
დეკლარაცია

2006 წლის 3-6 აპრილს თბილისში, საქართველოში მოეწყო “უმაღლესი სახელოვნებო
განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი” ELIA-ს რეგიონული კონფერენცია.

120 რეგისტრირებული მონაწილე მსოფლიოს 18 ქვეყნიდან დაესწრო ლექციებს,
ვორქშოფებსა და ღონისძიებებს, რომლებზეც უმაღლესი სახელოვნებო განათლების
სფეროში, ევროპაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა განხილული.

საკითხებს შორის იყო: ბოლონიის პროცესის შედეგები, კვლევა ხელოვნების
სფეროში და ხელოვნების მეშვეობით, ინტერნაციონალიზაცია, ხარისხის ამაღლება
და სტიმულირება, ევროპის საკრედიტო ტრანსფერის სისტემა (ECTS) და ბევრი სხვა
მნიშვნელოვანი სიახლე.

იმისათვის, რომ საქართველოს/კავკასიის უმაღლესი სახელოვნებო განათლების
სფეროს სასწავლებლებს ამ, უმნიშვნელოვანეს ცვლილებებში მონაწილეობის
საშუალება მიეცეთ და მათი, როგორც ევროპის სახელოვნებო უმაღლესი
სასწავლებლების თანაბარ პარტნიორებად განხილვა მოხდეს, კონფერენციის
მონაწილეები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, კულტურის, ძეგლთა
დაცვის და სპორტის სამინისტროებისათვის შემდეგი რეკომენდაციების მიცემაზე
შეთანხმდნენ:

1. მოხდეს უმაღლესი სახელოვნებო განათლების ევრო-კავკასიური საბჭოს
შექმნის მხარდაჭერა, აღიარება და ფინანსური სახსრებით უზრუნვლყოფა. უმაღლესი
სახელოვნებო განათლების ევრო-კავკასიური საბჭო ELIA-ს (სახელოვნებო
ინსტიტუტების ევროპული ლიგა), ENCAT-ის (ევროპის კულტურის მენეჯერების
ცენტრი), AEC-ის (ევროპის კონსერვატორიების და უმაღლესი მუსიკალური
აკადემიების ასოციაცია) ეგიდით იმოღვაწევებს პრაქტიკულ მენეჯმენტს SCF-ის
(სტიჰტინგის კავკასიური ფონდი) განახორციელებს.

 დღეს და ახლო მომავალში, ეს საბჭო კავკასიის (საქართველო, სომხეთი,
აზერბაიჯანი) და ევროპის სახელოვნებო უნივერსიტეტებისათვის საერთო
პლატფორმის შექმნას მოემსახურება და მისი უმთავრესი ამოცანები იქნება:

 უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სფეროში შემდგომი სიახლეებისა და
ცვლილებების განხილვა და სტიმულირება;

 ბოლონიის პროცესისა და უმაღლეს სახელოვნებო განათლების სფეროში მისი
შედეგების და შესაბამისი ღირებულებების მხარდაჭერა;

 ახალი, საუკეთესო მეთოდების, პრაქტიკისა და გამოცდილების
ურთიერთგაცვლა და გაზიარება;

 შესაბამისი მასალების თარგმნა და გავრცელება;
 მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის სამინისტროებისათვის

საკონსულტაციო ორგანოს როლის შესრულება სახელოვნებო განათლების
სფეროში.

2. ტემპუსის პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერა და წახალისება, რომლის
კოორდინირება თბილისში, თეატრისა და კინოს შოთა რუსთაველის სახელობის



სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოხდება, რომლის ამოცანა შესაბამისი კურიკულუმის
შემუშავებასა და განახლებაზე ინტენსიური მუშაობის წარმართვა იქნება და
სახელოვნებო დარგების კავკასიელი სტუდენტებისათვის მობილურობის გრანტების
მოპოვებას მოემსახურება.

3. საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში ამჟამად არსებული უმაღლესი
სახელოვნებო განათლების სფეროს სახელმწიფო უნივერსიტეტების,
კონსერვატორიების, აკადემიებისა და ინსტიტუტების აღიარება, მხარდაჭერა და
დაფინანსება იმავე დონეზე, როგორც ეს სამეცნიერო უნივერსიტეტების მიმართ
ხდება. სახელოვნებო უმაღლესების გამოყოფა სხვა სახელოვნებო
სასწავლებლებისაგან რომელთაც არ გააჩნიათ უმაღლესის სტატუსი

ეს სახელოვნებო უმაღლესებისათვის (უნივერსიტეტების, კონსერვატორიების და
აკადემიებისათვის) სრულიად აუცილებელი პირობაა საიმისოდ, რომ მოხდეს:

ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და მეზობელ ქვეყანათა სახელოვნებო
უმაღლესების ინტეგრირება ცვლილებებისა და რეფორმების ევროპულ პროცესებში;

 ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და მეზობელი ქვეყნების სახელოვნებო
უნივერსიტეტების, კონსერვატორიების და აკადემიების აღიარება ევროპის
უმაღლესი განათლების არეალში რეგიონული მნიშვნელობის მქონე
სასწავლებლებად და მათი განხილვა ევროპის სახელოვნებო
უნივერსიტეტებთან თანაბარ პარტნიორებად;

 გარდაუვალი სარეფორმო პროცესების ისეთნაირად დაწყება და გაგრძელება,
რომ ამ რეფორმების შედეგები მაღალ შემოქმედებით დონეებს შეესაბამებოდეს
და ევროპის სახელოვნებო უმაღლესებაში მიმდინარე რეფორმების
შედეგებთან თავსებადი იყოს;

 სხვა (ევროპულ) უნივერსიტეტებთან შეთანხმებების დადების და ერთობლივი
სამაგისტრო პროგრამების შემუშავების შესაძლებლობა;

 დოქტორანტურის განვითარების შესაძლებლობა (როგორც ფილოსოფიის
დოქტორის დონის შესაბამის კველევაზე დაფუძნებული, ასევე პრაქტიკაზე
დაფუძნებული კვლევები);

 სახელმწიფო თუ საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოებში გაერთიანებისა
და მონაწილეობის შესაძლებლობა;

 საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და მეზობელი ქვეყნების
სახელოვნებო უნივერსიტეტების, კონსერვატორიების და აკადემიების
ინტერნაციონალიზაცია იმ მიზნით, რომ ევროპისა თუ მსოფლიოს
სახელოვნებო განათლების პროცესებში მონაწილეობა გაუადვილდეთ;

4. სახელოვნებო კვლევისათვის “კვლევის” სტატუსის მინიჭება, მხარდაჭერა და
დაფინანსება.

შეთანხმებულია და ხელმოწერილია უმაღლესი სახელოვნებო განათლების
საკითხებისადმი მიძღვნილი ELIA-ს რეგიონული კონფერენციის მონაწილეების
სახელით,



პროფ. მაარტენ რეგუინი (Maartin Regouin).
ELIA-ს პრეზიდენტი.

პროფ. გიორგი მარგველაშვილი.

საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის კინოსა და თეატრის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.

თბილისი, საქართველო,
6 აპრილი, 2006.


