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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
  

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 
 

2011 – 2017 წლები 
 

დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ „უმაღლესი განათლების შესახებ“  
საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად 

24 დეკემბერი 2010 წ. 
(საფუძველი აკადემიური საბჭოს ოქმი N6)  

 
პრეამბულა 

 
 
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების 
პროგრამა წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიას მოკლევადიანი (1 წელიწადი) და გრძელვადიანი (6 წელიწადი) 
ციკლების გათვალისწინებით – საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის “უმაღლესი განათლების შესახებ”, 
უნივერსიტეტის წესდებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 
უნივერსიტეტი არის “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონის, “უმაღლესი განათლების 
შესახებ” საქართველოს კანონისა და “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის “საქართველოს შოთა რუსთაველის 
სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა” და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის “თბილისის 
კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2006 
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წლის 2 აგვისტოს N147 დადგენილების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც 
სახელმწიფო კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს უმაღლესი აკადემიური განათლების სამივე საფეხურისა და 
უმაღლესი პროფესიული განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებს და ანიჭებს შესაბამის აკადემიურ ხარისხს.  

 
 
 
2. უნივერსიტეტის სახელწოდებაა: 
ა) ქართულ ენაზე - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი “საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი”. 
ბ) ინგლისურ ენაზე - Legal entity of public law - Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University. 

 
უნივერსიტეტის მისიაა: 
 
გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი უმაღლესი სახელოვნებო განათლების ევროპულ სივრცეში, ტრადიციული 
სპეციალობებით დაუახლოვდეს თანამედროვე მოთხოვნებს და დანერგოს ახალი სპეციალობები. უზრუნველყოს 
ქართული კულტურისა და ხელოვნების (დრამატული, კინო-ტელე, ტრადიციული ქართული ხელოვნება) 
მაღალკვალიფიციური კადრებით აღჭურვა. ხელი შეუწყოს ერთობლივ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების განხორციელებას და სამეცნიერო კვლევებს. 
 
 
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამი ფაკუტეტი:  

• კინო-ტელე ფაკულტეტი; 
• დრამის ფაკულტეტი; 
• ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი.  

 
უნივერსიტეტის ტრუქტურა შეესაბამება საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის საჭირო მოთხოვნებს. 
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შინაარსი 
 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა მიზნად ისახავს მისი მისიის, პრიორიტეტებისა და წესდების 
შესაბამისად ხელოვნების დარგების (თეატრალური ხელოვნების, აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების, მედიახელოვნების, 
ქორეოგრაფიული ხელოვნების, სამუსიკო ხელოვნების, ტრადიციული ქართული ხელოვნების) განვითარებასა და მათი 
კვლევას, ამ დარგებში აკადემიური უმაღლესი განათლების უზრუნველყოფას. ამ მიზნით, საქართველოს შოთა 
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაგეგმილია რიგი სამუშაოების ეტაპობრივი 
განახორციელება: 
 
 
განსახორციელებელი ღონისძიებები: 
 

1. საქართველოს სახელოვნებო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან  და სახელოვნებო პროფილის 
კვლევით ინსტიტუტებთან მუშაობის კოორდინაცია, შესაბამისი პრაქტიკულ შემოქმედებითი თუ კვლევითი 
პროექტების მოზიდვისა და შესრულების ხარისხის ამაღლების მიზნით. 

2. საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებით გათვალისწინებული სახელოვნებო დარგების განვითარებისა და 
კვლევების ხელშეწყობა უნივერსიტეტისა და სათანადო პროფილის კვლევითი ინსტიტუტების ინტელექტუალური 
პოტენციალის გამოყენებით. 

3. უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების პერმანენტული სრულყოფა - დახვეწა საქართველოს 
საკანონმდებლო სივრცისა და უმაღლესი სახელოვნებო განათლების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

4. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთან, საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, საქართველოს 
გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან, საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრთან, საქართველოს თეატრალურ თუ 
სატელევიზიო სივრცესთან და სახელოვნებო პროფილის სხვა დაწესებულებებთან ურთიერთკოორდინირებული 
მუშაობა პერმანენტულ რეჟიმში – უნივერსიტეტში სასწავლო-შემოქმედებითი და კვლევითი გარემოს სრულყოფისა 
და დახვეწის მიზნით. 

5. პერსპექტიული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი და კვლევითი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობების 
მოძიება. 

6. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ბაზრების, აგრეთვე ხელოვნების შესაბამისი დარგების მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობა საჭირო 
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შემოქმედებითი პროდუქციის შესაქმნელად, ინოვაციური მაღალპროფესიული, მაღალინტელექტუალური  
შემოქმედებითი თუ კვლევითი პროექტების დაკვეთისა და შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით. 

7. ურთერთთანამშრომლობის მემორანდუმების საფუძველზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, 
სახელოვნებო პროფილის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თუ კვლევით ინსტიტუტებთან 
არსებული ხელოვნების დარგთა განვითარებისა და კვლევის ცენტრების ერთიან საინფორმაციო სისტემაში 
მოქმედების უზრუნველყოფა, შემოქმედებითი პროექტების დაკვეთების მრავალფეროვნებისა და მოცულობის 
გაზრდის მიზნით. 

8. მაღალკვალიფიციური, კომპეტენტური საშემსრულებლო (პრაქტიკულ–შემოქმედებითი), თეორიული, 
საკონსულტაციო და სააუდიტორო საქმიანობის ხელშეწყობა და ორგანიზაცია  უნივერსიტეტის შესაბამისი 
ფაკულტეტების ინტელექტუალურ პოტენციალზე და მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზებზე დაყრდნობით. 

9. უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასწავლო/შემოქმედებითი პრაქტიკებისა და სტუდიურ–ლაბორატორიული მუშაობის 
ორგანიზება ფაკულტეტების შესაბამისი პროფილის მიმართულებების მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზებზე ამ 
მიმართულებების საქმიანობაში და მუშაობაში სტუდენტთა უშუალო მონაწილეობით. 

10. ინოვაციური შემოქმედებითი და კვლევითი პროექტების, კონსტრუქციების (სცენოგრაფია) პრეზენტაციების 
მოწყობა ფიზიკური პირების, ბიზნესმნების, შესაბამისი წარმოების (კინოწარმოება, თეატრალური სივრცე, 
სამუსიკო, ქორეოგრაფიული სტუდიები და სხვ.) ხელმძღვანელების და სხვა სუბიექტების დაინტერესების მიზნით. 

11. სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული სატენდერო პროგრამებისა და პირობების მონიტორინგი, ანალიზი 
უნივერსიტეტის შესაძლო მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით. 

12. უნივერსიტეტის საინოვაციო-შემოქმედებით-სასწავლო-კვლევით კომპლექსად გარდაქმნის ღონისძიებების 
დაგეგმვა-მონიტორინგი. 

13. უნივერსიტეტის კვლევითი მიმართულების გაძლიერება –  როგორც ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა და 
სახელოვნებო მენეჯმენტის სფეროში ფუნდამენტური კვლევების, ასევე შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებული 
კვლევების გათვალისწინებით.  სახელოვნებო დარგთა კვლევების სისტემური ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. 

14. უნივერსიტეტის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის პერსპექტიული განვითარების, 
მშენებლობის და რეკონსტრუქციის ხელშემწყობ ღონისძიებათა ორგანიზება და წარმართვა. 

15. უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ადგილობრივი, რეგიონული თუ საერთაშორისო მნიშვნელობის შემოქმედებითი 
ფესტივალებისა და სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება-ორგანიზება. 

16. უნივერსიტეტის სტუდენტთა ჩართულობის მაქსიმალური ხელშეწყობა ადგილობრივი, რეგიონული თუ 
საერთაშორისო მნიშვნელობის შემოქმედებით ფესტივალებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში. 
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17. უნივერსიტეტის სტუდენტთა, აკადემიური და ადმინისტრაციული რესურსის შემოქმედებითი, სასწავლო თუ 
კვლევითი მივლინებებისა და გაცვლითი პროგრამების დაფინანსებისა და ხელშეწყობის უზრუნველყოფა 
უნივერსიტეტში სასწავლო, შემოქმედებითი და კვლევითი გარემოს სრულყოფის მიზნით. 

18. უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო შემოქმედებითი თეატრების, კინო-ტელე ლაბორატორიების, 
ქორეოგრაფიული თუ სამუსიკო სტუდიების განახლება-განვითარება პერმანენტულ რეჟიმში. 

19. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის როგორც წიგნადი, ასევე არაწიგნადი ფონდების პერმანენტული განახლება-
განვითარება. 

20. უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსის (სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი, ადმინისტრაცია, მოწვეული 
პერსონალი) პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა და მათი მატერიალური წახალისების ფორმების ძიება-
უზრუნველყოფა პერმანენტულ რეჟიმში. 

 
 
 
 
N ღონისძიების (პროექტის) დასახელება განაწილება წლების მიხედვით    

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
I. მართვის პროცესი   

1 ფინანსური სახსრების მოზიდვა და 
უნივერსიტეტის I კორპუსის 
კაპიტალური რემონტი X 

          

2 უნივერსიტეტის საქმიანობის 
რეკლამირება 

            

3 უნივერსიტეტის  საგანმანათლებლო 
პროგრამების   კატალოგის გამოცემა 

X   X   X   

4 უნივერსიტეტის  ვებ-გვერდის მუდმივი 
სრულყოფა-განახლება 

            

5 პროფესორ-მასწავლებელთა სარეიტინგო 
სისტემის ჩამოყალიბება და მისი 
ამოქმედება 
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6 სახელოვნებო დაწესებულებებთან 
ერთობლივი პროექტების 
განხორციელება 

X X X X X X 

7 სტუდენტთა თვითმმართველობის 
პროექტების რეალიზება 

            

8 ზემდგომ ორგანოებთან ერთობლივი 
პროექტების განხორციელება 

X X X X X X 

9 სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად 
წარმართვის მონიტორინგი 

            

10 სახელოვნებო დარგების ხელშეწყობა და 
განვითარება 

            

II. სასწავლო პროცესის ორგანიზება   
1 სასწავლო პროგრამების და სილაბუსების 

ელექტრონული უზრუნველყოფა ყველა 
სასწავლო დისციპლინისა და 
სპეციალობისათვისთვის 

            

2 სასწავლო პროცესის მართვაში 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
გამოყენების დანერგვა და განახლება 

            

3 ფაკულტეტების ერთიან მონაცემთა 
ბაზაში გაერთიანება და მონიტორინგი 

            

4 უნივერსიტეტის ავტორიზაციისთვის 
მომზადება 

            

5 პროგრამული აკრედიტაციისათვის 
მომზადება 

            

III. სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა   
1 სარემონტო სამუშაოების ჩატარება X X         

2 კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა X 
  

X     X 
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3 ელექტრონული ტექნიკის შეძენა-
განახლება სასწავლო პროცესის 
მომსახურებისათვის 

            

4 ბიბლიოთეკის უზრუნველყოფა ახალი 
სამეცნიერო და სასწავლო 
ლიტერატურით 

            

5 საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელში 
გაწევრიანება 

X           

6 სასწავლო თეატრის მოწყობა             

7 სასწავლო სტუდიის აღჭურვა X     X X X 

8 კინოკლუბის  მოწყობა             

    
IV. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა და ღონისძიებები 

1 რეგულარული  სამეცნიერო-
პრაქტიკული კონფერენციების ჩატარება 

            

2 გაცვლით პროგრამებში სამეცნიერო 
პრგრამებში მონაწილეობა, როგორც 
სტუდენტების ასევე უნივერსიტეტის 
თანამშრომლებისათვის 

            

3 მასტერკლასების ჩატარება   X X X X X 

4 უნივერსიტეტის სტუდენტების და 
აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა 
კონფერენციებში 
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5 საერთაშორისო პრაქტიკული 
კონფერენციის მომზადება–ჩატარება 

            

6 ფონდების მოძიება სამეცნიერო 
კვლევითი პროექრების 
განსახორციელებლად  

            

7 ეტიუდების რეგიონალური ფესტივალის 
გამართვა 

X X X X X X 

8 სტუდენტური ფილმების საერთაშორისო 
ფესტივალის "ამირანის" გამართვა 

X X X X X X 

9 ჟურნალ „დურუჯის“ რეგულარული 
გამოცემა.  

            

10 სახელოვნებო მიმართულებით 
ლიტერატურის გამოცემა 

            

11 გასვლითი მეცადინეობები - ექსკურსია 
კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე. 

X X X X X X 

12 
სადიპლომო სპექტაკლის ჩვენება 
რეგიონებში 

X X X X X X 

13 თოჯინების თეატრის სამსახირობო 
ჯგუფის სადიპლომო სპექტაკლის ჩვენება 
რეგიონებში 

X X X X X X 

14 ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,როკვა“ 
სტუდენტ-ახალგაზრდობის 
ფესტივალებში მონაწილეობა             
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15 პირველკურსელთა ფიცის დადება და 
გრიმის ცხება მარჯანიშვილების სახლ-
მუზეუმში, ასევე ექსკურსია. 

X X X X X X 

16 ქართული სიმღერის საღამო გამართვა 
უნივერსიტეტთან არსებული გოგონათა 
ანსამბლის  ქალგულოს მონაწილეობით             

17 კინო-ტელე ფაკულტეტის სადიპლომო 
ფილმების ჩვენება. 

X X X X X X 

18 სტუდენტური ფილმების ტელე 
ფესტივალი music.box-სთან ერთად. 

X X X X X X 

19 საქველმოქმედო ღონისძიება 
სოციალურად დაუცველი 
სტუდენტებისათვის. 

X X X X X X 

20 გამომცემლობა «კენტავრი» წიგნის 
საერთაშორისო ბაზრობაზე გამოფენა             

 
  

 


