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1. პრეამბულა

სახელოვნებო განათლება, როგორც საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული კლასიკური კულტურულ-
საგანმანათლებლო კერებისა და ტრადიციული სახელოვნებო სკოლების ერთგვარი
ერთობლიობა, გარკვეულწილად, ორი სტრატეგიული მნიშვნელობის სფეროს
თანხვედრის ადგილად, კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეების სინთეზად
უნდა განვიხილოთ. შესაბამისად, ის ამ ორივე მასშტაბური სივრცის ორგანული
შემადგენელი ელემენტი, ორივე სფეროსათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი და
სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია.

სახელოვნებო განათლების სფერო:



2

 არის ინდივიდუალური პროფესიული თავისებურებების მქონე, სპეციფიკური
სფერო, რომელიც სამივე საგანმანათლებლო საფეხურზე (ზოგადი,
პროფესიული და უმაღლესი), არსებობს და პირობითად სამ ჯგუფად იყოფა;

 მოიცავს საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში მყოფი (მის მიერ დაფუძნებული) კულტურულ-
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წარმოებულ კულტურულ-
საგანმანათლებლო პროცესს;

 სახელოვნებო განათლების სისტემა წარმოადგენს საქართველოს
საგანმანათლებლო და კულტურული სივრცეების ორგანულ შემადგენელ
ნაწილს, და ორივე კუთხით ძალზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია;

 სახელოვნებო განათლების სისტემა ერთიანი საგანმანათლებლო სივრციდან
მკვეთრად გამოირჩევა და თავისებური სპეციფიკა ახასიათებს, შესაბამისად
ეფექტური ფუნქციონირებისა და განვითარების მიზნით, დამოუკიდებელი
სახელმწიფო პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში
უნდა ფუნქციონირებდეს. მეტი სიცხადისთვის: სახელოვნებო განათლება
ერთიანი საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილს, ცხადია, უნდა წარმოადგენდეს,
თუმცა, მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით, დროსა და სივრცეში მდგრადი
განვითრების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია, მისთვის რელევანტური,
განსხავაებული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულაციების შემუშავების
და დანერგვის ხელშეწყობა;

 აღნიშნულ კონტექსტში, სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) ხელოვნების
მიმართულების უმაღლესი აკადემიური განათლების უმნიშვნელოვანესი კერაა
საქართველოში. უნივერსიტეტის მუშაობის ძირითადი ვექტორია - ხელოვნების
რიგი დარგების განვითარება და კვლევა. უმაღლესი სახელოვნებო განათლების
ერთ-ერთი ძირითადი სპეციფიკური მახასიათებელი (დეტალური განხილვა იხ.
ქვემოთ) ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების პრინციპში
ვლინდება, რაც შემოქმედებითი/პრაქტიკული და თეორიული სწავლების
ინტეგრაციას გულისხმობს. სახელოვნებო განათლების ძირითადი მიზანი
ინდივიდუალური შემოქმედებითი პოტენციალისა და პროფესიული უნარ-
ჩვევების განვითარებაში მდგომარეობს. სწავლების პროცესში საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბუნებრივად ფოკუსირებულია ცალკეულ ინდივიდუალურ შემოქმედებით
მონაცემებზე, შესაბამისად, სასწავლო პროცესიც ამ მონაცემების განვითარებასა
და სტუდენტის შემოქმედებითი პოტენციალის გახსნაზეა ორიენტირებული.

2. ზოგადი პრინციპები

სახელმწიფოს დემოკრატიული ღირებულებების გათვალისწინებით უწყვეტი
სწავლის პრინციპის საფუძველზე, განათლების სისტემამ უნდა აღზარდოს
სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე თავისუფალი მოქალაქე, რომლის ღირებულებათა
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სისტემა დაფუძნებული იქნება თანამედროვე ევროპული სამოქალაქო საზოგადოების
ძირითადი ფასეულობებზე, რაც გაგვამთლიანებს ერთ დიდ ევროპულ ოჯახთან.

თნამედროვე ეპოქის ყველა ადამიანს ესაჭიროება ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი
ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მას ჰარმონიულად
მოერგოს სწრაფად ცვალებად სამყაროს, ცხადია, ტრადიციული ღირებულებების
გათვალისწინებით.

უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სისტემა უწყვეტი სწავლის პრინციპის
გათვალისწინებით, სწავლების სამივე საფეხურზე უნდა ზრუნავდეს ინდივიდის
არსებითად მნიშვნელოვანი პროფესიული და ცხოვრებისეული უნარების
განვითრებაზე, როგორებიც არის: კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების,
შემოქმედებითობის, ინიცირების, პრობლემის გადაჭრის, რისკის შეფასების,
პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების და გადაწყვეტილების მიღების უნარები.
თითოეულ ინდივიდს უნდა შეეძლოს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ადეკვატური
ტრანსფერის რაციონალური განხორციელება. ეს ყოველივე უმაღლესი სახელოვნებო
განათლების სისტემაში სწავლის, სწავლების, შემოქმედებითი განვითარებისა და
მართვის ხარისხის კულტურის დანერგვითა და განვითარებით არის შესაძლებელი.
უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა
ეფუძნება შემდეგ ოთხ პრინციპს:

 საგანმანათლებლო საქმიანობის ხარისხსა და მის უზრუნველყოფაზე
უპირველეს ყოვლისა პასუხისმგებელია უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებეულება;

 ხარისხის უზრუნველყოფა რეაგირებს უმაღლესი განათლების სისტემების,
დაწესებულებების, პროგრამებისა და სტუდენტების მრავალფეროვნებაზე;

 ხარისხის უზრუნველყოფა ხელს უწყობს ხარისხის კულტურის განვითარებას;
 ხარისხის უზრუნველყოფა ითვალისწინებს სტუდენტების, ყველა სხვა

დაინტერესებული მხარისა და საზოგადოების საჭიროებებსა და მოლოდინებს.

3. უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სპეციფიკა

უმაღლესი სახელოვნებო განათლების ერთ-ერთი ძირითადი სპეციფიკა
ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების პრინციპში ვლინდება, რაც
შემოქმედებითი/პრაქტიკული და თეორიული სწავლების ინტეგრაციას გულისხმობს.
სახელოვნებო განათლების ძირითადი მიზანი ინდივიდუალური შემოქმედებითი
პოტენციალისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში მდგომარეობს. სწავლების პროცესში
უმაღლესი სახელოვნებო სასწავლებელი ბუნებრივად ფოკუსირებულია ცალკეულ
ინდივიდუალურ შემოქმედებით მონაცემებზე, შესაბამისად, სასწავლო პროცესიც ამ
მონაცემების განვითარებისა და სტუდენტის შემოქმედებითი პოტენციალის გახსნაზეა
ორიენტირებული. ყველა ეს დეტალი სახელოვნებო განათლების სტრატეგიის
კვინტესენციას წარმოადგენს, რასაც სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური მხარდაჭერა
ესაჭიროება.
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სახელოვნებო განათლების ძირითადი სპეციფიკა, მისი კლასიკური საუნივერსიტეტო
განათლებისაგან მკვეთრად განმასხვავებელი ნიშანი, შემდეგში მდგომარეობს:
სახელოვნებო განათლება სწავლა-სწავლების პროცესში ორიენტირებულია
ხელოვნების სხვადასხვა დარგების შესაბამისი მონაცემების მქონე პოტენციურ
სტუდენტებზე, აპლიკანტთა ერთგვარ სპეციფიკურ სეგმენტზე და საგანმანათლებლო
პროცესის საბოლოო შედეგიც, მისი ეფექტურობაც, მათი შერჩევის ეტაპზე
ადეკვატური შეფასების სისტემის არსებობით არის განპირობებული. ხელოვნების
ცალკეული დარგის სპეციფიკის შესაბამისად, ეს პრიორიტეტული სახელოვნებო
უნარები, ბუნებრივი მონაცემები თუ უნარ-ჩვევები შეიძლება სხვადასხვაგვარი
ფორმით იყოს გამოხატული, მაგალითად, მხატვრული წარმოსახვა, სმენა,
არტისტიზმი, პლასტიკა, შემოქმედებითი განვითარების პოტენციალი და ა.შ.
შესაბამისად, აპლიკანტთა შერჩევის სახელმძღვანელო პრინციპები სახელოვნებო
განათლების ამ ერთგვარ "სპეციფიკას" ეყრდნობა, ხოლო შერჩევა უპირველეს ყოვლისა
კანდიდატთა სწორედ ამ ბუნებრივი მონაცემებისა თუ უნარ-ჩვევების
შესწავლა/შეფასებას გულისხმობს, რომელთა განვითარება და მაღალ პროფესიულ
სიმაღლეზე აყვანა სახელოვნებო მიმართულების საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ფუძემდებლური ამოცანაა.

4. უნივერსიტეტის მისია

სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - ხელოვნების მიმართულების უმაღლესი აკადემიური განათლების
მნიშვნელოვანი კერაა საქართველოში. უნივერსიტეტის მისიაა - ხელოვნების
დარგების განვითარება და კვლევა, ხელოვნების დარგების მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტებისა და პროფესიონალების აღზრდა. უნივერსიტეტი წარმოადგენს
სტუდენტთა, პროფესორ-მასწავლებელთა, ხელოვანთა, მკვლევართა,
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის მჭიდრო კავშირს, რომელთა ერთიანი,
ჰარმონიული თანამშრომლობით იქმნება სწავლების, შემოქმედებითი განვითარებისა
და სამეცნიერო კვლევების ერთიანი არეალი, ასევე ხელოვნების დარგების
(თეატრალური, აუდიოვიზუალური, ქორეოგრაფიული, სამუსიკო) მნიშვნელოვანი
და მდგრადი განვითარების საფუძველი ქვეყნის მასშტაბითა და საერთაშორისო
ასპარეზზე. უნივერსიტეტის მისიაა იქცეს გამოცდილების გაზიარების, ახალგაზრდა
შემოქმედთა ურთიერთობების და კულტურათა დიალოგის საერთაშორისო ცენტრად.

5. ხედვა

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი 2024 წლისათვის არის სახელოვნებო პროფილის მდიდარი
ტრადიციების მქონე, უნიკალური და განვითარების თანამედროვე ხედვაზე
ორიენტირებული, ცნობადი და აღიარებული უნივერსიტეტი, რომელიც
შემოქმედებითი განვითარების, სწავლა-სწავლებისა და კვლევების ინოვაციური
მეთოდებით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე სასწავლო კურსებით,
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საგანმანათლებლო პროგრამებითა და შემოქმედებითი პროექტებით, სახელოვნებო
მეცნიერებების, მედიის, ტურიზმისა და მენეჯმენტის სფეროში აქტუალური
კვლევებითა და მრავალფეროვანი ხარისხიანი სერვისებით უპასუხებს
თანამედროვეობის მნიშვნელოვან გამოწვევებს, ემსახურება ხელოვნების დარგების
განვითარებას და წამყვანი პოზიცია უჭირავს საქართველოს, კავკასიის რეგიონის,
ევროპისა და აზიის უმაღლეს სახელოვნებო სასწავლებლებს შორის.

6. მოკლე ისტორია

საქართველოში სათეატრო განათლების პირველი მცდელობა დაკავშირებულია 1922
წელს ა. ფაღავას ხელმძღვანელობით დაარსებულ დრამატულ სტუდიასთან, რომლის
საფუძველზეც 1923 წლის 10 ოქტომბერს სახალხო კომისართა საბჭოს დადგენილებით
(ოქმი N 31) შეიქმნა „სასცენო ხელოვნების ინსტიტუტი“.

ინსტიტუტის პირველი რექტორი იყო აკაკი ფაღავა, სამხატვრო ხელმძღვანელი კოტე
მარჯანიშვილი, პედაგოგებად მუშაობდნენ გამოჩენილი მეცნიერები: ივ.
ჯავახიშვილი, დ. უზნაძე, გ. ჩუბინაშვილი, ა. შანიძე, გ. ახვლედიანი, ა. ნათიშვილი.
რეჟისორები: ს. ახმეტელი, მ. ქორელი. მწერლები: კ. გამსახურდია, გრ. რობაქიძე, ნ.
შიუკაშვილი.

ინსტიტუტის სტრუქტურა შედგებოდა სტუდიებისა (ფაკულტეტების ნაცვლად) და
კლასებისაგან:

ა) დრამატული სტუდია,

ბ) საოპერო სტუდია,

გ) საოპერო გუნდის კლასი,

დ) პლასტიკისა და რიტმული გიმნასტიკის კლასი.

1924 წელს მოხდა ინსტიტუტის პირველი გამოშვება. დაამთავრა 21 სტუდენტმა.
ინსტიტუტის კურსდამთავრებულთა შორის იყვნენ: ა. ხორავა, ვ. გოძიაშვილი, ს.
თაყაიშვილი, თ. წულუკიძე, მ. მრევლიშვილი, პ. კობახიძე, პ. კანდელაკი, პ.
მურღულია, გ. კუპრაშვილი, ნ. შენგელაია, ს. ჭელიძე და სხვები.

1927 წლიდან ინსტიტუტმა შეწყვიტა ფუნქციონირება.

1939 წლის 1 სექტემბერს აკაკი ხორავასა და აკაკი ფაღავას ინიციატივით, მთავრობის
დადგენილების საფუძველზე, აღდგენილ იქნა თეატრალური ინსტიტუტი.

1992 წელს თეატრალურ ინსტიტუტს ეწოდა თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
ინსტიტუტი.

2002 წელს ინსტიტუტი გარდაიქმნა უნივერსიტეტად.
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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კურსდამთვრებულებმა არსებითად განსაზღვრეს მეოცე საუკუნისა და თანამედროვე
საქართველოს თეატრალური თუ კინოხელოვნების განვითარების ხასიათი.

2005 წელს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს შეუერთდა თბილისის ექვთიმე
თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მოხდა რეორგანიზაცია, გაფართოვდა უნივერსიტეტის პროფილი და გაიზარდა
პოტენციალი.

უნივერსიტეტმა მთავარი როლი შეასრულა დრამისა და კინოს, ტელე-მედიის,
მუსიკალური თეატრის, ესტრადის, თოჯინების, მარიონეტების, პანტომიმის
მსახიობთა, რეჟისორთა, ოპერატორთა, თეატრმცოდნეთა, კინომცოდნეთა,
ხელოვნებათმცოდნეთა, ტელე-მედიის, ქორეოგრაფიის, მენეჯერების, ტურიზმისა და
კულტურულ-საგანმანათლებლო დარგის სპეციალისტების მომზადებაში.

თეატრისა და კინოს დარგის არაერთმა სტუდენტმა მოიპოვა საერთაშორისო
წარმატება და უმაღლესი ჯილდო მსოფლიოს სხვადასხვა ფესტივალებსა და
კონკურსებში.

უნივერსიტეტს აქვს სასწავლო თეატრი, სასწავლო ტელესტუდია, ხმის სტუდია,
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები, თეატრის, კინოსა და ტრადიციული
ქართული ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, გამომცემლობა.

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს დრამის, კინო-ტელე, სახელოვნებო მეცნიერებების,
მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტები, სადაც ბაკალკავრიატში, მაგისტრატურაში
და დოქტორანტურაში სწავლობს ათასამდე სტუდენტი.

უნივერსიტეტმა დიდი როლი შეასრულა კავკასიის ხალხებისათვის თეატრისა და
კინოს დარგის სპეციალისტების მომზადებაში. აქ აღიზარდნენ კადრები რუსული,
სომხური, აზერბაიჯანული, აფხაზური, ოსური ინგუშური, ჩეჩნური, დაღესტნური და
სხვა თეატრებისათვის. უნივერსიტეტის მიერ სხვადასხვა დროს გამოშვებული
სამსახიობო ჯგუფების, საკურსო და სადიპლომო წარმოდგენების ბაზაზე შეიქმნა
არაერთი თეატრი (მაგ. კინომსახიობთა თეატრი, მესხეთის თეატრი, მეტეხის თეატრი,
ახმეტელის თეატრი, საინგილოს თეატრი, პანტომიმის თეატრი და სხვა).

უნივერსიტეტს შემოქმედებითი და სამეცნიერო კავშირები აქვს სხვადასხვა ქვეყნების
უნივერსიტეტებთან.

უნივერსიტეტში დამკვიდრებულია თეატრებისათვის მსახიობთა კადრების
მოზნობრივი მომზადების ტრადიცია, რაც ხელს უწყობს ქართული თეატრის
განვითარებას რეგიონებში.

უნივერსიტეტში გამომცემლობა “კენტავრი” გამოსცემს პროფესორ-მასწავლებლების
მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოებს, დამხმარე სახელმძღვანელოებს, სამეცნიერო
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წიგნებსა და მონოგრაფიებს. გამოდის ჟურნალი “სახელოვნებო მეცნიერებათა
ძიებანი”.

უნივერსიტეტი განთავსებულია ორ კორპუსში: პირველი კორპუსი – რუსთაველის
გამზ. N 19-23, მეორე კორპუსი – დავით აღმაშენებლის გამზ. N 40.

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამი ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული:

ა. დრამის ფაკულტეტი:

 ახორციელებს აკადემიურ – საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამებს თეატრალური, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული
ხელოვნების მიმართულებით.

 ფაკულტეტის განკარგულებაშია მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, სასწავლო
თეატრის სცენები - აღჭურვილი შესაბამისი ტექნოლოგიებითა და ინვენტარით,
აგრეთვე სტუდიები, აუდიტორია–ლაბორატორიები.

ბ. კინო-ტელე ფაკულტეტი:

 ახორციელებს აკადემიურ–საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამებს აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით.

 ფაკულტეტის განკარგულებაშია მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილი
საჭირო ტექნოლოგიებითა და ინვენტარით, სამონტაჟო სტუდიებით,
ლაბორატორიებითა და ცენტრებით.

გ. სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

 ახორციელებს აკადემიურ – საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამებს ჰუმანიტარული მეცნიერებების, სოციალური
მეცნიერებებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით; აგრეთვე
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას.

 ფაკულტეტის განკარგულებაშია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა
აღჭურვილი ახლი ტექნოლოგიებითა და ინვენტარით, აუდიტორია–
ლაბორატორიებით.

7. პრიორიტეტები

ა) ხელოვნების დარგების (პრიორიტეტულად - თეატრალური ხელოვნების,
აუდიოვიზუალური (კინო და მედიახელოვნება) ხელოვნების, ტრადიციული
ქართული ქორეოგრაფიული და სამუსიკო ხელოვნების განვითარება. სახელოვნებო
დარგების ისტორიისა და თეორიის სწავლება, განვითარება და კვლევა (ხელოვნების
ისტორია და თეორია, თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ქორეოლოგია, მედიის
კვლევები). ამ დარგებში აკადემიური უმაღლესი განათლების უზრუნველყოფა;
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ბ) მაღალი რანგის პროფესიონალების აღზრდა. მომავალ ხელოვანთა შემოქმედებითი
პოტენციალის განვითარება და ხელოვნების მეშვეობით მისსავე წიაღში სწავლისა და
დასაქმების შესაძლებლობის შეთავაზება;

გ) სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი განათლების ფორმირება ორი ძირითადი
ორიენტირით – საშემსრულებლო/შემოქმედებითი უნარების განვითარებითა და
ხელოვნების შესაბამისი დარგების თეორიული კვლევების საშუალებით –
ხელოვნების შესაბამისი დარგებისათვის დამახასიათებელი მეთოდებისა და
მიღწევების შესწავლა და კვლევა;

დ) მაღალკვალიფიციური სახელოვნებო-შემოქმედებითი განათლების მიღების
შესაძლებლობის დანერგვა უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე –
ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა;

ე) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კურსების დანერგვით
პრაქტიკულ მუშაობაზე ორიენტირებული სახელოვნებო-შემოქმედებითი
განათლების მიღების შესაძლებლობა;

ვ) ხელოვნების შესაბამის დარგებში ტრადიციული სპეციალობებით თანამედროვე
მოთხოვნებთან დაახლოება და ახალი სპეციალობების დანერგვა; ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, საყოველთაოდ აღიარებული
სტანდარტების შესაბამისი სწავლებისა და კვლევის პირობების უზრუნველყოფა;
ჰუმანიტარული/სახელოვნებო მეცნიერებების (თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა,
ხელოვნებათმცოდნეობა, ქორეოლოგია) და სოციალური მეცნერებების პრობლემების
კვლევის, როგორც წარმატებული სწავლების, ხელოვნების სფეროში მეცნიერთა
მომზადების და ახალი ცოდნის შექმნის საფუძვლის განვითარება;

ზ) სტუდენტის ინდივიდუალური შემოქმედებითი უნარების განვითარება;
ხელოვნების სეგმენტის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება;

თ) მჭიდრო თანამშრომლობა სხვა სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან, საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინფორმაციის
ურთიერთგაცვლა, მიღწევების გაზიარება და რეკომენდაციის გაცემა;

ი) ქართული კულტურისა და ხელოვნების – ქართული თეატრისა და კინოს,
ტრადიციული ქართული ხელოვნების განვითარება
საშემსრულებლო/შემოქმედებითი პოტენციალისა თუ უნარების გააქტიურებისა და
თეორიული კვლევების საშუალებით;

კ) ქართული ტრადიციული ხელოვნების (ქართული ცეკვის და სამუსიკო), როგორც
ქვეყნის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, ადგილობრივ და
საერთაშორისო დონეზე, ღირებულების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა;

ლ) სახელოვნებო-შემოქმედებითი უმაღლესი განათლებისა და ხელოვნების დარგების
პოპულარიზაცია, ხელოვნების მენეჯმენტის, კულტურული ტურიზმის განვითარება.
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სახელოვნებო და კულტურის სფეროს დაწესებულებების უზრუნველყოფა შესაბამისი
კადრებით კულტურის სფეროს მენეჯმენტისა და კულტურული ტურიზმის
მიმართულებით.

მ) ხელოვნების ნაწარმოებების შექმნა და წარდგენა სწავლის, სწავლებისა და
შეფასებების პროცესში;

ნ) სტუდენტებზე მორგებული სწავლისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების
წახალისება და დანერგვა;

ო) სწავლების შინაარსობრივი მხარის, მიდგომების და შედეგების მიმართ
მრავალფეროვანი დამოკიდებულების ხელშეწყობა;

პ) შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროცესისათვის სამუშაო სივრცის გამოყოფა;
შემოქმედებით პრაქტიკაზე ორიენტირებული თეორიული კვლევების წახალისება;

ჟ) აკადემიური და სამეცნიერო პროცესის მრავალფეროვნების ხელშეწყობა, დაცვა და
საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში;

რ) ახალი ტექნოლოგიებისა და მასმედიის საშუალებების გამოყენება შემოქმედებით
ინსტრუმენტებად;

ს) აკადემური პერსონალის ხელშეწყობა – შეიმუშაონ ადგილობრივი და
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამები; უზრუნველყონ საგანმანათლებლო პროგრამების მაქსიმალური
მოქნილობა;

ტ) სტუდენტებისა და პედაგოგების თავისუფალი მობილობის უზრუნველყოფა,
სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და კურსდამთავრებულთა
დასაქმების ხელშეწყობა;

უ) თანამედროვე ხელოვნების შესაბამისი დარგის, სფეროს განვითარებასა თუ უფრო
ფართო კულტურულ კონტექსტში სტუდენტებისთვის საკუთარი წვლილის შეტანის
ხელშეწყობა.

8. პრობლემები და გამოწვევები

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
არის ერთ-ერთი უდიდესი უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება, რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ქართულ სახელოვნებო
საგანმანათლებლო სივრცეში. მიღწეული შედეგებიდან, განათლების ეროვნული
სტრატეგიიდან და ქვეყანაში სახელოვნებო განათლების კონტექსტიდან გამომდინარე,
უნივერსიტეტს გააჩნია პოტენციალი შექმნას და განავითაროს ინგლისურენოვანი
სასწავლო კურსები, საგანმანათლებლო პროგრამები, საერთაშორისო
თანამშრომლობის პროექტები, რაც ხელს შეუწყობს სხვა ქვეყნების სტუდენტების
მოზიდვას. უნივერსიტეტს გააჩნია პოტენციალი - იქცეს დასავლეთისა და
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აღმოსავლეთის უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სივრცეების ერთ-ერთ
დამაკავშირებელ რგოლად, რაც უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების
მთავარ ამოცანას წარმოადგენს.

მიუხედავად მიღწევებისა, უნივერსიტეტი სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას:

1. განათლების ხარისხის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან,
ხარისხის კულტურის განვითარება;

2. საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობის არსებული მექანიზმების
განვითარება, საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების დანერგვა და განვითარება,
შემოქმედებითი პროცესის, სწავლა-სწავლებისა და კვლევის ინტერნაციონალიზაცია;

3. კავშირი უნივერსიტეტსა და დასაქმების ბაზარს შორის;

4. შემოქმედებითი და სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქტების რეზონანსულობის
ამაღლება საზოგადოებაში;

5. სწავლა-სწავლებას, შემოქმედებით საქმიანობასა და სამეცნიერო კვლევებს
შორის კავშირის გაძლიერება - სახელოვნებო მიმართულების უნივერსიტეტის იდეის
განვითარების კონტექსტში აღნიშნული პროცესების ინტრგრირება;

6. უნივერსიტეტის სტრატეგიულ პარტნიორთა რიცხვის გაზრდა;

7. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის პერმანენტული მოდერნიზაცია;

8. სტუდენტური ცხოვრების განვითარება და გამრავალფეროვნება;

9. მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა და განვითარება;

10. შედეგებზე ორიენტირებული თანამედროვე, მრავალფეროვანი, ეფექტიანი
სერვისების დანერგვა და განვითარება;

11. უნივერსიტეტმა მნიშვნელოვანი სოციალური როლი უნდა შეასრულოს ქვეყნის
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;

12. უნივერსიტეტში მიღებული განათლება უნდა იყოს თანამედროვე
სტანდარტების, მაღალი აკადემიური ხარისხის და დასაქმებაზე ორიენტირებული;

13. უნივერსიტეტში განხორციელებული კვლევა უნდა იყოს ღირებული,
ფუნდამენტური და პრაქტიკული მნიშვნელობის;

14. ინტერნაციონალიზაცია უნდა მოიცავდეს სწავლის, სწავლების,
შემოქმედებითი განვითარებისა და კვლევის პროცესებს;

15. დამსაქმებელს, სტუდენტს, პროფესორ-მასწავლებელსა და მკვლევარს შორის
ურთიერთობა უნდა ეფუძნებოდეს ერთმანეთის მხარდაჭერას, ინფორმაციის
გაცვლასა და გამოცდილების გაზიარებას;
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16. უნივერსიტეტს უნდა ჰყავდეს საერთაშორისო სტრატეგიული პარტნიორები,
როგორც სახელოვნებო, აკადემიურ, ისე სხვა სფეროებში;

17. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა უნდა ვითარდებოდეს სწავლის,
სწავლების, შემოქმედებითი პროცესების, კვლევისა და სტუდენტური ცხოვრების
მოთხოვნების შესაბამისად;

18. აკადემიური და ადმინისტრაციული მართვის პროცესები უნდა იყოს კარგად
ორგანიზებული და ეფექტური.

9. მიზნები და ამოცანები

 სწავლა-სწავლებისა და შემოქმედებითი პროცესების თანამედროვე
სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა;

 ხარისხის კულტურის განვითარება;
 საერთაშორისო კონტაქტების კიდევ მეტად გაძლიერება და
გეოგრაფიული დაფარვის არეალის გაზრდა;

 სახელოვნებო მეცნიერებათა, მედიის, ტურიზმისა და მენეჯმენტის
მიმართულებით სამეცნიერო-კვლევითი ნაწილის გაძლიერება;

 უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და პედაგოგიური ნაწილის
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე პერმანენტული ზრუნვა;

 თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა;
 სტუდენტების აქტიური სოციალიზაციისა და საზოგადოებაში
ინტეგრაციის სხვადასხვა მექანიზმებით ხელშეწყობა;

 უნივერსიტეტის სტუდენტ-მასწავლებლებზე-ადმინისტრაციაზე შიდა
და გარე მოტივაციების პაკეტის შექმნა;

 უნივერსიტეტის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გაზრდაზე
ორიენტირებული კომერციალიზაციის პოლიტიკის გატარება;

 კერძო სექტორის დაინტერესება;
 საქველმოქმედო საქმიანობა;
 სტუდენტების შიდასტრუქტურული და გარე აქტივებში დასაქმების
ხელშეწყობა.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თანმიმდევრულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა პასუხობდეს თანამედროვე გამოწვევებს, რაც
მოახდენს მისი შინაარსის კომპლექსურ რეპლიკაციას, პირველ რიგში, სტუდენტების,
საკუთარი ქვეყნისა და დაინტერესებული საზოგადოების სასარგებლოდ.

ცხადია, განათლება არის ღირებულებათა ის სისტემა, რომელიც წარმოადგენს
ერთგვარ იმპულსს და მთავარ მსაზღვრელს ქვეყნის ყველა მიმართულებით
განვითარების საქმეში. სახელოვნებო განათლების კონტექსტში, საქართველოს
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თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი განსაკუთრებული მოცემულობის
სუბიექტია იმ დიდ სოციუმში, სადაც მიმდინარეობს დროსა და სივრცეში
კულტურული, სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესები. სწორედ ამ
უნივერსიტეტის კედლებში აღზრდილი და განათლება მიღებული სტუდენტების
მიერ უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების
შემოქმედებითი აღქმა, წარმოდგენა და ფართო საზოგადოებამდე მიტანა.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
როგორც ცოცხალი, დინამიური ორგანიზმი, ანარეკლია ქვეყნის წარმატებისა თუ
წარუმატებლობისა. ამიტომ, უნივერსიტეტის მენეჯმენტის მთელი ძალისხმევა
მიმართული უნდა იყოს მის ერთიან და ძლიერ გუნდად ჩამოყალიბებისკენ, ისევ და
ისევ ქვეყნის კეთილდღეობისათვის და მსოფლიო ასპარეზზე წარმოჩენისათვის. ამ
მიზნით, აუცილებლად მიგვაჩნია შემდეგი ასპექტები:

 უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული პოლიტიკა და, შესაბამისად,
ხედვა უნდა ეფუძნებოდეს ჰოლისტიკურ მიდგომას;

 ზოგადად, უნივერსიტეტის განვითარება უნდა ხდებოდეს ევოლუციურად,
ინდივიდუალური საჭიროებებისა და კონკრეტული გარემოებების
გათვალისწინებით, თუმცა შესაძლებელია და ხანდახან აუცილებელიც
რადიკალური ნაბიჯების გამოყენებაც;

 მართებულად, უნდა იყოს იდენტიფიცირებული უნივერსიტეტში მიმდინარე
პროცესებისა და მოვლენების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები; მკაფიოდ უნდა
იყოს გაწერილი და დელეგირებული უნივერსიტეტის ყველა თანამშრომლის
ფუნქციები;

 უნივერსიტეტში, როგორც ადმინისტრაციული საქმიანობა, ასევე სწავლა-
სწავლებისა და შემოქმედებითი პროცესები უნდა ემსახურებოდეს ინდივიდის,
როგორც განსაკუთრებული და განსხვავებული პიროვნების სოციალიზაციას.
ამდენად, არსებითად მნიშვნელოვანია სტუდენტზე ორიენტირებული
პლურალისტური და ინკლუზიური მიდგომების გაძლიერება (სტუდენტების
ჩართულობის გაზრდა საუნივერსიტეტო საქმიანობაში; სტუდენტებისთვის
თავისუფალი სივრცეების შექმნა; სტუდენტებისთვის დამატებითი სამუშაო
აქტივების შექმნა, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის შიდა სივრცეში მათ
დასაქმებას და, ცხადია, ანაზღაურებასაც);

 უნდა გაიზარდოს უნივერსიტეტის თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლებაზე
პერმანენტული ზრუნვა და, საქართველოს კანონმდებლობის
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გათვალისწინებით, გადადგმულ იქნას ქმედითი ნაბიჯები მათი მატერიალური
თუ არამატერიალური სახით წახალისების მიმართულებით;

 ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და პროცესი უნდა გახდეს კიდევ უფრო
მეტად თანამიმდევრული ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სისტემის
ძირითადი საყრდენი. მან უნდა შექმნას უწყვეტი გაუმჯობესების ციკლი და
ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის ანგარიშვალდებულების ზრდას. უნდა შექმნას
პირობები ხარისხის კულტურის განვითარებისათვის, რომლის პირობებშიც
ყველა შიდა დაინტერესებული მხარე პასუხისმგებელია ხარისხზე და
უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეული ყველა დონეზე ჩართულია
ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში. ზემოაღნიშნულის ხელშეწყობის
მიზნით, ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა უფრო მეტად ეფექტური
იქნება მაშინ, როდესაც ის ასახავს ურთიერთობას კვლევას, შემოქმედებით
საქმიანობას, სწავლასა და სწავლებას შორის და გაითვალისწინებს როგორც
ეროვნულ კონტექსტს, რომელშიც ფუნქციონირებს უნივერსიტეტი, ასევე
ინსტიტუციურ კონტექსტსა და მის სტრატეგიულ მიდგომებს;

 კიდევ უფრო მეტად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის
მატერიალური ბაზის და სხვადასხვა ტიპის რესურსის კომერციალიზაცია და
საკუთარი შემოსავლების გაზრდა;

 პერმანენტულად უნდა ჩატარდეს უნივერსიტეტის ერთგვარი ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის, რენტაბელურობის და რაციონალიზმის დადგენის
მონიტორინგი, საიდანაც მივიღებთ ბიუჯეტის შესაბამისი თვისობრივი და
რაოდენობრივი დაგეგმვის მართებულ მოდელს და მიზნობრივი
პრიორიტეტბის რანჟირებას;

 ნაწილობრივ არსებობს დასკვნები, თუმცა მაინც კიდევ უფრო სიღრმისეულად
აუცილებელია სტუდენტებისა და შრომის ბაზრის კორელაციისა და
თავსებადობის დადგენა, რომლის მექანიზმი ერთგვარ სოციოლოგიურ
კვლევად შეიძლება იქცეს;

 მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის მიმართულებით
პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საერთაშორისო თანამშრომლობა
და მიღწევები, თუმცა ეს ის კომპონენტია, რომელიც მუდმივ რეჟიმში
განახლებას და გაძლიერებას მოითხოვს. შესაბამისად, არსებითად
მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით მუშაობის
გაღრმავება-გაძლიერება (პროფესორ-მასწავლებლების და სტუდენტების
შემოქმედებითი პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციები, პარტნიორ თუ ახალ
უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, სხვადასხვა



14

ინდივიდუალური თემატიკისა და კომპლექსური საერთაშორისო ბანაკების
დაფუძნება და სხვ.);

 მზარდი და პროგრესირებადი ტენდენციის ფონზე, კიდევ საჭიროა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მუშაობის გაძლიერება/
გაფართოება;

 უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის სახელოვნებო პროფილის
უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გააქტიურება,
ერთობლივი პროექტებისა და ღონისძიებების შემუშავება-განხორციელება.

 მნიშვნელოვანია სახელმწიფო და კერძო სექტორის დაინტერესება და მათი
ჩართულობის გაძლიერება, კერძოდ, ერთობლივი პროექტების განხორციელება
უნივერსიტეტის პრობლემური საკითხების გადასაჭრელად.

10. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სტრატეგია

ა. ჩატარებული სამუშაოს აღწერა და ფინანსური უზრუნველყოფა

2016-2017 წელს სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო
სამუშაოები შეასრულა კომპანიამ - „შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ - საერთო
ღირებულებით 2 307 219, 32 ლარი.
მიმდინარე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროცესში მთლიანდ
შეიცვალა ელ. მომარეგების და წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემები. მოხდა
უნივერსიტეტის გათბობა-გაგრილების სისტემებით აღჭურვა. უნივესიტეტის IV
სართულზე განთავსდა ბიბლიოთეკა და მოეწყო სამკითხველო დარბაზი.
უნივერსიტეტის დაგეგმარებაში შეტანილია გარკვეული ცვლილებები, მხოლოდ შიდა
სივრცეების ცალკეულ ელემენტებში - ადმინისტრაციის პერსონალისთვის
განკუთვნილი ფართების შემცირებით მოხდა უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობის
პირვანდელი სახის დაბრუნება, ცენტრალური ფასადი კი უცვლელი დარჩა.
სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დ. ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრის
ორივე სცენას, ამ დროისთვის კი შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს.
2016-2017 სასწავლო წელს, სოციალური პასუხისმგებლობის ფორმატში
უნივერსიტეტის ძალისხმევითა და რიგი კერძო კომპანიების კეთილი ნებით შედგა
ურთიერთთანამშრომლობა და უნივერსიტეტში განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი
მატერიალური სახით პროდუქტების დონაცია:
კომპანია ბეკო - უნივერსიტეტის დ. ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრისთვის
შეიძინა და უსასყიდლოდ გადმოგვცა მაყურებელთა დარბაზის სავარძლები. თეატრი
არსებითდ მნიშვნელოვანი ობიექტია სწავლების სრულყოფილად წარმართვისთვის
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და კომერციალიზაციისთვის საკუთრი შემოსავლების გაზრდის მიზნით (15 900
ლარი).

საქართველოს ბანკი - უნივერსიტეტში გაარემონტა და მოაწყო ე.წ. კაფეტერიის
სივრცე, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანი და დროული დონაცია გახლავთ,
ვინაიდან კვების ობიექტის არსებობა აუცილებელია მოზარდების გონებრივი და
ფიზიკური განვითარების საქმეში, გარდა ამისა, ის ნამდვილადაა სოციალიზაციის და
ურთიერთობების ერთ-ერთი ალტერნატიული სივრცე (8 020ლარი).

ბ. ზოგადი სტრატეგიული ხედვა

90-იანი წლების შემდეგ ეტაპობრივად იცვლება განათლების კონცეფციის თეორიული
თუ პრაქტიკული გაგება. 21-საუკუნის გამოწვევების შესაბამისად, მრავალფეროვანი
და თანამედროვე პროფესიებით უზრუნველყოფასთან ერთად წინა პლანზე გამოდის
უნივერსიტეტის სააღმზრდელო ფუნქცია-მოვალეობები, რომელიც ინდივიდის
სოციალიზაციის საუკეთესო მიკროგარემოა. ამისათვის, ცხადია, დღის წესრიგში
დგება ახალი საჭიროებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტის თანამედროვე
პროფესიულ კვალიფიკაციას და სრულფასოვან მოქალაქედ ჩამოყალიბების
კომპონენტს.

მუდმივად განახლებადი გამოწვევების ფონზე, უნივერსიტეტის განვითარების
პარადიგმა ერთმნიშვნელოვნად უნდა ეფუძნებოდეს ჰუმანურ და ლიბერალურ
ღირებულებებს, რომელსაც თავისთავად ესაჭიროება ადმინისტრირებისა და სწავლა-
სწავლების ნაწილში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისი თვისობრივი და
ფინანსური კომპლექსური უზრუნველყოფა.

ზოგადად, უნივერსიტეტის განვითარება უნდა ხდებოდეს ევოლუციურად,
ინდივიდუალური საჭიროებების, კონკრეტული გარემოებების, პროცესებისა და
მოვლენების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გათვალისწინებით.

11. უნივერსიტეტის ზოგადი ფაქტობრივი ანალიზი (SWOT)

უნივერსიტეტში დემოკრატიული პრინციპების, ყველა დაინტერესებული პირის
სრული აქტიური თანამშრომლობითა და ჩართულობის გათვალისწინებით,
გთავაზობთ ე.წ. SWOT ანალიზს, რომელიც ეფუძნება ორგანიზაციის სუსტი და
ძლიერი მხარეების, შესაძლებლობებისა და რისკების ობიექტურ გააზრებას, სადაც
უმთავრესი პრინციპი ღიაობა და გულწრფელობა გახლავთ.

უნივერსიტეტის ზოგადი ფაქტობრივი ანალიზი (SWOT)

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები
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უნივერსიტეტის ორივე კორპუსის
ლოკაცია და მისი კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი;

უნივერსიტეტის, როგორც მდიდარი
ტრადიციების მქონე და განვითარების
თანამედროვე ტენდენციებზე
ორიენტირებული უმაღლესი
სახელოვნებო განათლების
უმნიშვნელოვანესი კერის
განსაკუთრებული და სპეციფიური
ფუნქციები;

ხელოვნების მიმართულებით
განსაკუთრებული და სპეციფიური
პროფესიული კვალიფიკაციები;

სახელოვნებო განათლების კონტექსტში
რეგიონში ლიდერობის პოზიციები;

მაღალი ცნობადობა ლოკალურ და
გლობალურ ჭრილში;

ინტელექტუალური რესურსის არსებობა;

სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება;
კინოსკოლა;
ფინანსურად მომგებიანი კომერციული
აქტივების არსებობა: სასწავლო თეატრი;
სასწავლო კინო-ტელე სტუდია;
ბიბლიოთეკა;

რეორგანიზაციის საფუძველზე
განახლებული მოქნილი და
საჭიროებებზე მორგებული
ადმინისტრაციული სტრუქტურული
სამსახურები;
ადმინისტრაციული სამსახურების
კოორდინაცია და გუნდური
თნამშრომლობა.

ფინანსური რესურსების
არათავსებადობა რეალურ
მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან;

თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის და ტექნიკური
ბაზის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
სიმცირე;

საქმისწარმოებისა და
დოკუმენტბრუნვის ერთიანი
ცენტრალიზებული ელექტრონული
სისტემის არარსებობა;

უცხოელი სტუდენტების მოსაზიდად
ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსებისა
და საგანმანათლებლო პროგრამების
არარსებობა.
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შესაძლებლობები საფრთხეები

ინტელექტუალური და მატერიალური
პროდუქტების კომერციალიზაცია;

სტუდენტთა თვითმმართველობის
ინსტიტუტის რესუსრსის გაძლიერება
და მისი გამოყენება უნივერსიტეტის
სტუდენტთა ინტერესების შესაბამისად;

საქველმოქმედო-საზოგადოებრივ
საქმიანობებში ჩართულობის
გაძლიერება;

ადგილობრივი და საერთაშორისო
კონტაქტების გეოგრაფიული არეალის
გაზრდა/გაღრმავება;

საერთაშორისო კონფერენციებში და
ფესტივალებში მონაწილეობა.

საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისი;

სტუდენტების მხრიდან სტატუსის
შეწყვეტის ან შეჩერების მოცემულობა.

12. სახელოვნებო განათლების ფინანსური უზრუნველყოფა

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ისევე, როგორც, ზოგადად, თეატრი და კინო, სამოქალაქო
საზოგადოების ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს, რაც, თავის
მხრივ, ქვეყნის ჰარმონიული განვითარების წინაპირობაა. ამდენად, სახელოვნებო
პროფილის ინსტიტუციებს, მათ შორის, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სახელმწიფოს მხრიდან სჭირდება მეტი
ხელშეწყობა და ადვოკატირება.

სახელოვნებო განათლება საჭიროებს საკმაოდ ძვირადღირებულ მატერიალურ-
ტექნიკურ ბაზას - თეატრალური სივრცეები, გადასაღები და სამონტაჟო აპარატურა,
სტუდიები, სახელოსნოები და სხვა. ასევე სამუშაო მასალა, დეკორაცია, კოსტუმი,
გრიმი და ასე შემდეგ. ეს გარემოებაც დამატებით დანახარჯებს წარმოშობს
სახელოვნებო უნივერსიტეტებისათვის, თუმცა ამის გარეშე კვალიფიციური
სახელოვნებო განათლების გაცემა შეუძლებელია.
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ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ცხადია, სახელოვნებო განათლება ვერ იარსებებს
წარმატებული ბიზნეს-პროექტის სახით და ის ვერ იქნება თვითანაზღაურებადი. ეს
დასტურდება საერთაშორისო გამოცდილებითაც. კვალიფიციური სახელოვნებო
განათლება ვერ იარსებებს სახელმწიფო მხარდაჭერისა და დაფინანსების გარეშე,
როგორც წესი, ის ყველგან დოტაციურია.

ხელოვნების მიმართულება, უმეტეს შემთხვაში, სწორედ ექსკლუზიური
სპეციალობების შემოთავაზებას იძლევა, ვინაიდან ბაზარზე შესაბამისი მოთხოვნის
არარსებობის პირობებში, ის ბიზნესის სახით ვერ იარსებებს. საგანმანათლებლო
პროცესთან დაკავშირებული ხარჯების ოპტიმიზაციაც ნებისმიერ შემთხვევაში
არასახარბიელოდ აისახება საბოლოო პროდუქტის, გაცემული განათლების ხარისხზე.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მსგავსად, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროც პასუხისმგებელია სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული
მიმართულების, კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და
განხორციელებაზე. ერთიანი, გლობალური კულტურული (კულტურული
განვითარების) სახელმწიფო პოლიტიკისა თუ კონცეფციის შემუშავება,
თანმიმდევრული საქმიანობის დაგეგმვა, ძირითადი მიზნების გამოყოფა და შემდგომ
ამ მიზნების რეალიზება, გაწერილი პოლიტიკის პრაქტიკული განხორციელება, მისი
რეალურ ცხოვრებაში გატარება, სრულიად შეუძლებელია სახელოვნებო განათლების
სფეროს, განსაკუთრებულად კი ტრადიციული კულტურულ-საგანმანათლებლო
კერების ამ პროცესებში მაქსიმალური ჩართულობისა და მათი აქტიური
მონაწილეობის გარეშე.

კულტურული ცხოვრების ყველა სფეროსათვის, სახელმწიფო კულტურული
დაწესებულებებისა თუ კერძო სამართლის სივრცეში მოქმედი ინსტიტუციებისათვის
მომავალი კადრების მომზადება, ადამიანური რესურსის შექმნა სწორედ ამ
სასწავლებლებში ხდება.

ტრადიციულ სახელოვნებო უნივერსიტეტებში არსებობს სტრატეგიულად
მნიშვნელოვანი ექსკლუზიური სპეციალობები, რაც შესაბამისი კვალიფიკაციის
სპეციალისტების მომზადების ერთადერთი წყაროა. შესაბამისად, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო სახელოვნებო განათლების, ცალკეული სახელოვნებო
უნივერსიტეტების სპეციფიკის, ბუნებრივი პრიორიტეტების და პოზიციების დაცვის,
მათ რეალიზაციის მიმართ ერთმნიშვნელოვნად დაინტერესებული და
მოტივირებული მხარეა. ამდენად, მიზანშეწონილია, სახელოვნებო უნივერსიტეტების
ბიუჯეტის ეტაპობრივი გაზრდა ზემოაღნიშნული ამოცანების განსახორციელებლად.

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 2017-2018 წლის მთლიანი ბიუჯეტი (4 825 000 ლარი) არის ის
მინიმუმი, რომელიც აუცილებელია უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარების
უზრუნველსაყოფად, ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ საკუთრი შემოსავლები საშუალოდ
შეადგენს მილიონნახევარ ლარს.
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13. წლების მიხედვით განსახორციელებელი აქტივობები

რამდენადაც უნივერსიტეტის ინსტიტუციური განვითარების შვიდწლიანი
პერსპექტივა მაქსიმალურად რეალისტურ და მიღწევად მიზნებზეა ორიენტირებული,
ამ პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის ბიუჯეტის სწორედ ეს ნიშნულია
აღებული:

განსახორციელებელი აქტივობები 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I ინსტიტუციური განვითარება

სასწავლო ტელევიზიის ინფრასტრუქტურის
სარემონტო სამუშაოები და ტექნიკური აღჭურვა

x

აუდიტორიების აღჭურვა სწავლების თანამედროვე
მეთოდების სპეციალური ტექნიკით x

x x x x x x

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ტექნიკური აღჭურვა
(მაგიდები, სკამები,სტელაჟები, მაგიდის სანათები) x

სასწავლო თეატრის შიდა ინფრასტრუქტურული
სრულყოფა x x x x x

სტუდენტთა სახელოვნებო საგამოფენო
ცენტრის/სალონის გახსნა x

სასწავლო კინო-სტუდიის ტექნიკური აღჭურვა
თანამედროვე სწავლებისთვის საჭირო ინვენტარით x x x x x x x

სასწავლო კინო-სტუდიის პავილიონის მოწყობა
x

უსაფრთხოების კამერები
x

აუდიტორიების, ბიბლიოთეკის და დერეფნების
კეთილმოწყობა x x x x x x x

კვების ობიექტის მოწყობა და გახსნა
x

უნივერსიტეტის გამომცემლობისთვის საჭირო
ტექნიკის შეძენა სასწავლო-კვლევითი
საქმიანობისთვის და კომერციალიზაციისთვის

x x x

უნივერსიტეტის II კორპუსის კაპიტალური რემონტი
x x
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შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა
x x

სტუდენტთა კარიერული ზრდის სამსახურის შექმნა
და განვითარება x x x x x x

ხარისხის კულტურის განვითარება. ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემაში ძირითადი პრობლემების
იდენტიფიცირება

x x x x x x x

ხარისხის კულტურის მისაღწევად ხარისხის
უზრუნველყოფის შიდა პოლიტიკის და შესაბამისი
მექანიზმების განსაზღვრა, აქტივობების დაგეგმვა

x x x x x x x

თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით x x x x x x x

პერსონალის (აკადემიური, და ადმინისტრაციული)
უცხო ენის ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობა x x x

თბილისის ეტიუდების საერთაშორისო ფესტივალის
აღდგენა- ორგანიზება x x x x x x x

ადგილობრივი შემოქმედებითი ფესტივალების
ორგანიზება x x x x x x x

სტუდენტური საერთაშორისო ფესტივალი „ამირანი“
x x x x x x x

მსოფლიო თეატრალური სტუდენტური ფესტივალის
ორგანიზება x x x x x x x

საერთაშორისო/ადგილობრივი თეატრის და კინოს
წარმომადგენელთა მასტერკლასების/ვორქშოპების
ორგანიზება

x x x x x x x

შემოქმედებითი თანამაშრომლობის გაძლიერება
სახელოვნებო უსდ-ებთან: სახელოვნებო უსდ-ებთან
თანამშორმლობა შემოქმედებით სფეროში და
ერთობლივი შემოქმედებითი პროექტების
განხორციელება

x x x x x x x

სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის
პერმანენტული გამოკითხვა საჭიროებების
იდენტიფიცირებისთვის

x x x x x x x

თანამშრომლობის გაფართოება დიპლომატიურ,
სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორთან x x x x x x x

უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრის რეკლამირება
x x x x x x x
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ახალგაზრდა ხელოვანთა კლუბის შექმნა და
განვითარება

x x x x x x x

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა x x x x x x x

ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციების
ორგანიზება

x x x x x x x

ადმინისტრაციის მუშაობის ეფექტიანობის
განსაზღვრის კრიტერიუმების შემუშავება და
მონიტორინგი

x x x x x x x

II ტექნოლოგიური სერვისების განვითარება:
ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნა და დანერგვა x x

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ჩართვა
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელებში

x x x

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული
სისტემის განვითარება x x

საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის ერთიანი
ცენტრალიზებული ელექტრონული სისტემის
დანერგვა და განვითარება

x x x x x x

ელექტრონული სალექციო კურსების შექმნა
x x x x x x

თეორიული სასწავლო კურსებისთვის გამოცდების
კომპიუტერული წესით ჩატარების უზრუნველყოფა x x x x x x

ვიდეო-ლექციების დანერგვა
x x x x x x

საიმიჯო ბრენდირებული ატრიბუტიკის შემოღება
x x x x x x x

სამუზეუმო მასალების/ ფონდების შეგროვება და
მუზეუმის განვითარება

x x x x x x

უნივერსიტეტში არსებული სტუდენტთა კინოფონდის
დაარქივება

x x x x x x x

თეატრისა და კინოს ელექტრონული ენციკლოპედიის
შექმნა

x x x x x x

ვებ-გვერდის ფუნდამენტური რეკონსტრუქცია და
მუდმივი განახლება x x x x x x x

კინო-ტელე ფაკულტეტის სასწავლო ვიდეო მასალების
პორტალის შექმნა

x x
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უცხოენოვანი სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი
სერვისების შექმნა x x x x x x

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების
ორგანიზება x x

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობის უზრუნველყოფა x x x x x x x

კვლევითი საქმიანობა (მათ შორის, უცხოელი
მეცნიერების ჩართულობით) და სამეცნიერო
ნაშრომების გამოცემა

x x x x x x

პოსტდოქტორანტის ინსტიტუტის შემოღება,
ფუნქციებისა და ამოცანების შესაბამის რეგულაციებში
გაწერა და დანერგვა

x x x x x x x

III პროგრამული განვითარება:

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარება და აკრედიტაცია

x x x x x x x

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვა და განვითარება x x

სწავლა-სწავლების და კვლევების თანამედროვე
ინოვაციური მეთოდების და ფორმების დანერგვა.
ხარისხიანი აკადემიური პროცესების უზრუნველყოფა.
სწავლების ხარისხის პერმანენტული კვლევა და
შედეგების საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია

x x x x x x x

უცხოენოვანი სასწავლო კურსების შემუშავება
x x x

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების
შემუშავება x x x

დისტანციური სასწავლო პროგრამების და კურსების
შექმნა x x x x x x x

სამეცნიერო თანამაშრომლობის გაძლიერება
სახელოვნებო უსდ-ებთან: სახელოვნებო უსდ-ებთან
თანამშორმლობა სამეცნიერო სფეროში და კვლევების/
გამოცემების ერთიანი ბაზის შექმნა

x x x x x x x

*„უნივერსიტეტის განვითარების 3 წლიანი სამოქმედო გეგმის (2018-2020)“ კვარტალური
ნიშნულები იხილეთ დანართი #1-ში
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2018 წლის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული ინსტიტუციური
განვითარებისთვის:

70% გაიხარჯება უნივერსიტეტის მთლიანი ბიუჯეტიდან (4 825 000 ლ), ხოლო
დანარჩენი უზრუნველყოფილი იქნება დამატებითი დონაციით

ტექნოლოგიური სერვისების განვითარებისთვის: 92% - უნივერსიტეტის მთლიანი
ბიუჯეტიდან (4 825 000 ლ) და 8% უზრუნველყოფილი იქნება დამატებითი დონაციით

70%

30%

მთლიანი ბიუჯეტიდან

დამატებითი დონაციით

0% 20% 40% 60% 80%

ინსტიტუციური განვითარება
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პროგრამული განვითარებისთვის: 88% - უნივერსიტეტის მთლიანი ბიუჯეტიდან
(4 825 000 ლ) და 12% უზრუნველყოფილი იქნება დამატებითი დონაციით

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისთვის ყველა მიმართულებით
(არსებითად მნიშვნელოვანი კომპონენტებით) შევსება გაწერილია პირველ ოთხ
წელზე, ამ თვისობრივი ნაწილის ფინანსური უზრუნველყოფის მაჩვენებელი

92%

8%

მთლიანი ბიუჯეტიდან

დამატებითი დონაციით

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ტექნოლოგიური სერვისების განვითარება

88%

12%

მთლიანი ბიუჯეტიდან

დამატებითი დონაციით

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

პროგრამული განვითარება
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დიდწილად ითვალისწინებს არადოტაციური ტიპის დონაციებს სახელმწიფო თუ
კერძო სტრუქტურების მხრიდან.

დღეს არსებული რეალური ეკონომიკური პოლიტიკის, შიდა და გარე, ობიექტური თუ
სუბიექტური მიზეზების გამო, უნივერსიტეტის განვითარების ფინანსური კიბის
ყოველწლიური მაჩვენებელი კლებადია იმის გამო, რომ გათვლილია მიმდინარე
დაფინანსების მოდელზე. ვიმედოვნებთ, რომ სტრატეგიული განვითარების ბოლო
ოთხი წელი შეცვლილი ეკონომიკური და სოციალური პარამეტრებიდან გამომდინარე,
დაექვემდებარება მზარდ ტენდენციას.

7 წლიანი სტრატეგიული გეგმის შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა:
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14. დაფინანსების ალტერნტიული წყაროები

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი წარმოადგენს საბიუჯეტო უწყებას. საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არის დაგეგმილი
უნივერსიტეტის მიერ განსახორციელებელი აქტივობების ზემოთ მოცემული
ჩამონათვალი. ამასთან, აღნიშნული გარემოება არ გამორიცხავს უნივერსიტეტის
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2018-2024
ინსტიტუციური განვითარება ტექნოლოგიური სერვისების განვითარება პროგრამული განვითარება
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ადმინისტრაციის მხრიდან ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების
მოსაპოვებლად ზრუნვასა და შესამაბისი ნაბიჯების გადადგმას.
ცხადია, რთულია წინასწარი განსაზღვრა, რომელი სუბიექტის მხრიდან რა ტიპის
დონაცია განხორციელდება უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, თუმცა, სოციალური
პასუხისმგებლობის ფარგლებში, არსებობს მსხვილ კომპანიებთან უნივერსიტეტის
გარკვეული თამნამშრომლობის გამოცდილება და მოლოდინები.
ამ ტიპის თანამშრომლობის პირველადი მექანიზმი ეფუძნება მემორანდუმს,
რომელშიც გაწერილია ორივე მხარის (უნივერსიტეტისა და დონორი სუბიექტის)
უფლება-მოვალეობები. სწორედ ამ ტიპის მემორანდუმების საფუძველზე
განხორციელდა „საქართველოს ბანკისა“ და კომპანია „ბეკოს“ მიერ
უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტების დონაცია და მათი
ფუნქციური გაძლიერება.
ამგვარი მიდგომით და დაინტერესებით სამომავლოდ იგეგმება თანამშრომლობა ისეთ
კომპანიებთან, რომლებსაც უფრო მეტად ექნებათ მიზნობრივი დაინტერესება
უნივერსიტეტის ინტელექტუალურ რესუსრსთან დაკავშირებით (მაგალითად,
სტუდენტებთან, რომლებიც გადაიღებენ კომპანიისთვის სარეკლამო კლიპებს, მათი
პოპულარიზაციისთვის მიიღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა საქველმოქმედო
ღონისძიებებში, და სხვ.).
ამ ეტაპზე მკაფიოდ იკვეთება უნივერსიტეტის პროფესორების და სტუდენტების მიერ
შექმნილი სერიალის „TAFU” დაფინასების უზრუნველყოფა კომპანია „სილქნეტის“
მხრიდან, რომელიც საკუთარ არხზე მოახდენს სერიალის პოპულარიზებას.
საერთაშორისო კონოფესტივალი „ამირანი“ ისევე, როგორც წინა წლებში, 2019 წელსაც
თანადაფინანსებული იქნება ქალაქ თბილისის მერიისა და სხვადასხვა მცირე
კომპანიების მხრიდან. „ამირანის“ თანადაფინანსების სურვილი ასევე გამოთქვა
კომპანიამ „ბედატრანსი“.
უნივერსიტეტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებას - პირველკურსელ
სტუდენტთა „გრიმის ცხება“ - 2019 წელს, ისევე, როგორც მთელი ამ წლების მანძილზე,
დააფინასებს კომპანია „რედიქსი“.
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია გააგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას დაფინანსების
ალტერნატიული წყაროების მოსაძიებლად და ამ მიზნით უნივერსიტეტის
პოპულარიზება/ადვოკატირებას.

15. რეზიუმე - სტრატეგიული განვითარების გეგმის წარმატებით განხორციელების
ფაქტორები და რესურსები:

1. უნივერსიტეტის გამოცდილება და იმიჯი;
2. უნივერსიტეტში არსებული ძლიერი შემოქმედებითი, სასწავლო და კვლევითი
ტრადიციები;
3. უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული შემოქმედებითი და აკადემიური
რესურსები;
4. საერთაშორისო კონტაქტები და პარტნიორები;
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5. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;
6. სასწავლო, შემოქმდებითი და ადმინისტრაციული პროცესების მართვის
ელექტრონული სისტემა;
7. უნივერსიტეტის ბიუჯეტი;
8. უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
9. სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა;
10. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და სხვა
სახელმწიფო სტრუქტურების მხარდაჭერა.

წყაროები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითერების სამინისტრო. საქართველოს
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“. დამტკიცდა
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის N400 დადგენილებით.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. საქართველოს
სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტი: „კულტურის სტრატეგია 2025“ -
დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის N 303 დადგენილებით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021 წლები. დამტკიცდა საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 7 დეკემბრის N 533 დადგენილებით.

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, თბილისი 2004.

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის წესდება - დამტკიცებულია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის მინისტრის მიერ (ბრძანება №05/91 2014 წლის 7 ივლისი. ცვლილებები -
ბრძანება № 05/81 2015 წლის 23 დეკემბერი და ბრძანება №05/05 2017 წლის 22
თებერვალი).

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის
სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები (ESG 2015). სახელმძღვანელო.

ხარისხის შიდა მართვა კომპეტენციებზე დაფუძნებულ უმაღლეს განათლებაში
კომპეტენციაზე დაფუძნებული ხარისხის შიდა მართვა (Handbook for Internal Quality
Management in  Competence-Based Higher Education). სახელმძღვანელო.
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დანართი #1

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
განვითარების

3 წლიანი სამოქმედო გეგმა
2018-2020

N აქტივობები
კვარტალი კვარტალი კვარტალი

I II III IV I II III IV I II III IV

I ინსტიტუციური განვითარება 2018 2019 2020

1

სასწავლო ტელევიზიის
ინფრასტრუქტურის

სარემონტო სამუშაოების
ჩატარება და ტექნიკური

აღჭურვა

X X

2

აუდიტორიების აღჭურვა
სწავლების თანამედროვე
მეთოდების სპეციალური

ტექნიკით

X X X

3

უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკის ტექნიკური

აღჭურვა (მაგიდები,
სკამები,სტელაჟები,
მაგიდის სანათები)

X X

4
სასწავლო თეატრის შიდა

ინფრასტრუქტურული
სრულყოფა

X X X X

5
სტუდენტთა სახელოვნებო

საგამოფენო
ცენტრის/სალონის გახსნა

X

6

სასწავლო კინო-სტუდიის
ტექნიკური აღჭურვა

თანამედროვე
სწავლებისთვის საჭირო

ინვენტარით

X X X

7
სასწავლო კინო-სტუდიის

პავილიონის მოწყობა
X

8 უსაფრთხოების კამერები X
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9

აუდიტორიების,
ბიბლიოთეკის და

დერეფნების
კეთილმოწყობა

X X X

10
კვების ობიექტის მოწყობა

და გახსნა
X

11

უნივერსიტეტის
გამომცემლობისთვის

ტექნიკის შეძენა სასწავლო-
კვლევითი

საქმიანობისთვის და
კომერციალიზაციისთვის

X

12
უნივერსიტეტის II

კორპუსის კაპიტალური
რემონტი

X

13
შშმ პირებისთვის

ადაპტირებული გარემოს
მოწყობა

X X

14
სტუდენტთა კარიერული
ზრდის სამსახურის შექმნა

X X

15

ხარისხის კულტურის
განვითარება, ხარისხის

უზრუნველყოფის
სისტემაში ძირითადი

პრობლემების
იდენტიფიცირება

X X X X X X X X X X X X

16

ხარისხის კულტურის
მისაღწევად ხარისხის

უზრუნველყოფის შიდა
პოლიტიკის და შესაბამისი
მექნიზმების განსაზღვრა,
აქტივობების განსაზღვრა

X X X X X X X X X X X X

17

თანამშრომლების
გადამზადება

კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით

X X X X X X

18

პერსონალის (აკადემიური
და ადმინისტრაციული)

უცხო ენების ცოდნის
ამაღლების ხელშეწყობა

X X X

19
თბილისის ეტიუდების

საერთაშორისო
X X X
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ფესტივალის აღდგენა-
ორგანიზება

20

ადგილობრივი
შემოქმედებითი
ფესტივალების

ორგანიზება

X X X

21
სტუდენტური
საერთაშორისო

ფესტივალი „ამირანი“
X X X

22
მსოფლიო თეატრალური

სტუდენტური
ფესტივალის ორგანიზება

X X X

23

საერთაშორისო/ადგილობ
რივი თეატრის და კინოს

წარმომადგენელთა
მასტერკლასების/ვორქშოპ

ების ორგანიზება

X X X X X X X X X X X X

24

შემოქმედებითი
თანამაშრომლობის

გაძლიერება სახელოვნებო
უსდ-ებთან: სახელოვნებო

უსდ-ებთან
თანამშორმლობა

შემოქმედებით სფეროში
და ერთობლივი
შემოქმედებითი

პროექტების
განხორციელება

X X X X X X X X X X X X

25

სტუდენტებისა და
აკადემიური პერსონალის

პერმანენტული
გამოკითხვა საჭიროებების
იდენტიფიცირებისთვის

X X X X X X

26

თანამშრომლობის
გაფართოება

დიპლომატიურ,
სამთავრობო და
არასამთავრობო

სექტორთან

X X X X X X X X X X X X

27
უნივერსიტეტის სასწავლო

ცენტრის რეკლამირება
X X X
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28
ახალგაზრდა ხელოვანთა

კლუბის შექმნა და
განვითარება

X X X

29
საერთაშორისო

პროექტებში მონაწილეობა
X X X X X X X X X X X X

30
ადგილობრივი სამეცნიერო

კონფერენციების
ორგანიზება

X X X

31

ადმინისტრაციის
მუშაობის ეფექტიანობის

განსაზღვრის
კრიტერიუმების
შემუშავება და
მონიტორინგი

X X X X X X

II ტექნოლოგიური სერვისების
განვითარება

2018 2019 2020

1
ელექტრონული

ბიბლიოთეკის შექმნა და
დანერგვა

X X X

2

უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკის ჩართვა

საერთაშორისო
საბიბლიოთეკო ქსელებში

X X

3
სასწავლო პროცესის

მართვის ელექტრონული
სისტემის განვითარება

X X X X X X X X

4

საქმისწარმოებისა და
დოკუმენტბრუნვის

ერთიანი
ცენტრალიზებული

ელექტრონული სისტემის
დანერგვა და განვითარება

X X X X X X X X

5
ელექტრონული სალექციო

კურსების შექმნა
X X X X X X X X

6

თეორიული სასწავლო
კურსებისთვის

გამოცდების
კომპიუტერული წესით

ჩატარების
უზრუნველყოფა

X X X X X X
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7
ვიდეო-ლექციების

დანერგვა
X X X X X X X X

8
საიმიჯო ბრენდირებული
ატრიბუტიკის შემოღება

X X X

9
სამუზეუმო მასალების/

ფონდების შეგროვება და
მუზეუმის განვითარება

X X X X

10
უნივერსიტეტში

არსებული სტუდენტთა
კინოფონდის დაარქივება

X X X X X X X X X X X X

11
თეატრისა და კინოს

ელექტრონული
ენციკლოპედიის შექმნა

X X X X X X X X

12

ვებ-გვერდის
ფუნდამენტური

რეკონსტრუქცია და
მუდმივი განახლება

X X X X X X X X X X X X

13

კინო-ტელე ფაკულტეტის
სასწავლო ვიდეო

მასალების პორტალის
შექმნა

X X X X X X X X

14

უცხოენოვანი
სტუდენტებისთვის

ხელმისაწვდომი
სერვისების შექმნა

X X X X X X X X

15

საერთაშორისო
სამეცნიერო

კონფერენციების
ორგანიზება

X X X X

16

კვლევითი საქმიანობა (მათ
შორის, უცხოელი

მეცნიერების
ჩართულობით) და

სამეცნიერო ნაშრომების
გამოცემა

X X X X X X X X

17

პოსტდოქტორანტის
ინსტიტუტის შემოღება,

ფუნქციებისა და
ამოცანების შესაბამის

რეგულაციებში გაწერა და
დანერგვა

X X X X X X X X X X X X

III პროგრამული განვითარება 2018 2019 2020
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1

აკადემიური
საგანმანათლებლო

პროგრამების განვითარება
და აკრედიტაცია

X X X X X X X X X X X X

2

პროფესიული
საგანმანათლებლო

პროგრამების დანერგვა და
განვითარება

X X X X

3

სწავლა-სწავლების და
კვლევების თანამედროვე
ინოვაციური მეთოდების
და ფორმების დანერგვა.
ხარისხიანი აკადემიური

პროცესების
უზრუნველყოფა.

სწავლების ხარისხის
პერმანენტული კვლევა და

შედეგების
საგანმანათლებლო

სივრცეში ინტეგრაცია

X X X X X X X X X X X X

4
უცხოენოვანი სასწავლო

კურსების შემუშავება
X X X X X X X X

5
დისტანციური სასწავლო

პროგრამების და კურსების
შექმნა

X X X X X X X X X X X X

6

სამეცნიერო
თანამაშრომლობის

გაძლიერება სახელოვნებო
უსდ-ებთან: სახელოვნებო

უსდ-ებთან
თანამშორმლობა

სამეცნიერო სფეროში და
კვლევების/ გამოცემების

ერთიანი ბაზის შექმნა

X X X X X X X X X X X X

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის
მექანიზმები

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მიზანია საჯარო
ფინანსების მართვის ხარისხის გაუმჯობესება. უნივერსიტეტის ყველა იერარქიულ
საფეხურზე მდგომი ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში შიდა კონტროლის მექანიზმების დანერგვაზე, მათ დოკუმენტირებასა და
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ფუნქციონირებაზე საქართველოს მთავრობის „ფინანსური მართვისა და კონტროლის
სისტემის ჩამოყალიბების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ 2017 წლის 21 მარტის N133 დადგენილებისა და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. უნივერსიტეტის თითოეული თანამშრომელი
პასუხისმგებელია მისი საქმიანობის შესაბამისობაზე ხელმძღვანელის მიერ
შემუშავებულ ან/და დაწესებულებაში არსებულ წინამდებარე დოკუმენტით
განსაზღვრულ კონტროლის მექანიზმებთან.
უნივერსიტეტის ორგანიზაციული კონტროლი არის საქმიანობის მონიტორინგი,
ფაქტიური მდგომარეობის შეფასება, რომელიც უზრუნველყოფს რეაგირებას
შედეგებზე. აღნიშნული პროცესის პირველი სტადიაა ამოცანების ჩამოყალიბება, რაც
გულისხმობს ინფორმაციის მოპოვებას არსებული მდგომარეობისა და შესაძლო
სტრატეგიის განხორციელების შესახებ. მიმდინარე მდგომარეობაში გარკვევა კი
უნივერსიტეტის შიდა ინფორმაციის გამოყენებით არის შესაძლებელი. ინფორმაციით
უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს ყველა დონეზე, რათა ჯეროვნად განხორციელდეს
კონტროლი. უნივერსიტეტის ორგანიზაციული კონტროლი სტრატეგიული
განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმების
ეფექტიან განხორციელებას უწყობს ხელს.
ასეთ დროს ანუ ინფორმაციით უზრუნველყოფის პრინციპებზე მოქმედი ფაქტორებია:
• უნივერსიტეტის მიზნები;
• სამეურნეო ოპერაციების მასშტაბები და სახეობები;
• მართვის სტრქუტურა;
• მართვის სტილი;
• მიღებული გადაწყვეტილებების ტიპები;
• უნივერსიტეტის ურთიერთქმედების დონე გარემოსთან.

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული კონტროლის დროს განხორციელებული
მმართველობითი ინფორმაცია გამოიყენება შიდა მოხმარებისთვის, საიდანაც
გამოიყოფა ინფორმაციის სამი ძირითადი სახე, რომლითაც ხელმძღვანელობს
დაწესებულების მმართველობითი რგოლი, ესენია: სტრატეგიული, ტაქტიკური და
ოპერატიული (იხ. დიაგრამა N1)
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დიაგრამა N1

I. სტრატეგიული ინფორმაცია ძირითადად გამოიყენება უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ, უნივერსიტეტის ერთიანი მიზნებისა და
სტრატეგიის დაგეგმვისთვის და იმის შესამოწმებლად, ნამდვილად იქნა თუ არა
მიზნები მიღწეული.
სტრატეგიულ ინფორმაციას მიეკუთვნება:
• უნივერსიტეტის ძირითადი საქმიანობა;
• არსებული და პოტენციური პერსპექტივები;
• მოთხოვნების ფულად სახსრებზე;
• გრძელვადიანი ფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა და პერსპექტივები.

II. ტაქტიკური ინფორმაცია გამოიყენება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობაზე
უფლებამოსილ პირთა მიერ მართვის ყველა დონეზე, მაგრამ ძირითადად საშუალო
დონეზე დადგემვისა და მენეჯერულ კონტროლისთვის საქმიანობის ისეთ სფეროებში,
როგორიცაა ფასების დადგენა, შესყიდვა, განაწილება და სასასწყობო საქმიანობა.
ტაქტიკური ინფორმაცია მზადდება რეგულარულად, ყოველკვირეულად ან
ყოველთვიურად.
ტაქტიკურ ინფორმაციას მიეკუთვნება:
• მარაგის დონის კონტროლი;
• შრომისნაყოფიერების დონეზე;

სტრატეგიული

ტაქტიკური

ოპერატიული
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• მოთხოვნების მიმდინარე შესყიდვებზე;
• ბიუჯეტის კონტროლი და გადახრების ანალიზი;
• დასაქმებულთა სტატისტიკა.
•
III. ოპერატიული ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ყოველდღიური
ოპერაციების მართვისა და კონტროლის განხორციელებისთვის.
ოპერატიულ ინფორმაციას მიეკუთვნება:
• დებიტორებისა და კრედიტორების ჩამონათვალი;
• ხელფასების უწყისების დეტალები;
• მოთხოვნები საქონელზე;
• სამუშაო გრაფიკი.


