
სამეცნიერო მოღვაწეობის წლიური ანგარიშის ანალიზი (II ნაწილი) 

2018-2019 წელი 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა დაამუშავა აკადემიური პერსონალის 2018-

2019  წლის სამეცნიერო მოღვაწეობის წლიური ანგარიშები სამეცნიერო აქტივობების 

სტატისტიკური დამუშავების მიზნითაც.  

საუნივერსიტეტო დონეზე სტატისტიკური დამუშავების შედეგები მოცემულია 

ქვემოთ. ფაკულტეტების დონეზე აქტივობების სტატისტიკური დამუშავება 

მოცემულია დანართებში (იხ. დანართი 1, 2, 3, 4, 5) 

 

აქტივობების ანგარიშით ჩანს, რომ უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა 2017-

2018 სასწავლო წელს გამოაქვეყნა   სულ  81 სამეცნიერო ნაშრომი/ სტატია, მათგან: 

 

 
 

SCI / SSCI / HCI ჟურნალში 13 
სხვა საერთაშორისო 

რეფერირებად ინდექსირებად  

ჟურნალში (ბეჭდური და 

ელექტრონული) 21 
შზსუ-ს ჟურნალში 16 
საერთაშორისო ჟურნალში 4 
სხვა ჟურნალებში 14 
საერთაშორისო კონფერენციის 

თეზისებში 13 

 
 

ამავე დროს, საანგარიშო პერიოდში __6 აკადემიური პერსონალი სამეცნიერო 

ჟურნალის მთვარი რედაქტორი და _9_ სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორი 

 

 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობის სტატისტიკა შემდეგია: 

 

დასავლეთევროპულ ქვეყნებში საერთაშორისო 

კონფერენციაში მონაწილეობა შზსუ-ს წარმოდგენის მიზნით  9 

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა (სხვა 

ქვეყნებში) შზსუ-ს წარმოდგენის მიზნით 9 

შზსუ-ს მიერ ორგანიზებულ 

კონფერენციაში/კონგრესში/სიმპოზიუმში მონაწილეობა 
20 
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შზსუ-ს მიერ თანაორგანიზებულ 

კონფერენციაში/კონგრესში/სიმპოზიუმში მონაწილეობა 2 

სხვა კონფერენციაში/კონგრესში/სიმპოზიუმში მონაწილეობა 
47 

 

 
 

ამავე დროს, საანგარიშო პერიოდში შზსუ-ს აკადემიური პერსონალი მონაწილეობას 

იღებდა შზსუ-ს საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზებაში და  4 აკადემიური 

პერსონალი იყო საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და _4_ საორგანიზაციო 

კომიტეტის   წევრი. 

 

 

საანგარიშო პერიოდში შზსუ-ს აკადემიური პერსონალის მიერ გამოქვეყნდა _24__ 

წიგნი და მათგან _6_დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში.  

 

გამოქვეყნებული წიგნების სტატისტიკა შემდეგია: 

 

 

9

9

20

2

47

0 10 20 30 40 50

დასავლეთევროპულ ქვეყნებში 

საერთაშორისო კონფერენციაში …

საერთაშორისო კონფერენციაში 

მონაწილეობა (სხვა ქვეყნებში) შზსუ-…

შზსუ-ს მიერ ორგანიზებულ 

კონფერენციაში/კონგრესში/სიმპოზი…

შზსუ-ს მიერ თანაორგანიზებულ 

კონფერენციაში/კონგრესში/სიმპოზი…

სხვა 

კონფერენციაში/კონგრესში/სიმპოზი…

კონფერენციები

დასავლეთევროპულ ქვეყნებში გამოქვეყნებული წიგნი 6 

საზღავრგარეთ გამოქვეყნებული წიგნი (გარდა საქართველოში, 

აგრეთვე დისერტაციაზე დაფუძნებული წიგნისა) 1 

საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული დისერტაციაზე დაფუძნებული 

მონოგრაფია 10 

საქართველოში გამოქვეყნებული წიგნი 7 



 
 

მათ შორის, წიგნები გამოქვეყნებულია ისეთი გამომცემლობების მიერ, როგორიცაა: 

Oxford University Press, Scholar’s Press publishing,  Germany და სხვ. 

აკადემიური პერსონალი მონაწილეობდა სამაგისტრო ნაშრომების და 

დისერტაციების, წიგნების და სახელმძღვანელოების  რეცენზირებაში. 

 

 

შზსუ-ს  აკადემიური პერსონალი ხელმძღვანელობს და მონაწილეობს პროექტებში. 

სტატისტიკა შემდეგია: 
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დასავლეთევროპულ ქვეყნებში 

გამოქვეყნებული წიგნი

საზღავრგარეთ გამოქვეყნებული წიგნი 

(გარდა საქართველოში, აგრეთვე 

დისერტაციაზე დაფუძნებული წიგნისა)

საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული 

დისერტაციაზე დაფუძნებული 

მონოგრაფია

საქართველოში გამოქვეყნებული წიგნი

წიგნები

პროექტის წარმართვა, რომლის მთავარი 

მოსარგებლეა შზსუ 14 

პროექტის წარმართვა, რომლის 

პარტნიორია შზსუ 2 

პროექტში მონაწილეობა, რომლის მთავარი 

მოსარგებლეა შზსუ 1 

პროექტში მონაწილეობა, რომლის 

პარტნიორია შზსუ 4 



 
აკადემიურმა პერსონალმა კვალიფიკაცია აიმაღლა აგრეთვე სემინარებით და   

ტრენინგებით, რომელთა ნაწილი ორგანიზებული იყო შზსუ-ს მიერ. 

 

აკადემიური პერსონალი იყო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების 

ხელმძღვანელი. 

 

რეკომენდაციები: 
1. გაგრძელდეს უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული სამეცნიერო კვლევების 

ხელშეწყობის მექანიზმები, რათა უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა შეძლოს 

კიდევ უკეთ გამოავლინოს მისი კვლევითი პოტენციალი; 

2. სამეცნიერო კვლევით ანგარიშში რეკომენდებულია უფრო დაზუსტებით გაიწეროს 

პუნქტ- სხვა აქტივობის შესაძლო შემადგენელი აქტივობები და მათი შესაბამისი 

ქულები; 

3. რეკომენდებულია გადაიხედოს ანგარიშში მითითებული აქტივობები და 

განსაზღვრული ქულობრივი შეფასებები, რათა შეფასება იყოს უფრო ობიექტური და 

შესაბამისი; 

4. რეკომენდებულია შემუშავდეს ინფორმაციის დამუშავების  სისტემა, რომელიც 

შესაძლებლობას მოგვცემს მივიღოთ უფრო ჩაღრმავებული ინფორმაცია 

უნივერსიტეტის მასშტაბით განხორციელებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

აქტივობების შესახებ. 
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პროექტის წარმართვა, რომლის მთავარი 

მოსარგებლეა შზსუ

პროექტის წარმართვა, რომლის 

პარტნიორია შზსუ

პროექტში მონაწილეობა, რომლის 

მთავარი მოსარგებლეა შზსუ

პროექტში მონაწილეობა, რომლის 

პარტნიორია შზსუ

პროექტები


