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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (კსუ) ეროვნულ ღირებულებებზე დაფუძ-
ნებული და მუდმივ განახლებაზე ორიენტირებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომლის 
მიზანია კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრების აღზრდა და მათი 
საერთაშორისო ასპარეზზე ინტეგრაცია.  

უნივერსიტეტის ისტორია 22 წლის წინ - 1995 წელს დაიწყო. ქვეყნის უმაღლეს 
საგანმანათლებლო სივრცეში გაჩნდა უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც ერთ-ერთ 
წარმატებულ უნივერსიტეტად ჩამოყალიბდა. 

დღეისათვის უნივერსიტეტი ბიზნესის, სამართლის, სოციალურ მეცნიერებათა, 
მედიცინისა და მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტებზე 26 საბაკალავრო, ერთსაფეხუ-
რიან, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე 
ახორციელებს. 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები: სამართალმცოდნეობა, ფინანსები, მენეჯ-
მენტი, ტურიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები, ჟურნალისტიკა, ფარმაცია, ფიზიკური 
მედიცინა და რეაბილიტაცია. 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:  მედიცინა, სტომატოლოგია. 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები: ქართული მევენახეობა-მეღვინეობა, 
სამართალი, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი, საერთაშორისო მარკეტინგი, საერთა-
შორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო უსაფრთხოება. 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები: სამართლი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 2017 
წელს არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო 
პროგრამა დაემატა.   

უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები: საერთაშორისო მარკეტინგის ინგლისურ-
ენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, მედიცინის ინგლისურენოვანი 
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა, სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი 
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა, სტომატოლოგიის რუსულენოვანი ერთ-
საფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა, ფარმაციის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 
საგანმანათლებლო პროგრამა, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ინგლი-
სურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, ბიზნესის ადმინისტრირების 
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, ფინანსების რუსულენო-
ვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა.  

უნივერსიტეტის პრიორიტეტებია - საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული, 
კვლევასა და პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო საგანმანათლებლო 
სივრცესთან ინტეგრაცია, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პროფესორ-მასწავლებელთა 
მაღალკვალიფიციური გუნდი, საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული საგანმანათ-
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ლებლო პროგრამები, კურსდამთავრებულთა დასაქმება, გაცვლითი პროგრამები, მრავალ-
ფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება, გადახდის მოქნილი სისტემა, კარიერული წინსვლა და 
სტიპენდია. 

2015-2017 სასწავლო წლებში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შეემატა თანა-
მედროვე საუნივერსიტეტო სივრცის შესაბამისი ახალი, ცხრასართულიანი სასწავლო-
სამეცნიერო კორპუსი და მევენახეობა-მეღვინეობის უნიკალური ბაზა. 

დღეისათვის უნივერსიტეტის საკუთრებაშია 14 000 მ2-მდე ფართობის სასწავლო 
კორპუსები.  

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს და სტუდენტთა ინტერესებზეა მორგებული: 
სტუდენტური კაფე, სასწავლო მასალებითა და ელექტრონული ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, კსუ-ს მულტიმედია ცენტრი, თანამედროვედ მოწყობილი 
ბიოქიმიის, მიკრობიოლოგიისა და მორფოლოგიის სასწავლო ლაბორატორიები, 
კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი, თანამედროვე მულაჟებით აღჭურვილი ანატომიის 
კაბინეტი, ნეირომეცნიერებათა და გამოყენებითი ფიზიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი 
ლაბორატორია, საფანტომო სწავ-ლების კაბინეტები, სარეზიდენტო და საუნივერსიტეტო 
სწავლების სტომატოლოგიური კლინიკები, იმიტირებული სასამართლო პროცესების 
დარბაზი, იურიდიული კლინიკა, ტურიზმის კაბინეტი, მარანი „კოლხი“, მევენახეობა-
მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მიკროვინიფიკაციის კვლევითი 
ლაბორატორია, ენოქიმიის, ამპელოგრაფიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიები, 
სადეგუსტაციო ოთახი, რომელიც სტუდენტთა პროფესიულ დაოსტატებას უწყობს ხელს.  

უნივერსიტეტს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები და მემორანდუმები აქვს 
გაფორმებული მსოფლიოს 48 საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან.  აქედან 2017 წელს 
ხელი მოეწერა 7 მემორანდუმს/ხელშეკრულებას, რომლებთანაც თანამშრომლობა ჩვენს 
პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, გაეცნონ საერთა-
შორისო გამოცდილებასა და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, ხოლო წარჩინებულ 
სტუდენტებს კი ეძლევათ შანსი, სწავლა გააგრძელონ პარტნიორ უნივერსიტეტებში 
როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტროსა და სადოქტორო პროგრამებზე. 

უნივერსიტეტს მჭიდრო კონტაქტები აქვს საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კერძო კომპანიებთან. „მოწვეული 
სტუმრის“ პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება აქვთ კონტაქტები დაამყარონ 
პოლიტიკის, ბიზნესისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რაც 
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მათ დასაქმებას.   

სტუდენტებს შექმნილი აქვთ  ქმედითუნარიანი სტუდენტური თვითმმართველობა. 

კსუ აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებთან. 

უნივერსიტეტი გამოსცემს რეფერირებად, სამენოვან საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალს 
- „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“, რომელშიც იბეჭდება ქართველი და 
უცხოელი მკვლევრების სამეცნიერო ნაშრომები და სტატიები უახლეს მეცნიერულ 
მიღწევებზე. 

უნივერსიტეტის ხელშეწყობითა და დაფინანსებით პროფესორ-მასწავლებლები 
სისტემატურად გამოსცემენ სასწავლო კურსებით გათვალისწინებულ სავალდებულო და 
დამხმარე სახელმძღვანელოებს. დღევანდელი მონაცემებით გამოცემულია 35 
სახელმძღვანელო, აქედან 2017 წელს გამოიცა 3: 

 1. ბიზნესი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები - მურმან ბლიაძე; 
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 2. პოლიტიკური სისტემების პარადიგმები - ვაჟა გურგენიძე. 

 3. თანამედროვე საგადასახადო და საბაჟო საქმის ორგანიზაცია და მართვა - მურმან 
ბლიაძე. 

დაკაბადონების პროცესშია და 2018 წელს გამოიცემა 2 წიგნი:  

1. საერთაშორისო ბიზნესი - მურმან ბლიაძე; 

2. საერთაშორისო ტურიზმი და საქართველოს საკურორტო მეურნეობა - მურმან ბლიაძე. 

 

მეცნიერების სტიმულირების მიზნით უნივერსიტეტმა 2017 წელს დააწესა ყოველწლიური 
სამეცნიერო პრემია „თამარი“. 

 

 
 

მისია/ მიზანი 

კსუ არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მისიაა ბაკალავ-
რიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დონეზე: 

• გაატაროს თანამედროვე ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 
საგანმანათლებლო პოლიტიკა; 

• შექმნას სტუდენტზე ორიენტირებული საუკეთესო სასწავლო და კვლევითი 
გარემო; 

• მოამზადოს მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები; 
• იზრუნოს კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე. 

 

 

კსუ რიცხვებში 2017 წლის მდგომარეობით 

 სტუდენტთა კონტინგენტი - 4700 
 აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი - 3400-მდე 
 ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული სტუდენტი - 470 
 ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხული სტუდენტი - 214 
 მაგისტრატურაში ჩარიცხული სტუდენტი - 209 
 დოქტორანტურაში ჩარიცხული სტუდენტი - 45 
 მობილობით ჩარიცხული სტუდენტი - 131 
 კურსდამთავრებული - 540 
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 პარტნიორი ორგანიზაციები პრაქტიკის, სტაჟირებისა და დასაქმების 
მიმართულებით - 84 

 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პრაქტიკის, სტაჟირებისა და დასაქმების 
მიმართულებით 2017 წელს გაფორმებული მემორანდუმების რაოდენობა - 32 

 აკადემიური პერსონალი (ჯამი) – 147 
 პროფესორი - 22 
 ასოცირებული პროფესორი - 109 
 ასისტენტ პროფესორი - 13 
 ასისტენტი - 3 

2017 წელს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყველა სასწავლო აუდიტორია 
განახლდა და აღიჭურვა სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი თანამედროვე 
ინვენტარით, მოხდა უნივერსიტეტის შენობის კოსმეტიკური რემონტი  და შეიცვალა 
უნივერსიტეტის ფასადი. 

 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი დაარსების დღიდან ზრუნავს - შექმნას 

სტუდენტზე ორიენტირებული, ჯანსაღი სასწავლო გარემო და მოამზადოს საერთაშორისო 
შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრები.  

სტუდენტური ცხოვრება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის როგორც პრო-
ფესიული, ასევე პიროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბებას, ამიტომ სტუდენტთა ნიჭის 
რეალიზებისათვის, კურიკულუმით გათვალისწინებული აქტივობების გარდა, მნიშვნე-
ლოვანი როლი ინტელექტუალურ, სპორტულ, კულტურულ, შემეცნებით ღონისძიებებს 
ენიჭება, სადაც სტუდენტებს საკუთარი ნიჭის რეალიზების საშუალება ეძლევათ. 

სასწავლო პროცესის გამრავალფეროვნებისა და უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის 
პრაქტიკაში რეალიზების თვალსაზრისით, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი 
სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა, წახალისება და განხორციელებაა.  ამ მიზნით, 
2017 წელს უნივერსიტეტში  მოეწყო  სხვადასხვა ინტელექტუალური თუ გასართობი 
პროექტები, საჯარო შეხვედრები/ლექციები, კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, დასაქ-
მების ფორუმები, დისკუსიები, ენის შესწავლის უფასო კურსები, ექსკურსიები, ფილმის 
ჩვენებები  და სხვა. 

სტუდენტთა ინტერესებისა და სურვილების გათვალისწინებით კსუ-მ  სასწავლო წლის 
დაწყება 10 სექტემბერს, საზეიმოდ, სხვადასხვა აქტივობით დატვირთული კონცერტით 
აღნიშნა (https://goo.gl/Wmk2io). სასწავლო წლის  ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და 
დოქტორანტურის 550-მდე ქართველი და უცხოელი სტუდენტის გამოსაშვები საღამო კი 29 
ოქტომბერს გაიმართა (https://goo.gl/U5p9JN). კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ საღამოს 
უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად, მოწვეული სტუმრებიც ესწრებოდნენ, მათ 
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შორის იყვნენ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ნოდარ ხადური, ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე და ამავე ადმინისტრაციის 
კვლევებისა და სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი გიორგი ბრეგაძე. 

კსუ-ს სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს, 2017 წლის 24 მაისს დასაქმების ფორუმზე, 
საშუალება მიეცათ შეხვედროდნენ პოტენციურ დამსაქმებლებს, გასაუბრებოდნენ და 
არსებულ ვაკანსიებს გაცნობოდნენ (https://goo.gl/fCpxSi).  

ექვსი წელია რაც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი განათლების საერთაშორისო 
გამოფენაში აქტიურად მონაწილეობს. 2017 წელს, 16 და 17 თებერვალს უნივერსიტეტმა 
საერთაშორისო პარტნიორების მოძიების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისთვის 
უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით, განათლების 
მეშვიდე საერთაშორისო გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა (https://goo.gl/1NxKYP). ასევე, 
უნივერსიტეტი აქტიურად ჩაერთო საგანმანათლებლო და აღმზრდელობით 
დაწესებულებათა ორდღიან მასშტაბურ გამოფენაში - „Edu.fest.2017“, რომელიც 3-4 ივნისს 
თბილისი მოლის ატრიუმში გაიმართა (https://goo.gl/2m7hPk).  

 

 
 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი დაარსების დღიდან ზრუნავს მეცნიერების 
პოპულარიზაციაზე, შიდა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების წახალისებასა და მაღალი 
ხარისხის შრომების შექმნაზე. ამ მიმართულებით 2017 წელი გამორჩეული იყო. 
სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის ინიციატივით, ყოველწლიური სამეცნიერო პრემია 
- „თამარი“ - დაწესდა. აღნიშნული პრემიის  ფარგლებში გაიცა 6 პრემია. საპრემიო ფონდმა 
შეადგინა 10000 ლარზე მეტი.  III  პრემია დაწესებული იყო ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის 
35 წლამდე და დოქტორანტებისთვის. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 29 
აკადემიურმა/სამეცნიერო პერსონალმა და ახალგაზრდა მეცნიერებმა. აღნიშნულ პრემიას 
მიეცემა ტრადიციული სახე და ჩატარდება ყოველწლიურად.  27 დეკემბერს პრემია 
„თამარის“ პირველი დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. (https://goo.gl/H6NVaS).  

2017 წელს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთათვის სამეცნიერო სიახლეების 
გაცნობისა და ზოგადად, მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით, ორენოვანი სამეცნიერო 
პორტალი შეიქმნა, რომელიც ექსპლოატაციაში 2018 წლიდან შევა. 
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2017 წლის პირველ დეკემბერს საქართველოსა და ირანის ურთიერთობების სამეცნიერო-
ანალიტიკური ცენტრი გაიხსნა, რომლის პრეზენტაციას საპატიო სტუმრების ამპლუით 
ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში სეიდ ჯავად ყავამ შაჰიდი, ირანის 
საელჩოს კულტურის ატაშე მოჯთაბა ქამრანფარდი და სხვა მოწვეული სტუმრები 
ესწრებოდნენ (https://goo.gl/d6wH2Y).  

 

2017 წელს განახლდა უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოლიტიკა და განისაზღვრა რამდენიმე 
პრიორიტეტი:  
• კვლევების ხარისხის გაზრდა; 
• ახალგაზრდა მკვლევრების მეცნიერებაში მოზიდვა და მათი ჩართვა კვლევებში;  
• კვლევების დაფინანსების ერთიანი სისტემის შექმნა/განვითარება და 

ინტერნაციონალიზაცია.  
• დასახული პრიორიტეტების შესასრულებლად შემუშავდა მეცნიერების მენეჯმენტის 

ახალი გზები და მიდგომა, რაც გულისხმობს კომპლექსური ღონისძიებების 
განხორციელებას და მეცნიერების დაფინანსების ზრდას.  
 

2017 წელს დაიგეგმა შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: 
• გრანტით დაფინანსება ფუნდამენტური კვლევებისთვის; 
• მცირე სამეცნიერო გრანტების კონკურსი;  
• კონკურსი ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის;  
• პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების სისტემის შექმნა და 

დანერგვა;  
• თანადაფინანსება დონორ ორგანიზაციებში კვლევების გრანტით დაფინანსების 

კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად - უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს 
მეცნიერებს, რათა მოიპოვონ საგრანტო დაფინანსება ადგილობრივი და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მათთვის თანადაფინანსების შეთავაზებით;  

• უნივერსიტეტის მიერ მეცნიერების ხელშეწყობა მათთვის საერთაშორისო სამეცნიერო 
პარტნიორების მოძიებით კვლევებში ჩასართავად და ერთობლივი კვლევითი 
პროექტების განსახორციელებლად - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
თანამშრომლობს მსოფლიოს არაერთ უნივერსიტეტთან და ხელს უწყობს მეცნიერებს 
საერთაშორისო კონტაქტების დამყარებაში. 

• ტრენინგები და კონსულტაციები - 2017 წელს უნივერსიტეტს შოთა რუსთაველის 
ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი ჰქონდა ორი საგრანტო პროექტი 
ფუნდამენტური კვლევებისთვის და ერთი საგრანტო პროექტი სეზონური სკოლის 
ჩასატარებლად. პროექტებმა მიიღო მაღალი შეფასება, თუმცა არასაკმარისი - 
დაფინანსების მოსაპოვებლად. სწორედ ამიტომ დაიგეგმა ტრენინგების სერია 
მეცნიერებისთვის საპროექტო განაცხადის მომზადების უნარების ასამაღლებლად. 
სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის თანამშრომლები დახმარებას გაუწევენ 
მეცნიერებს საპროექტო განაცხადის წარდგენის პროცედურებში; 

• სამეცნიერო საგრანტო პროექტების მომზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 
უნივერსიტეტი აფინანსებს საპროექტო განაცხადის თარგმნისა და სხვა აუცილებელ 
ხარჯებს. 
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კსუ-ს აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის აქტივობები 2017 წლის  

პუბლიკაციები, მოხსენებები, პროექტებში მონაწილეობა.  

 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ირინა ღვინერია სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

პუბლიკაციები: 

1. Проблемы коммуникационных навыков первого поколения эпохи Интернета. Proceedings 
of the International Scientific Conference «Science of the XXI century: problems and prospects of 
researches», Vol.4, August 17, 2017, Warsaw, Poland), pp.16-20; (http://archive.ws-
conference.com/poland/) 

სამეცნიერო ღონისძიებაზე/კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებები/პრეზენტაციები 

1. Проблемы коммуникационных навыков первого поколения эпохи Интернета.  
International Scientific Conference «Science of the XXI century: problems and prospects of 
researches»,  August 17, 2017, Warsaw, Poland); 

2. Methods of Assessment of Professional Skills Trough Testing in Journalism Studies  (On the 
example of Conflict Reporting course at Caucasus International University, Tbilisi). The 43rd 
Annual Conference of the International Association for Educational Assessment 
(https://iaea2017.org/), Assessment as a Social Lever, Batumi, 2017; 

3. ინტერნეტ ეპოქის მედია. სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი - თანამედროვე მედიაგა-
ნათლების გამოწვევები და პერსპექტივები, კსუ, ოქტომბერი, 2017; 

 

ციცინო ბუკია სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი,  

პუბლიკაციები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით: 

სამეცნიერო კონფერენციაძე წარდგენილი მოხსენებები/ პრეზენტაციები 

1. 2017წ.,თბილისი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-პრაქტიკული 
სემინარი, "თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები და პერსპექტივები", "ბეჭდურ 
გამოცემათა მომზადების სწავლების სტრატეგიები უმაღლეს სკოლებში (კსუ-ს 
მაგალითზე), ციცინო ბუკია, http://www.ciu.edu.ge  

2. 2017წ. თბილისი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, "საქართველო-ირანის 
პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მესამე 
საერთაშორისო კონფერენცია", ირანული ბლოგოსფეროს განვითარება", ციცინო ბუკია, 
http://www.ciu.edu.ge  

 

მაია კაპანაძე სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

ინტერესთა სფერო: ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები 

სამეცნიერო პუბლიკაციები კსუ-ს სახელით 

2015-2016-2017წწ.  საქართველოსა და ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტუ-
რული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილ 1,2,3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები 
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და კონფერენციების შრომები უნივერსიტეტისა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის 
საელჩოს თანადაფინანსებით. 

მ.კაპანაძე  ირანი - რეგიონში მშვიდობისათვის. ,,  საქართველოსა და ირანის პოლიტიკური, 
ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციი შრომები" 2017 წელი. 

 

ქეთევან შოშიაშვილი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სომხეთის ისტორია. მთარგ. ე. ხუციშვილი. დ. მერკვილაძე - 2017 წ, კსუ. 

პუბლიკაციები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში 

scienece of the XXI century: of the topic HEAD of sciene and information departament. RS 
GLOBAL S.Z.OO. August 17 2017. Poland. Problems of Armenian temples research in Georgia. 

 

ქართულ ან უცხო ენაზე გამოცემული პუბლიკაციები ადგილობრივ 
ჟურნალებში/ადგილობრივ სამეცნიერო კრებულებში 

1.International ConferenceCultural Tourism inEurpppa. Hritage interretation of Gorgian wine-
cellars. Sibiu. ROMANIA,2017.(სექტემბერი21-23) 

2. მარანი–ქართული კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური. 

ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017. წ (19–21 ოსტომბერი). 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

1. იეზიდეი საქართველოში. (ისტორიულ ეთნოგრაფიული დოკუმენტური ფილმი) კსუ 
2017.  

 

პუბლიკაციები 

სომხეთ - საქართველოს ომი და მისი შედეგები, სამეცნიერ ოჟურნალი „სამართალი და 
ეკონომიკა “ №8,  სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 17.2017 

 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა 2017 წელი 

ფერეიდანი - პატარა საქართველო ირანში.  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი -  საქართველოსა და ირანის პოლიტიკური, 
ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილ მესამე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 

The problem of Environmental degradation and population growth 

სარაევო, ბოსნია და ჰერცეგოვინა 

1st Eurasian Social and Economic Research Symposium (ASEAD -2017) 

 

რუსუდან კვარაცხელია სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული 
პროფესორი 
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25.09.2017. კონფერენცია თემაზე - თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები და 
პერსპექტივები,  მოხსენება - "სოციალური რეკლამის საგანმანათლებლო პოტენციალი".  

თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები და პერსპექტივები.  

კსუ სოციალური რეკლამის საგანმანათლებლო პოტენციალი. 

 

მედიცინის ფაკულტეტი 

ვერა ხუნძაკიშვილი მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

სტატია "კურიოზინის გამოყენება ჰეილიტების ადგილობრივი მკურნალობისათვის", 
შანიძე , ნანობაშვილი, ხუნძაკიშვილი-საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
მაცნე, 2017წ. ტ.42 , N5-6; 

 

სამართლის ფაკულტეტი 

მარიამ ჯიქია სამართლის ასოცირებული პროფესორი 

საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

ინტერესთა სფერო: სამართალი 

მთავარი რედაქტორი - სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - სამართლის 
აქტუალური საკითხები, 2017 წელი. 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი - საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და საზოგადოების მზაობა, 2017 წელი . 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი - (თავისებურებანი და 
პრობლემები), 2017 წელი.  

 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ლალი მიქელაძე ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო აქტივობები კსუ-ს სახელით კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
ტუდენტთა მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო, თბილისი, 20 მაისი, 2017  
წელი.   

სამეცნიერო ღონისძიებაზე /კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებები/პრეზენტაციები 

გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპისა და აზიის სამთო კურორტების 
საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციური სტრატეგიები სამთო ტურიზმის მდგრადი 
განვითარებისათვის“ - 6.04.2017.  

Second Tourism and Hospitaliti Conference –WELCOM TO GEORGIA- National Tourism Avards-
2017-  

Busines forum –WOMEM IN BUISINESS 28 june -2017.      

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტუდენტთა მეხუთე საერთაშორისო 
კონფერენცია საქართველო, თბილისი, 20 მაისი, 2017 წელი. თემის ხელმძღვანელი   

1.ქრისტი სილაგაძე- „საქართველოს ვიზალიბერალიზაცია- ტურიზმის განვითარების 
პერსპექტივა“  

9 
 



2.თაკო გაბისონია - „საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობა (PPP) თეთრი წყაროს 
ტურისტულ რეგიონში“ 

ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი (LED) - თბილისი 13-14 2017 წ.- 
/შემაჯამებელი სამუშაო ჯგუფის მონაწილე/. 

 

წიგნი/მონოგრაფია ქართულ ენაზე 

ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები - სახელმძღვანელო - მ.მეტრეველი 

სარედაქციო კოლეგია:  მ.წერეთელილ,  მიქელაძე, ა.არაბული,  რ.ჩართოლანი, თბილისი 
2017წ. 

 

კვლევით პროექტებში მონაწილეობა 

ევროკავშირის მიერ დაფინასებული პროექტი  

„ევროკავშირი საქართველოსთვის მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის 
განვითარების სტრატეგიისთვის“ თანამონაწილე ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზო-
გადოების განვითარების ინსტიტუტი ექსპერტის სტატუსით - მიმართულება-
ტურისტული ინფრასტრუქტურა (განთავსების და კვების ობიექტები მიმდინარეობის 
ვადები 2016-2019 წ. 

 

ირმა მახარაშვილი ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 1.„ქართული მენტალიტეტის გამოვლინების თავისებურებები ბიზნესისა და საქმიანი 
კულტურის სფეროში“ ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა N2-4 ტომი 2017 წელი. 

2.„კიდევ ერთხელ კლასტერული მენეჯმენტის შესახებ“ ცხუმაფხაზეთის მეცნიერებათა 
აკადემიის შრომების კრებული „მოამბე“  გვ 26  2017 წელი.  

 

ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიეროღო ნისძიებაზე /კონფერენციაზე 
წარდგენილი მოხსენებები/პრეზენტაციები 

1.„უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, როგორც ბოლონიის პროცესის 
ნაწილი“. 

2. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონა-
ლიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები,  12 ოქტომბერი, 2017 წელი. საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი. ი. მახარაშვილი. ე. ბარათაშვილი.  

3. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში“   საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი.  თემაზე: გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  19-20 მაისი 2017 წ. 

 

მევენახეობა- მეღვინეობის ფაკულტეტი 

ირმა მდინარაძე მევენახეობა-მეღვინეობის ასოცირებული პროფესორი 

ქართული  ანუცხოური ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებულ კვლევით პროექტებში 
მონაწილეობა 
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1. 2014-2017, შოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდი, "ქართულივაზისჯიშები: 
დაცვისმენეჯმენტი” პროექტისძირითადიშემსრულებელი (ამპელოგრაფი)/ მენეჯერი. 

 

სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტი პუბლიკაცია კსუ-ს სახელით 

სესილი გოგიბერიძე სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  

პუბლიკაცია რეფერირებად ჟურნალში         

1. Georgia and Cultural Globalization: Effect and Challenges 

International Relations and Diplomacy, David Publishing, November 2017, Vol. 5, No. 11, 650-
659 

 

 

 

 

 

 

გაზეთები და ჟურნალები 

 

კსუ ყოველწლიურად გამოსცემს გაზეთს „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“. ამ 
მხრივ არც 2017 წელი იყო გამონაკლისი, გამოიცა გაზეთის სამი ნომერი, რომელშიც 
ასახულია გამორჩეული საუნივერსიტეტო აქტივობები. 

ასევე, 2017 წელს, ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის საგნის - 
„ჟურნალის გამოცემა“ - ფარგლებში, სტუდენტების მიერ სასწავლო ჟურნალი - „კურსი“ - 
გამოიცა. 
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სასწავლო გაზეთი „პანორამა“ კი 2017 წლის შემოდგომის სემეტრის დასრულების შემდეგ 
გამოვიდა. გაზეთი სასწავლო საგნის - „გაზეთის წარმოება“ - ფარგლებში მომზადდა. 
გაზეთში თავმოყრილია სტუდენტების ინტერვიუები და სტატიები, მაგ.: „საქართველოს 
გენდერული არითმია“, „სტუდენტი - რეჟისორი იმ უნიკალური თეატრისა, რომელსაც 
თვითონ წარმოადგენს“, „ცრურწმენის ფსიქოლოგია“, პოეტი 201-ე ოთახიდან (ინტერვიუ 
თორნიკე ჭელიძესთან)“, „ინტერვიუ რუსუდან ფეტვიაშილთან“, „სტუმრად საჯარო 
ბიბლიოთეკაში“ და სხვა.  

 

 

 

 

 

 

XXI საუკუნეში, ახალგაზრდების მთავარ მიზანს განვითარება და ინფორმაციულობა 
წარმოადგენს, ამისათვის ისინი ყველა იმ არსებულ შესაძლებლობას იყენებენ, რაც 
მსოფლიო მასშტაბითაა ხელმისაწვდომი.   

კსუ ყოველწლიურად ზრდის საერთაშორისო მობილობაში ჩართულ სტუდენტთა 
მაჩვენებელს,  ასევე მათ ჩართულობას ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროექტებსა და 
ღონისძიებებში.  

უნივერსიტეტი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი პროექტების შესახებ 
ინფორმაციას სისტემატურად იღებს და აცნობს სტუდენტებს. საერთაშორისო პროექტები 
თუ კონკურსები საჯაროა და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი სტუდენტისათვის. მსგავსი 
სახის ინფორმაციის გასაჯაროება როგორც ორგანიზაციების უნივერსიტეტში ვიზიტის 
ფარგლებში ასევე, ყველა იმ საკომუნიკაციო არხის საშუალებით ხდება, რომელსაც 
სტუდენტი აქტიურად იყენებს (ოფიციალური საიტი, fb-გვერდი, ელფოსტა, 
საინფორმაციო დაფები, სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა - „გონი“).  

უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული Erasmus+ -ის ღონისძიებებსა  და აქტივობებშიც, 
რაც დამატებით შესაძლებლობას ანიჭებს თითოეულ სტუდენტს საერთაშორისო 
მასშტაბით გასამართ პროექტებზე დეტალური ინფორმაცია მიიღოს. 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა Erasmus+2017 წლის საგრანტო კონკურსის 
შედეგების მიხედვით, ინსტიტუციური თანამშრომლობის (CBHE/ex-Tempus) ფარგლებში, 
საგრანტო დაფინანსება მოიპოვა. კერძოდ, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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ლუბლიანას უნივერსიტეტის (სლოვენია) მიერ წარდგენილი პროექტის “Improving skills in 
laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe Region” (586383-EPP-1-2017-1-SI-
EPPKA2-CBHE-JP) ერთ-ერთი პარტნიორია. 

პროექტი - „აგრარული დარგის სპეციალისტებისათვის კვების ტექნოლოგიების უნარების 
განვითარება ლაბორატორიულ პრაქტიკაში (აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონი)“ -  ძალაში 
2017 წლის 14 ნოემბრიდან შევიდა.   

პროექტის მიზნები და ამოცანები 

პროექტის ძირითადი მიზანია აგროკვების პროდუქტების ხარისხის კონტროლის 
გაუმჯობესება იმ ქვეყნებში, რომლებიც ახლახანს გახდნენ ევროკავშირის ასოცირებული 
წევრები, მათი სპეციალისტების მომზადების გაუმჯობესების კუთხით. პროექტი ეხება 
ხელშეკრულების ნაწილს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების უსაფრთხო-
ების შესახებ,  რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული 
კონტროლისა და ევროკავშირის კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან დაახლოების 
გზით. 

CruiseT 

„შავი ზღვის რეგიონში საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის კომპეტენციათა ცენტრ
ების ქსელის შექმნა“  (Network of competence centres for the development of cruise tourism in 
the Black Sea region (Georgia and Ukraine))  

პროექტის იდეაა ე. წ. ცოდნის სამკუთხედის - განათლება, კვლევა, ინოვაციები - გზით ხელი 
შეუწყოს შავი ზღვის აუზის ქვეყნების, კერძოდ, კი საქართველოს ინტეგრაციას საკრუიზო 
ტურიზმის ბაზარზე. პროექტი მიზნად ისახავს რეგიონში კომპეტენციის ცენტრის 
ჩამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს საკრუიზო ტურიზმის რეგიონულ კვლევებსა 
და კონსალტინგს, საკრუიზო ტურიზმში მონაწილე ეკონომიკურ სუბიექტთა კვალიფი-
კაციის ამაღლებასა და სტაჟირებას. 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გარდა აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობს 
გერმანიის, იტალიის, ბულგარეთის, რუმინეთისა და უკრაინის თხუთმეტი უმაღლესი 
სასწავლებელი, ასევე საქართველოს 3 უმაღლესი სასწავლებელი (გურამ თავართქილაძის 
სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმის საზღვაო აკადემია, ქუთაისის უნივერსიტეტი). 
პროექტში ჩართულია აგრეთვე:  

• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; 
• აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; 
• ბათუმის საზღვაო პორტი; 
• ოდესის საზღვაო სავაჭრო პორტი; 
• შავი და აზოვის ზღვების პორტების ასოციაცია; 
• აჭარის რეგიონის ტურისტული კომპანიები. 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიურადაა ასევე ჩართული ევროკავშირის 
მიერ დაფინანსებულ  შემდეგ პროექტში.  

პროექტი სახელწოდებით - „ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ამაღლება“ - 2017 წლის 1 
იანვარს დაიწყო, შემაჯამებელი ტრენინგები კი 19 - 25 სექტემბერს კვიპროსის ქალაქ 
ლიმასოლში ჩატარდა. აღნიშნულ ტრენინგს კავკასიის საერთშორისო უნივერსიტეტის 3 
წარმომადგენელი - თამარ ნადირაშვილი, ჯოვანა აბლოთია და შორენა ქურდაძე - 
დაესწრო. (https://goo.gl/bBwaio ) 

პროექტში საქართველოს გარდა 6 ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 
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22.07.2017  

საზაფხულო სკოლა - დავუბრუნდეთ წარსულს 

https://goo.gl/Qhea9N  

 

 

 

 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სტუდენტთა პროფესიული უნარ-ჩვევების 
განვითარებისა და მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მნიშვნელოვან ყურადღებას 
უთმობს შიდა კონფერენციებსა და სემინარებს. უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ 
კონფერენციებს მონაწილეთა რაოდენობის დიდი მაჩვენებელი, მაღალი ხარისხის 
სამეცნიერო-ანალიტიკური ნაშრომები, მაღალკვალიფიციური პროფესორები თუ სფეროს 
პრაქტიკოსი კადრებით დაკომპლექტებული სამეცნიერო საბჭო გამოარჩევს. განსა-
კუთრებით აღსანიშნავია უნივერსიტეტში „ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და 
დოქტორანტურის სტუდენტთა ყოველწლიური  საერთაშორისო კონფერენცია“, რომელსაც 
2017 წელს „მომავალ სტუდენტთა სექცია“ დაემატა, რაც კონფერენციაში სკოლის 
მოსწავლეების ჩართულობას გულიხსმობს. 

„ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა ყოველწლიური  
საერთაშორისო კონფერენცია“ 2017 წლის 20 მაისს ჩატარდა. კონფერენციაზე რეგისტ-
რირებული იყო 300-მდე მონაწილე და მუშაობდა შემდეგი სექციები: 

სექციები: 

• ბიზნესი 
• ირანისტიკა 
• მედიცინა 
• მევენახეობა-მეღვინეობა 
• ჟურნალისტიკა 
• საერთაშორისო ურთიერთობები 
• სამართალი 
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• მომავალ სტუდენტთა სექცია 

კონფერენციის ფარგლებში გამოიცა მონაწილეთა თეზისების კრებული  
(https://goo.gl/YLmHy5).  

მესამე წელია რაც უნივერსიტეტში საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და 
კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება. 
რიგით მესამე კონფერენცია, 40-მდე ქართველი და უცხოელი მონაწილით, 2017 წლის 
პირველ ივნისს გაიმართა (https://goo.gl/xCKszi).  

კსუ-ში 22 სექტემბერს ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული 
კომიტეტის 25 წლისთავისა და მშვიდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ეუთოს 
მხარდამჭერი საერთაშორისო ახალგაზრდული ქსელის მე-3 კონფერენცია ჩატარდა და მას 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში - ქეთევან ციხელაშვილი და საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერ-
თობათა კომიტეტის თავმჯდომარე - სოფიო ქაცარავა დაესწრნენ (https://goo.gl/KQEP2Q).  

აღსანიშნავია 2017 წლის 25 სექტემბერს გამართული სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი - 
„თანამედროვე მედიაგანათლების გამოწვევები და პერსპექტივები“ (https://goo.gl/RbA6JN).  

აღნიშნული სამეცნიერო დებატების მიზანი რამდენიმე ძირითად პუნქტად გაიწერა: 
საქართველოს წამყვანი მედიასკოლების პროფესორ-მასწავლებელთა ერთიანი სადისკუ-
სიო პლატფორმის ჩამოყალიბება, დარგის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ძიება და 
მედიაგანათლების განვითარებისკენ მიმართული გრძელვადიანი სტრატეგიული სამოქ-
მედო გეგმის შემუშავება. 

2017 წლის 21 ნოემბერს უნივერსიტეტში დიდი მეცენატ-ბიზნესმენის ენდრიუ კარნეგის 
დაბადებიდან 182 წლისთავისადმი მიეძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - 
“ენდრიუ კარნეგის საერთაშორისო მემკვიდრეობა: თანამედროვე მსოფლიოს ფორმირება” 
ჩატარდა  (https://goo.gl/pUxigB).  
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2017 კალენდარულ წელს, სტუდენტთა პროფესიული განვითარების, მოტივირების,  თავის 
წარმოჩენის, საკუთარი აზრის გამოხატვის, გამოცდილების მიღებისა და საქმიანი 
ურთიერთობების ჩამოყალიბების/გაღრმავების მიზნით, საქართველოსა თუ მის ფარგლებს 
გარეთ მოღვაწე პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პროფესიონალების, მათ შორის კსუ-ს 
კურსდამთვრებულების საჯარო ლექციები, სემინარები, ტრენინგები, მრგვალი მაგიდები 
ჩატარდა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული აქტივობებისა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 
არსებული თითოეული ფაკულტეტი, სტუდენტთა სტაჟირების/დასაქმების მიზნით, 
მუდმივად ზრუნავს ორგანიზაციების მოძიებასა და მათთან ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმების გაფორმებაზე. შედეგად, სტუდენტების პრაქტიკული გამოცდილებისა 
და შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობის, სტაჟირება/დასაქმების, 
ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვისა და უმაღლესი აკადემიური განათლების 
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების პროფესიული 
განვითარების მიზნით, 2017 წლის განმავლობაში არაერთი მემორანდუმები გაფორმდა 
საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებულ ორგანიზაციებთან, როგორიც არის სასჯელ-
აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, 
სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური 
ცენტრი და სხვა. 

 

01.03.2017 

მემორანდუმი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთან 

https://goo.gl/SyZc3n   
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22.03.2017 

მემორანდუმი საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან 

https://goo.gl/GMr41u  

 

24.03.2017 

ხელშეკრულება სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მუნიციპალურ ცენტრთან 

https://goo.gl/bCjcvj  

15.05.2017 

უკრაინის ელჩის საჯარო ლექცია - უკრაინა-საქართველო - საერთო საფრთხეები და 
გამოწვევები 

https://goo.gl/dox8TY  

 

10.06.2017 

სამდღიანი კურსი კიბერ უსაფრთხოება, საერთაშორისო ტერორიზმი, დაზვერვა და 
ერონოვნული უსაფრთხოება 

https://goo.gl/PRnWH2  

 

13.06.2017 

ქშისტოფ კუჟნიევსკის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/oXHyiu  

 

14.08.2017 

შეხვედრა სახელმწიფო მინისტრთან  

https://goo.gl/GyFX2F  

 

26.09.2017 

ფესტივალის ფარგლებში ტრენინგი - ახალგაზრდა მეწარმეების შესაძლებლობების ზრდა 
და ეკონომიკური გაძლიერება - ჩატარდა 

https://goo.gl/o5Jtxq 

 

04.10.2017 

ტრენინგი: დაზღვევის საფუძვლები 

https://goo.gl/xHCYAS  

13.11.2017 

17 
 

https://goo.gl/GMr41u
https://goo.gl/bCjcvj
https://goo.gl/dox8TY
https://goo.gl/PRnWH2
https://goo.gl/oXHyiu
https://goo.gl/GyFX2F
https://goo.gl/o5Jtxq
https://goo.gl/xHCYAS


კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანებას 
შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა 

https://goo.gl/sYBqgT 
 

17.11.2017 

პროფესორ პიტერ ლიდიარდის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/BDUw2q  

 

28.11.2017 

სამართლის, ტურიზმისა და მედიცინის სპეციალობის სტუდენტებს საჯარო ლექცია 
ჩაუტარდათ 

https://goo.gl/xHtEQ9 
 

 

30.11.2017 

მრგვალი მაგიდა: საქართველო-ლატვიის ურთიერთობები 

https://goo.gl/21PQSS  

 

07.12.2017 

კსუ-ს კურსდამთავრებულის შოთა გულბანის საჯარო ლექცია 

https://goo.gl/fwrsUX  

 

14.12.2017 

საჯარო ლექცია: დაბერებასა და ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე 

https://goo.gl/QXnGDn  

 

სტუდენტური ცხოვრება 
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კულტურა 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სტუდენტური ცხოვრება აქტიურია, 
საინტერესო და დატვირთული.  

საუნივერსიტეტო ცხოვრების გახალისების მიზნით, კსუ სტუდენტებს საშუალებას 
აძლევს იუმორისტულ, სამხატვრო, თეატრალურ და მუსიკალურ გუნდებში ჩაერთონ. 
ასევე, უნივერსიტეტი, საკუთარი ინიციატივითა და ფინანსური რესურსით, სისტემა-
ტურად უზრუნველყოფს სტუდენტების დასწრებას პრემიერებსა და გამორჩეული 
სპექტაკლებზე.  

სტუდენტთა ნიჭის რეალიზების, წახალისებისა და საკუთარი შემოქმედების ფართო 
საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით, კსუ-ს სამხატვრო სტუდია ყოველწლიურად  
მართავს სტუდენტთა ნამუშევრების შემაჯამებელ გამოფენას. 2017 წლის 24 მაისს 
ჩატარებული გამოფენის ძირითადი მიმართულებები პორტრეტი, პეიზაჟი და სიუჟეტური 
ნამუშევრები იყო (https://goo.gl/o1rYfU).  

ანსამბლი ,,კავკასიელი“ - ხალხური სიმღერითა და საკრავებით დაინტერესებულ 
სტუდენტებს აერთიანებს. ხალხური სიმღერის ანსამბლის წევრები აქტიურად ერთვებიან 
უნივერსიტეტის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებებსა და სხვადასხვა საქველმოქმედო 
აქტივობაში. 

საკუთარი შემოქმედების პოპულარიზაციის მიზნით, „კავკასიელი“ მაყურებლის წინაშე 
2017 წლის 3 ივლისს საქართველო-პოლონეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 
აღდგენის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე წარდგა (https://goo.gl/Dx3s6D).  

თეატრალური დასი მოყვარულ სტუდენტურ თეატრთა საერთაშორისო ფესტივალში - 
,,ნიღაბი“ ყოველწლიურად მონაწილეობს და საპრიზო ადგილებსა თუ ნომინაციებს 
იმსახურებს. 2017 წელს ფესტივალზე დასმა სპექტაკლი - ,,გზა ტაძრისაკენ“ -  წარადგინა 
და ჟიურის გადაწყვეტილებით, ქალის დრამატული როლის საუკეთესო შემსრულებლად 
კსუ-ს დასის მსახიობი ანი ბობოხიძე დასახელდა (https://goo.gl/NMhhbp).  

საკონკურსო ფორმატის გარდა, კსუ-ს თეატრალური დასი წარმოდგენებს მარჯანიშ-
ვილისა და ათონელის თეატრებში მართავს.  

ტრადიციული სახელოვნებო მიმართულებების _ მუსიკის, ხატვისა და თეატრის პარალე-
ლურად, კსუ-ში გამორჩეულ და წარმატებულ მიმართულებად ჩამოყალიბდა  მხიარულთა 
და საზრიანთა კლუბი. 2017 წელს გუნდი “Old Boys” კავეენის რეგიონულ ლიგაზე, 
რომელიც მისალმების, ტრიატლონის, სკეჩისა და მუსიკალური ნომრებისგან შედგებოდა, 
გამარჯვებულის ტიტულისა და 5000 ლარის მფლობელი გახდა (https://goo.gl/eDFT14).    

უნივერსიტეტში მხიარული და საზრიანი სტუდენტების გამოვლენის მიზნით, გუნდის 
წევრები სისტემატურად ატარებენ შიდა ჩემპიონატებსა და კონკურსებს. სწორედ ამ 
კონკურსის საფუძველზე, 2017 წელს სხვადასხვა ფაკულტეტის ცხრა სტუდენტისგან 
დაკომპლექტებული მხიარულთა და საზრიანთა მორიგი გუნდი „კსუ“ ჩამოყალიბდა, 
რომლის დებიუტიც შავი ზღვის ლიგაზე, ბათუმის ბულვარის საზაფხულო თეატრში 
შედგა და კონკურსზე მეორე ადგილის დაკავებაც შეძლო.  (https://goo.gl/cxC28n) 

გუნდ „Old Boys”-ის ინიციატივით, 2017 წლის მიწურულს კსუ-ში უნივერსიტეტის ბენდის, 
მხიარულთა და საზრიანთა გუნდებისა და მოწვეული სტუმრების მონაწილებით 
საახალწლო კონცერტი ჩატარდა. კონცერტზე მოწვეულმა სტუმრებმა ნომრები “stand up”-
ის ფორმატში წარადგინეს. (https://goo.gl/ZXcA6C) 
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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სტუდენტების 
ინიციატივების განხილვა, დაფინანსება და განხორციელებაა. ამის მაგალითი სტუდენ-
ტური თვითმმართველობის მიერ ინიცირებული და ორგანიზებული მასშტაბური 
პროექტი ,,სტუდენტური ცხოვრებაა“. 

პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ ერთმანეთს კულტურულ, 
სპორტულ და საგანმანათლებლო აქტივობებში შეჯიბრებოდნენ. 

 

12.01.2017 

სპექტაკლი - „უცნობი ქალის წერილები“ - ათონელის თეატრში 

https://goo.gl/9cqjkW  

 

30.03.2017 

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის შიდა ჩემპიონატი 

https://goo.gl/Py78iX  

 

 

11.12.2017 

ქალის დრამატული როლის საუკეთესო შემსრულებლად კსუ-ს დასის მსახიობი ანი 
ბობოხიძე დასახელდა 

https://goo.gl/JcgB5S  
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კსუ-ში დიდი ყურადღება ექცევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასა და 
სხვადასხვა სპორტული აქტივობის წახალისებას. სწორედ ამ მიზნით, უნივერსიტეტის 
ბაზაზე ფუნქციონირებს კალათბურთის, ფეხბურთის, ფრენბურთისა (გოგონებისა და 
ვაჟების) და რაგბის  გუნდები. 

2107 წელი გამორჩეულია სპორტის სახეობებში მიღწეული წარმატებებით. 

კსუ-ს საკალათბურთო გუნდმა ,,ა“ ლიგაში თამაშის უფლება მოიპოვა, რაც კალათბურთის  
პროფესიონალურ დონეზე თამაშს გულისხმობს (https://goo.gl/tgdGnx).  

აღსანიშნავია, ფეხბურთელების ნაყოფიერი თამაშები უნივერსიადის თასისა და ბიზნეს 
ჩემპიონთა ლიგის თამაშებზე. 2017 წელს ბიზნესლიგის ფარგლებში გამართული 
თამაშების შედეგებით კსუ-ს გუნდი სუპერლიგა „ა“-ში გადავიდა.   

2017 წარმატებული წელი გამოდგა კსუ-ს ავტოკლუბისთვისც. კლუბმა, რომელიც  
უნივერსიტეტში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, “STUDENTS CUP 2017”-ის 
გამარჯვებულის სტატუსის მოპოვება შეძლო (https://goo.gl/njqzbG).  

უნივერსიტეტი აქტიურად ერთვება საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერა-
ციის მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ პროექტებში. ტრადიციული საუნივერსიტეტო 
სპორტული აქტივობების პარალელურად უნივერსიტეტის სტუდენტები საკუთარ ძალებს 
ჯომარდობაშიც სინჯავენ. 2017 წლის 25 სექტემბერს კსუ-ს 150-მდე პირველკურსელმა 
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩითახევში, მდინარე მტვარზე ჯომარდობის 
ჩემპიონატზე იასპარეზა, სადაც საუკეთესო შედეგი კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის 
სტუდენტებმა აჩვენეს  (https://goo.gl/FWa9TX).  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება, რომელიც 2017 წლის ოქტომბრის 
თვეში გაიმართა, სწორედ კსუ-ს პარტნიორობით განხორციელდა.  

სპორტული შეხვედრა რასიზმისა და სხვა სახის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ 
წარმართულ საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა, (FARE Action Week 2017) 
რომელსაც  კოორდინაციას ორგანიზაციათა ქსელი - ფეხბურთი რასიზმის წინააღმდეგ 
ევროპაში (FARE) უწევს (https://goo.gl/Lwrzpm).  
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01.07.2017 

CIU vs NATAKHTARI 

https://goo.gl/e1Xkuz  

 
 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს 
საჯარო თუ კერძო სკოლებთან. კსუ მუდმივად ზრუნავს მომავალი თაობის ინტელექ-
ტუალურ განვითარებაზე, პედაგოგთა და მოსწავლეთა წახალისებასა და მათ სხვადასხვა 
პროექტში ჩართვაზე. სასკოლო-საგანმანათლებლო პროექტები (ინტელექტუალური 
თამაშები, კონკურსები, კონფერენციები და საჯარო ლექციები) უნივერსიტეტში უკვე 
წლებია წარმატებით მიმდინარეობს და გამორჩეულია აკადემიური, საორგანიზაციო და 
პროექტში მონაწილეთა მაჩვენებლით.  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა საკმაოდ ბევრი მასშტაბური პროექტი 
განახორციელა და კონკრეტული შეთავაზება გაუკეთა.  

სასკოლო საგანმანათლებლო პროექტებიდან 2017 წლის 20 მარტს უნივერსიტეტმა 
კონკურსის - „სამშობლო ჩემი უბნიდან იწყება“ - ფინალი ჩაატარა, სადაც 
საქართველოს  საჯარო და კერძო სკოლის მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები 
მონაწილეობდნენ. შემოსული 50-მდე საკონკურსო განაცხადიდან ფინალიში 12 საუკეთესო 
მოხვდა. კონკურსი საქართველოში ტურისტული ადგილების წარმოჩენას და მის 
პოპულრიზაციას ემსახურებოდა. მონაწილეებმა პრეზენტაციის დროს სპეციალურად 
საკონკურსოდ მომზადებული ვიდეორგოლით საკუთარი კუთხის ტურისტული 
მარშრუტი წარმოადგინეს. კონკურსის ფარგლებში სამი გმარჯვებული დასახელდა და მათ 
უნივერსიტეტმა სასაჩუქრე ვაუჩერები გადასცა (https://goo.gl/BLLjuX).    

პირველ  აპრილს პროექტის - „სამშობლო ჩემი უბნიდან იწყება“ - ფინალი ჩატარდა, სადაც 
სკოლის მოსწავლეებმა ჟურნალისტური უნარ-ჩვევების წარმოჩენით, ჟიურის და დამსწრე 
აუდიტორიას საკუთარი რეგიონი გააცნეს (https://goo.gl/wQ17w7).  

კიდევ ერთი მასშტაბური ღონისძიება, ლიტერატურული ვიქტორინა, რომელიც ლადო 
ასათიანის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა 5 ოქტომბერს ჩატარდა და თბილისის 18-ე საჯარო 
სკოლის გამარჯვებულ მოსწავლეებს  სასაჩუქრე ვაუჩერები გადაეცათ 
(https://goo.gl/VgBG2W).   

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა 2017 წელს აბიტურიენტებისათვის წამახალი-
სებელი პროექტი წამოიწყო, რაც უფასო მოსამზადებელი კურსების გავლას გულისხმობს. 
(https://goo.gl/X2qqnw).  
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პროექტის ფარგლებში, 20 მარტიდან 20 ივნისის ჩათვლით, შერჩეულმა 13-მა აბიტური-
ენტმა (სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან) განათლების სახლის 
ბაზაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 4 საგანში სამთვიანი მოსამზადებელი 
კურსი გაიარა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, 
2017 წელს ყვარლისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებს სასწავლო ვაუჩერები გადაეცათ, 
რაც ოთხი წლის განმავლობაში ხუთასლარიანი ფასდაკლებით სარგებლობას გულისხმობს 
(https://goo.gl/m7eUw8; https://goo.gl/UXaoS9). აღნიშნულ ვაუჩერებს, სასწავლო წლის 
ბოლოს, კონკურსის წესით შერჩეული წარჩინებული მოსწავლეები მიიღებენ. სხვა 
მუნიციპალიტეტებს კი სასწავლო ვაუჩერები 2018 წელს გადაცემათ.  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2017 წელს ჩარიცხულმა ოქროსა და ვერცხლის 
მფლობელმა აბიტურიენტებმა სპეციალური შეთავაზებით ისარგებლეს.  

2017 წელს ოქროსა და ვერცხლის მედლების მფლობელმა აბიტურიენტებმა, რომლებმაც 
რეგისტრაციისას უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალში პირველ ან მეორე ნომრად 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მონიშნეს და ჩაირცხნენ შემდეგი შეღავათით 
ისარგებლეს: 

ოქროს მედალოსნებს წლიური გადასახადი, 2500 ლარის ნაცვლად, 2000 ლარით, 
ვერცხლის მედალოსნებს კი 2500 ლარის ნაცვლად, 2250 ლარით განესაზღვრათ. რაც 
შეეხება მედიცინის ფაკულტეტზე ჩარიცხულ ოქროსა და ვერცხლის მფლობელ 
აბიტურიენტებს, მათ წლიური გადასახადი 2000 ლარით განესაზღვრათ. 
(https://goo.gl/UEtXiq)  

ასევე, უნივერსიტეტმა 2017 წელს გააჟღერა შეთავაზება 2018 წლის ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების შედეგებით ჩარიცხული ყველა აბიტურიენტისათვის, კერძოდ, 15%-იანი 
შიდა გრანტით ისარგებლებს კსუ-ს ნებისმიერი პროგრამის პირველ ნომრად არჩევის 
შემთხვევაში; მეორე ნომრად არჩევის შემთხვევაში კი 7%-იანი შიდა გრანტით 
(https://goo.gl/wL1hdJ).  

2017 წლის დეკემბერში საჯარო ლექციათა კვირეული მოეწყო, რომლის ფარგლებშიც კსუ-
ს დოქტორანტებმა  ლევან ნიკოლეიშვილმა (https://goo.gl/QYQ9oG),  ალიკა გუჩუამ 
(https://goo.gl/wyyeEA) და გიორგი ანთაძემ (https://goo.gl/ZHXeWY) ლექციები 159-ე 
საჯარო სკოლაში, კერძო სკოლა - პოლიგლოტსა და 155-ე საჯარო სკოლაში ჩაატარეს.  
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2017 წლის მარტში სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერისა და წახალისების 

მიზნით, უნივერსიტეტში ინტელექტკლუბი ჩამოყალიბდა.  

კლუბი თამაშებს - „რა? სად? როდის?“, „ქვიზ ტური“, „ჯეპარდი“ - პერმანენტულად 
მართავს და დიდი პოპულარობით სარგებლობს.  

„რა? სად? როდის?“ 2017 წლის შემაჯამებელი თამაში 22 დეკემბერს ჩატარდა. შეჯიბრში 
სამი საპრიზო ადგილისთვის სხვადასხვა ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და 
ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებით დაკომპლექტებული 8 გუნდი იბრძოდა. 
საპრიზო ფონდი 1000 ლარით განისაზღვრა და შემდეგნაირად გადანაწილდა: I ადგილი - 
500; II ადგილი - 300; III ადგილი - 200 (https://goo.gl/o6KJ5G).  

 

საპატიო დოქტორის წოდება 

უნივერსიტეტში ტრადიციად არის ქცეული, საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭება 
მათთვის,  ვისაც მნიშვნელოვანი/განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს საზოგადოების და 
უნივერსიტეტის  განვითარებაში. 

2017 წლის 10 ოქტომბერს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა, ქეთევან 
დედოფლის წმინდა ნაწილების აღმოჩენაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისთვის, 
არქეოლოგ ნიზამუდინ ტაჰერს საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა. აღსანიშავია, რომ 
ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების საქართველოში ჩამობრძანების პროცესში 
აქტიურად იყო ჩართული კავკასიის საერთშორისო უნივერსიტეტი  (https://goo.gl/hVijAo).  
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სოციალური მხარდაჭერის პროექტები / სტუდენტთა გარე აქტივობები 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიზანია, საგანმანათლებლო პროცესის 
პარალელურად, მოახდინოს სტუდენტთა მოქალაქეობრივი ვალდებულებების გაცნობა/ 
გათავისება. 

სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად, სასწავლო პროგრამის ფარგლებში 
თუ მისგან დამოუკიდებლად, ხშირად აწყობენ გასვლით ტურებს სხვადასხვა 
დანიშნულებით, ხვდებიან სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, 
აქტიურად ერთვებიან გარემოსდაცვით ატივობებში, სისხლის უანგარო დონაციასა და 
ექსპედიციებში. 

2017 წლის განმავლობაში სტუდენტებმა პროფესორ-მასწავლებელთა ხელმძღვანელობით 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაასუფთავეს ბოტანიკური ბაღი და თბილისის ზღვის 
მიმდებარე ტერიტორია.  (https://goo.gl/BtSbw3;  https://goo.gl/cZNneB) 

25 მაისს, სტუდენტებმა, ექსპედიციის ფარგლებში,  წავკისში, კოჯორში, კიკეთსა და 
ბეთანიის მისადგომებში აღწერეს, მოიძიეს და უნივერსიტეტში წამოიღეს სხვადასხვა 
სამკურნალო მცენარეები, რომელთა ჰერბარიზებაც ადგილზე მოხდა 
(https://goo.gl/KSq76A).  

 

 

09.06.2017 

გასვლითი ლექცია მცხეთა-მთიანეთში 

https://goo.gl/DhqwBU  

 

23.06.2017 

კსუ-ს სტუდენტები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 

https://goo.gl/Y7Bnww  

07.10.2017 

პრაქტიკული სემინარი 
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https://goo.gl/fcW6QZ 

 

 

10.11.2017 

გასვლითი ტური ქვემო ქართლის ტურისტულ რეგიონში 

https://goo.gl/UizWYW  

 

 

უნივერსიტეტი აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა საქველმოქმედო აქტივობაში.   

2017 წელს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,  ბორჯომის ტყის აღდგენისა და 
რეაბილიტაციის პროექტში ჩაერთო და ტყის მასივების ხელოვნურად აღდგენის კამპანიის 
ფარგლებში,  200 ხე დარგო. (https://goo.gl/V87nP7) 
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