აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევის მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრის

2019-2020 ს.წ.-ის სამოქმედო გეგმა
ვადები
პასუხისმგებლობა
სტრატეგიული მიმართულება
და ღონისძიება

მტკიცებულება














სამეცნიერო საქმიანობის
ერთიანი
ბაზის
ფორმატის შემუშავება;
სამეცნიერო საქმიანობის
ერთიანი ბაზის შექმნა;
აკადემიური
პერსონალის
რეზიუმეების ანალიზი;
ადგილობრივი და
საერთაშორისო დონეზე
მოპოვებული გრანტების
შესახებ ინფორმაციის
ანალიზი;
დოქტორანტების
გამოქვეყნებების
ანალიზი;
კვლევის
კომერციალიზაციის
მიმართულებით
არსებული მდგომარეობის
ანალიზი;
საერთაშორისო
პარტნიორებთან
არსებული
მემორანდუმების
ანალიზი;

2020

შესრულების მაჩვენებელი

2019
1. კვლევის განვითარების
პროცესის მონიტორინგი

ჩართული მხარე

შესრულებული სამუშაოს
აღწერა/ შეუსრულებლობის
მიზეზი

X

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი
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 ფაკულტეტის
ადმინისტრაცია
 ადამიანური
რესურსების
სამსახური

 ცენტრმა შეისწავლა 9
 ბაზა;
ფაკულტეტის აკადემიური  კვლევის
პერსონალის რეზიუმეები
ანგარიში.
გამოქვყნებების მიხედვით;
 შექმნა ბაზის ერთიანი
ფორმატი და გაანალიზა
ინფორმაცია;
 რამდენიმე
კრიტერიუმების
მიხედვით დააჯგუფა
მიღებული მონაცემები და
დაურთო კვლევის ერთიან
ანგარიშს;
 შიესწავლა 2018-2019
წლებში ადგილობრივი და
საერთაშორისო გრანტების
მიღების/მონაწილეობის
მხრივ არსებული
მდგომარეობა;
 შეისწავლა საერთაშორისო
პარტნიორებთან
გაფორმებული
თანამშრომლობის
მემორანდუმების მხრივ
არსებული მდგომარეობა;

1

ვადები
პასუხისმგებლობა

შესრულებული სამუშაოს
აღწერა/ შეუსრულებლობის
მიზეზი

მტკიცებულება

2020

შესრულების მაჩვენებელი

2019

სტრატეგიული მიმართულება
და ღონისძიება

ჩართული მხარე

 კვლევითი
ინფრასტრუქტურის
მხრივ არსებული
მდგომარეობის ანალიზი.
2. სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის საჭიროებების
ყოველწლიური კვლევა

 კვლევის გეგმის ანალიზი;
 ერთიანი სამეცნიერო
ბაზის ანალიზი;
 გამოკითხვის შედეგებისა
და ფოკუს-ჯგუფების
შედეგების ანალიზი;

3. უნივერსიტეტის კვლევის
პოლიტიკისა და მისი თანმხლები
PDCA პროცედურების
შემუშავება/გაუმჯობესება

 კვლევის მხარდაჭერისა
და განვითარების
ცენტრის წლიური
ანგარიშის ანალიზი.

 კვლევის ერთიანი
ანგარიშის მომზადება და
წარდგენა
X



კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი

X 

კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი

X
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 ფაკულტეტის
ადმინისტრაცია
 მარკეტინგის,
პროექტების და
ღონისძიებების
მართვის სამსახური




უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია
უნივერსიტეტის
ხარისხის

 კვლევის
დაგეგმვა
მეთოდოლოგიის
შემუშავება, სამიზნე ჯგუფის
განსაზღვრა;
 სათანადო ლიტერატურის
მოძიება;
 სამიზნე
ჯგუფების
გამოკითხვა;
 მონაცემების ანალიზი;
 ანგარიშის შედგენა;
 კვლევის
ანგარიშის
კვლევის
საბჭოსა
და
რექტორის წინაშე წარდგენა;
 მიღებული
შედეგების
ანალიზი კვლევის საბჭოსა
და სხვად დაინტერესებულ
პირებთან ერთად;
 შედეგებიდან
გამომდინარე
რეკომენდაციების
გაწევა
კვლევის
პრაქტიკის
გაუმჯობესების მიზნით;
 კვლევის პოლიტიკის
გადახედვა ცენტრის მიერ;
 ფაკულტეტებზე კვლევის
პოლიტიკისა და მისი

კვლევის ანგარიში;

2

ვადები
პასუხისმგებლობა

შესრულებული სამუშაოს
აღწერა/ შეუსრულებლობის
მიზეზი

მტკიცებულება

2020

შესრულების მაჩვენებელი

2019

სტრატეგიული მიმართულება
და ღონისძიება

ჩართული მხარე



უზრუნველყოფის
სამსახური
ფაკულტეტები

4. ერთობლივი კვლევითი
პროექტების განხორციელების
მიზნით საერთაშორისო და
ქართული პარტნიორი
უნივერსიტეტების ერთობლივი
კვლევითი ქსელების შექმნა.

 საერთაშორისო და
ქართულ პარტნიორ
უნივერსიტეტებთან
დადებული
ხელშეკრულებების
ანალიზი;
 ერთობლივი კვლევითი
პროგრამების
დოკუმენტაციის
ანალიზი;
 საგარეო ურთიერთობათა
და განვითარების
სამსახურის წლიური
ანგარიშის ანალიზი.

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი
 ფაკულტეტის
ადმინისტრაცია
 საგარეო
ურთიერთბათა
განვითარების
სამსახური.

 პროგრამის
ხელმძღვანელი
 ფაკულტეტისა და
დეპარტამენტის
ადმინისტრაცია;
 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია;
 უნივერსიტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური.

5. კვლევითი პროექტების შიდა
საუნივერსიტეტო დაფინანსების
წესის შემუშავების, დანერგვისა
და პროექტების შეფასების
პროცესების განხორციელება

 კვლევითი პროექტების
დაფინანსების წესის
ამსახველი დოკუმენტის
ანალიზი
 კვლევითი პროექტების
შეფასების ანგარიშების
ანალიზი;
 უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი;
 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია;
 ფაკულტეტები

 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია
 უნივერსიტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური
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თანმხლები PDCA
პროცედურების ანალიზი;
 საერთო ანგარიშის
მომზადება და
უნივერსიტეტის მართვის
ორგანოებთან წარდგენა;
 არსებული
 მემორანდუმე
მემორანდუმების ანალიზი;
ბი;
 პარტნიორების მოძიება;
 პარტნიორებთან კვლევით
პროფილების შესაბამისი
მემორანდუმების
გაფორმება;





ფაკულტეტებთან
სამუშაო შეხვედრების
ჩატარება;
მიღებული
უკუკავშირის
საფუძველზე ჩარჩოდოკუმენტის
შემუშავება;

კვლევითი
პროექტების
დაფინანსების
შიდა
საუნივერსიტეტო
წესი;

3

ვადები
პასუხისმგებლობა

შესრულებული სამუშაოს
აღწერა/ შეუსრულებლობის
მიზეზი

მტკიცებულება

2020

შესრულების მაჩვენებელი

2019

სტრატეგიული მიმართულება
და ღონისძიება

ჩართული მხარე

სამსახურის წლიური
ანგარიშის ანალიზი.
6. კვლევითი საპროექტო
წინადადების მომზადებისა და
წარდგენის საკითხებში
პერსონალის გადამზადება

 კვლევითი საპროექტო
წინადადების
მომზადებისა და
წარდგენის საკითხებში
პერსონალის
გადამზადების
პროგრამის სილაბუსის
ანალიზი;
 გადამზადების
პროგრამაში მონაწილე
პერსონალის რაოდენობის
ანალიზი.

7. სადოქტორო პროგრამების
ხარისხის უზრუნველყოფის
წესის შემუშავება, დანერგვა და
განვითარება.

 სადოქტორო
პროგრამების ხარისხის
უზრუნველყოფის წესი;
 სადისერტაციო საბჭოებში
და/ან
თანახელმძღვანელებად
მოწვეული
საერთაშორისო
ექსპერტების
ხელშეკრულებათა
ანალიზი;
 უნივერსიტეტის
დოქტორანტურის
განყოფილების წლიური
ანგარიშის ანალიზი.

X

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი

 ფაკულტეტისა და
დეპარტამენტის
ადმინისტრაცია

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი;
 უნივერსიტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს სამსახური.

 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია;
 ფაკულტეტისა და
დეპარტამენტის
ადმინისტრაცია.
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 შიდასაუნივერსიტეტო
კვლევის საფუძველზე
იდენტიფიცირებული
საჭიროებების შესაბამისად
ტრენინგების/ვორსშოპების/ს
ამუშაო შეხვედრების
ორგანიზება;

 ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურთან ერთად
პროცესის დაგეგმვა;

ჩატარებული
ტრენინგების,
შეხვედრების
ამსახველი
დოკუმენტაცია.

სადოქტორო
პროგრამების
ხარისხის
უზრუნველყოფი
ს წესი

4

ვადები
პასუხისმგებლობა





9. კვლევითი საქმიანობის
შეფასების სტრატეგიის
შემუშავება







2020

8. კვლევითი საქმიანობის
ინტერნაციონალიზაციის
ხელშეწყობა

შესრულებული სამუშაოს
აღწერა/ შეუსრულებლობის
მიზეზი

მტკიცებულება

შესრულების მაჩვენებელი

2019

სტრატეგიული მიმართულება
და ღონისძიება

ჩართული მხარე

ჩატარებული
შეხვეტრების/ტრენიგებ
ის/ვორქშოპების
მაჩვენებლის ანალიზი;
უცხო ენის კურსებზე
დარეგისტრირებული
აკადემიური
პერსონალის
მონაცმეების ანალიზი;

X

X

კვლევის მხარდაჭერისა
და განვითარების
ცენტრის წლიური
ანგარიშის ანალიზი;
ხარისხის
ურუნველყოფის
სამსახურის წლიური
ანგარიშის ანალიზი;
ფაკულტეტების
წლიური ანგარიშის
ანალიზი.

X

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი
 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია;
 ფაკულტეტების
ადმინისტრაცია

 ენათა ცენტრი;
 ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი;
 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია

 ფაკულტეტების
ადმინისტრაცია;
 ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური.
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 კვლევითი პოტენციალის
გაძლიერებისა
და
გამოცდილების გაზიარების
მიზნით
ტრენინგების/სემინარების/ვ
ორქშოპების ორგანიზება;
 უცხო ენის შესწავლის
პოპულარიზაციისაკენ
მიმართული კამპანია;

ჩატარებული
შეხვეტრების/ტრ
ენიგების/ვორქშო
პების
დამადასტურებე
ლი
დოკუმენტაცია;

 კვლევის სტრატეგიასთან
მიმართებით
ევროოპული
გამოცდილების ანალიზი;
 უნივერისტეტის
საჭიროებების
გამოკვეთა
კვლევის მხარდაჭერისა და
განვითარების
ცენტრის
ანგარიშიდან;
 დამხმარე კონსულტანტის
მოწვევა;
 ჩარჩო-დოკუმენტის
ფორმატის
განხილვა
ფაკულტეტებთან;
 ჩარჩო-დოკუმენტის
შემუშავება;
 ჩარჩო
დოკუმენტის
პოლოტირება;
 ჩარჩო
დოკუმენტის
წარდგენა უნივერსიტეტის
მართვის
ორგანოებთან
დასამტკიცებლად.

კვლევის
სტრატეგია;

გაფორმებული
მემორანდუმები.

5

ვადები
პასუხისმგებლობა

10. ფაკულტეტების კვლევითი
პრიორიტეტების
გამსხვილება/ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა

შესრულებული სამუშაოს
აღწერა/ შეუსრულებლობის
მიზეზი

მტკიცებულება







ფაკულტეტებზე
შექმნილი სამუშაო
ჯგუფები;
სამუშაო ჯგუფების
მიერ წარმოდგენილი
ანგარიშები;
კვლევის მხარდაჭერისა
და განვითარების
ცენტრის ერთიანი
ანგარიში.

X

2020
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სტრატეგიული მიმართულება
და ღონისძიება

ჩართული მხარე

X

 კვლევის
მხარდაჭერისა
და
განვითარების
ცენტრი
 უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია;
 ფაკულტეტების
ადმინისტრაცია
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 ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახური;

 პოლოტრებს
შედეგების
ანალიზი
და
ასახვა
დოკუმენტში;
 სავარაუდო
თარიღი
1.05.2020
 სამუშაო შეხვედრის
ორგანიზება
ფაკულტეტებთან;
 ფაკულტეტებზე
კვლევის/სამეცნიერო/სამუ
შაო ჯგუფის შექმნა
კვლევითი
პრიორიტეტეის
ანალიზისა და
ჩამოყალიბების მიზნით;
 ფაკულტეტებისაგან
მიღებული ინფორმაციის
ანალიზი.

დამტკიცებული
კვლევითი
პრიორიტეტები;
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