ლო ში. 

ამ ერ იკ ული და ევ რო პუ ლი გა ნათ ლე ბის გა
მოც დი ლე ბა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი, წარ მა ტე ბუ ლი 
კა რი ერ ის აუც ილ ებ ელ პი რო ბად მი იჩ ნევს  თვით
დის ციპ ლი ნას, შრო მის მოყ ვა რე ობ ას და სწო რი 
სტრა ტე გი ის არ ჩე ვას. ცხა დია, შრო მის გა რე შე ვერ
სად ვე რა ფერს ვერ მი აღ წევთ. ამ იტ ომ, უმ ნიშ ვნე
ლო ვა ნე სია, პრაქ ტი კა, სა კუ თარ თავ ზე მუ შა ობა, 
რად გან ნე ბის მი ერ ად ამი ანს, ნე ბის მი ერ პო ზი ცი
აზე მაქ სი მუ მი მო ეთხო ვე ბა. ად ამი ანს, ას ევე, უნ და 
შე ეძ ლოს და სა ხუ ლი მიზ ნის კენ სტრა ტე გი ულ ად, 
მი ზან მი მარ თუ ლად სვლა და სწო რად გან საზღვრა, 
თუ რა ეტ აპ ზე რა არ ის სა ჭი რო.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოს წავ ლე ებ სა და სტუ დენ
ტებს გა ვუ ჩი ნოთ მო ტი ვა ცია, რომ ის ინი და ეწ აფ ონ 
სწავ ლას და ცოდ ნას და მო უკ იდ ებ ლად დაეუფლონ. 
მათ პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა უნ და შეძ ლონ და არა 
ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა. ბევ რად უფ რო ეფ
ექ ტუ რი იქ ნე ბა, რო დე საც ის ინი თა ვად მიხ ვდე ბი
ან, თუ რა ტომ სჭირ დე ბათ მათ ინ სტრუ მენ ტე ბი. 
თა ნა მედ რო ვე პროგ რა მე ბის ერთერ თი მთა ვა რი 
მი ნუ სი ის არ ის, რომ ის ინი ხში რად სა განს უღ
რმავ დე ბი ან, სა ფუძ ვლე ბის, ძი რი თა დი იდე ებ ისა 

და სა და ვო სა კითხე ბის მკა ფი ოდ ახ სნის გა რე შე. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ცოდ ნა გა ნი ხი ლე ბო დეს, 
რო გორც სე მან ტი კუ რი ხე. პირ ველ რიგ ში უნ და 
გა ვი გოთ ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბი  ეს ხის 
ღე რო და დი დი ტო ტე ბია. მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ 
უნ და გა და ვი დეთ ფოთ ლებ ზე (დე ტა ლე ბი). წი ნა
აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში მათ არ აფ ერი ექ ნე ბათ ჩა
მო სა კი დე ბე ლი. ცოდ ნის ამ ჟა მინ დე ლი ტეს ტე ბის 
სა ხით შე მოწ მე ბა არა მხო ლოდ არ იძ ლე ვა შე დეგს, 
არ ამ ედ მავ ნე ზე გავ ლე ნას ახ დენს სწავ ლა ზე. თა
ვის თა ვად, ცოდ ნის შე მოწ მე ბა სა ჭი როა, მაგ რამ 
არა გა და ჭარ ბე ბუ ლად ტეს ტუ რი და ვა ლე ბე ბის 
სა ხით. პრეს ტი ჟუ ლად ის ეთი კურ სე ბი შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს, სა დაც ას წავ ლი ან აზ როვ ნე ბას და 
უკ უკ ავ ში რის თვის სა ჭი რო უნ არ ებს უყ ალ იბ ებ ენ, 
რო დე საც სა კუ თა რი შეც დო მე ბის მი უკ ერ ძო ებ
ლად გა ან ალ იზ ება შე უძ ლი ათ. 

მსოფ ლიო ბან კის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ
თა საბ ჭომ 2019 წლის 29 მა ისს და ამ ტკი ცა, და 18 
ივ ნისს ხე ლი მო ეწ ერა და ფი ნან სე ბის ხელ შეკ რუ
ლე ბას სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში. პრო ექ ტი სრულ შე სა ბა მი
სო ბა შია მსოფ ლიო ბან კის სა ქარ თვე ლოს თან პარ
ტნი ორ ობ ის 20192022 წლე ბის სტრა ტე გი ას თან და 
ხელს უწყობს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას 20182023 
წლებ ში გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის დღის წეს რი გის 
გან ხორ ცი ელ ებ აში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ სხვა ობ ის 
შემ ცი რე ბა, რო მე ლიც სწავ ლის შე დე გებ სა და შრო
მის ბაზ რის მო ლო დი ნებს შო რის არ სე ბობს კად რე
ბის კვა ლი ფი ცი ურ ობ ის თვალ საზ რი სით. 
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