
წარმოდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიშების ანალიზი 

2019-2020 წელი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

დადგენილ ვადაში მიღებულია შავი ზღვის საერთაშორისო ფაკულტეტის სამივე ფაკულტეტის 

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი ანგარიშები. დამუშავდა ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.  წარმოდგენილი ანგარიშების დამუშავების შედეგად 

მიღებული ინფორმაცია შემდეგია: 

 

2019-2020 წლის წარმოდგენილი სამეცნიერო ანგარიშების მიხედვით სულ გამოქვეყნდა 47 

სტატია/თეზისი 

მონაცემები 2019-2020 წლის გამოქვეყნებული სტატია/თეზისი -ს პუნქტში  ფაკულტეტების 

მიხედვით 

 

 

მათ შორის გამოქვეყნების ორგანოს მიხედვით:  
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 გამოქვეყნებული წიგნები: 

 

მათგან ერთი არის წიგნის თავი: (ცნობილი საერთაშორისო გამომცემლობა) 49 გვერდამდე. 

ხოლო გამოქვეყნებული წიგნების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდა გამოცემული 

რელევანტური გამომცემლის მიერ არის შემდეგი: 
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აღსანიშნავია, რომ ერთი წიგნი - 100 გვერდზე მეტი გამოქვეყნდა ბიზნესის და ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ, ხოლო მეორე  - სამართლის ფაკულტეტის 

აკადემიური პერსონალის მიერ. ხოლო ორი წიგნი (49 გვერდამდე და 50-100 გვერდამდე) 

გამოქვეყნებული იყო სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ. 

რედაქტირება და რეფერირება / Editing and Reviewing 
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სამეცნიერო ღონისძიებები/Scientific Events მათ შორის კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში მონაწილეობის 

ინფორმაცია შემდეგია: 

 

 

ეს ინფორმაცია უფრო დაწვრილებითი სახით : 
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სამეცნიერო ღონისძიებები/Scientific Events (45)



 

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილი პროექტში მონაწილეობის მიღება 

 

წარმოდგენილ პროექტებს შორისაა: World Bank Project, ევროსაბჭოს პროექტი, რუსთაველის ფონდის 

ახალგაზრდა მეცნიერთა საგრანტო კვლევითი პროექტი. კონკურსში გამარჯვებულის მენტორი და ა.შ. 

ტრენინგები, რომლებიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 

მიერ იყო გავლილი: 
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მათ შორის: 

 

 

ავტორიზაცია/აკრედიტაციის პროცესში ჩართულობა/Involvement in authorization/accreditation 

Process 
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აკადემიური პერსონალი ჩართული იყო საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის პროცესში . ყველა წარდგენილმა პროგრამამ მიიღო აკრედიტაცია. 

 

სხვა აქტივობები 

ანგარიშებში ასევე მითითებულია სხვა აქტივობები, რომლებიც არ არის ზემოთ 

მოცემული. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია სამეცნიერო ანგარიშებში  

 

 

ჯამში სულ წარმოდგენილია 49 ანგარიში, მათგან 48 აკმაყოფილებს და გაცილებით აღემატება 

პოზიციისთვის განსაზღვრულ მოთხოვნილ ჯამურ ქულათა რაოდენობას. მათგან 30 ანგარიში  
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any scientific-teaching activity, which is not mentioned above (if any).



აკმაყოფილებს და აღემატება პოზიციისთვის განსაზღვრულ მოთხოვნილ  ქულათა 50%- 

სამეცნიერო საქმიანობისთვის ( მოიცავს სტატიებს, წიგნებს, კონფერენციებს, რეცენზენტობას, 

დისერტაციის ხელმძღვანელობას, დისერტაციის რეცენზენტობას). წარმოდგენილი  29 

ანგარიშის  ქულათა 50% მიღწეულია გამოქვეყნებული სტატიის, წიგნის გამოქვეყნებით.  

  

 

დასკვნა 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ხორციელდება სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 

საქმიანობა, რომელიც ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტით დასახული მიზნების 

მიღწევას. 

მიუხედავად საანგარიშო წელს კოვიდ სიტუაციით გამოწვეული რთული მსოფლიო 

მდგომარეობისა, აკადემიურმა პერსონალმა შეძლო და განახორციელა მთელი რიგი 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო აქტივობები. თუმცა, გაუმჯობესების პოტენციალი 

უნივერსიტეტს აქვს და სასურველია შემდგომი აქტივობების განხორციელება: 

რეკომენდაციები: 

• გადაიხედოს და გადამუშავდეს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დებულება 

IBSU_R14.E_აკადემიური წახალისების დებულება მისი გაუმჯობესების მიზნით. 

დაიხვეწოს წახალისების პროცედურები. 

• შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ აკადემიური პერსონალისთვის 

შეთავაზებულ იქნეს ტრენინგები/ ვორქშოფები სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

გაუმჯობესების მიზნით. 


