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აბრევიატურები
DAAD

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

GIZ

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება

უსდ

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

სამინისტრო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო   

4

რეზიუმე
წინამდებარე კვლევის მიზანია საქართველოს საჯარო უმაღლესი საგანმა
ნათლებლო დაწესებულებების (უსდ) აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარების შესაძლებლობების შესწავლა, ამ შესაძლებლობების დანერ
გვისა და ეფექტურობის ანალიზი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ
ლებებისა და აკადემიური პერსონალის გადასახედიდან და ისეთი გზების მო
ძიება, რითაც აღნიშნული შესაძლებლობები უკეთესად  დაეხმარება უსდ-ებსა
და აკადემიურ პერსონალს თავიანთი განვითარების პრიორიტეტებისა და
მიზნების მიღწევაში. ნაშრომში წარმოდგენილია აკადემიური პერსონალის  
პროფესიული განვითარების ევოლუციის შესახებ  არსებული ლიტერატურის
მოკლე მიმოხილვა, მასში ასევე განხილულია პროფესიული განვითარე
ბის როლი, როგორც უნივერსიტეტების აკადემიური და ინსტიტუციონალური
ტრანსფორმაციის ხელშეწყობაში, ასევე აკადემიური პერსონალის შესაძ
ლებლობების განახლებასა და განვითარებაში.   მიმოხილვა ასევე მოიცავს
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების სტრუქტურებისა და
პრაქტიკების საერთო კონფიგურაციის აღწერას და მათ განხორციელებასთან
დაკავშირებულ  მისწრაფებებს.
კვლევის  ძირითადი მიგნებებია:
8

ფიქსირდება აცდენა უსდ-ების მიერ არსებული პროფესიული განვითარების
შესაძლებლობების უზრუნველყოფასა და აკადემიური პერსონალის პრო
ფესიული განვითარების მიზნებს შორის. კერძოდ, უსდ-ების მიერ უზრუნ
ველყოფილი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები ძირითადად
ორიენტირებულია სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე,
ხოლო აკადემიური პერსონალი ხაზს უსვამს კვლევითი შესაძლებლობების
და უნარების გაუმჯობესების აუცილებლობას.
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პროფესიული განვითარების არსებული მიდგომები გარკვეულწილად არა
თანმიმდევრულია. კვლევაში მონაწილე არცერთ უსდ-ში არ არის შესაბამისი
წამყვანის სტრუქტურა ან კადრი, რომელიც უხელმძღვანელებს აკადემიური
პერსონალის პროფესიული განვითარების აქტივობების უზრუნველყოფას.
შესაბამისად, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს არ გააჩნიათ არსებული
პრაქტიკისა და მისი გაუმჯობესების პოტენციალის საერთო ხედვა.

8

სწავლებასა და სწავლის საკითხებთან დაკავშირებულ ტრენინგებსა და სე
მინარებში მონაწილეობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია აკადემიური
პერსონალის პროფესიული განვითარების სხვა შესაძლებლობებთან შედა
რებით, მაშინ როდესაც ისეთი ეფექტური აქტივობები, როგორიცაა აკადე
მიური შვებულების აღება, პერსონალის მენტორობა და სასწავლო წრეები,
ნაკლებად გამოიყენება.

8

აკადემიური პერსონალის   პროფესიული განვითარების   არსებულ შესაძ
ლებლობებთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა გამოწვევა, როგორც
5

უსდ-ების ხელმძღვანელობის, ასევე აკადემიური პერსონალის მხრიდან.
ყველაზე აქტუალურ გამოწვევად უსდ-ების ხელმძღვანელობა ფინანსური
რესურსების სიმცირესა და პერსონალის პროფესიული განვითარების შე
საძლებლობების  სტრუქტურირებული და თანმიმდევრული განხორციელე
ბის ნაკლებობას მიიჩნევს. ხოლო, აკადემიურმა პერსონალმა ხაზი გაუსვა
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შესახებ უკეთესი და უფრო
გამჭვირვალე კომუნიკაციის აუცილებლობას და აკადემიური პერსონალის
შესაბამის მხარდაჭერასა და კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი ადმინის
ტრაციული პერსონალის კომპეტენციების გაუმჯობესებას.
კვლევა ეფუძნება პროფესიული განვითარების მიდგომებთან დაკავშირებული
ინსტიტუციონალური რეგულაციებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების შინაარსობ
რივ ანალიზს, ასევე საჯარო უსდ-ების ხელმძღვანელობასთან და აკადემიურ
პერსონალთან ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს. სახელდობრ, კვლევა გან
საკუთრებულ აქცენტს აკეთებს უსდ-ების მიზნებზე, რომელთა მიღწევასაც ისინი
ცდილობენ პერსონალის პროფესიული განვითარების მეშვეობით და აფასებს
მათ შესაბამისობას პროფესიული განვითარების არსებულ სტრატეგიებთან და
პრაქტიკასთან. კვლევა ასევე კრიტიკულად განიხილავს პროფესიული განვითა
რების სტრუქტურასა და ინსტიტუციონალურ მიდგომებს საქართველოს უსდ-ებში.
ნაშრომში წარმოდგენილია პროფესიული განვითარების არსებულ აქტივობებში
აკადემიური პერსონალის ჩართულობის ხარისხისა და მათი ეფექტურობის ანა
ლიზი, და მოცემულია  სხვადასხვა ტიპის საჯარო უსდ-ებს შორის განსხვავებები.
წინამდებარე კვლევა აქცენტს აკეთებს უმაღლესი განათლების განვითარების
ტენდენციებზე, რომლებიც ზრდის პროფესიული განათლების აუცილებლობას,
იკვლევს აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების საჭიროებებს
და ხაზს უსვამს პროფესიული განვითარების პრაქტიკაში არსებულ ხარვეზებსა
და გამოწვევებს. და ბოლოს, ნაშრომში მოცემულია შეთავაზებები და რეკომენ
დაციები უსდ-ებისთვის და პოლიტიკის განმსაზღვრელებისთვის, მოუწოდებს რა
მათ გადახედონ და გააუმჯობესონ პროფესიული განვითარების სტრატეგიები
საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში.
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შესავალი
უმაღლესი განათლების სისტემების განვითარებასთან ერთად, მთელ მსოფ
ლიოში აკადემიურ პერსონალს უწევს   აკადემიური სამუშაოს ცვალებად ბუნე
ბასთან ადაპტირება, რაც გულისხმობს მათი როლის, პასუხისმგებლობების და
მათ მიმართ არსებული მოლოდინების   ცვლილებებს (Teicher, Arimoto, &
Cummings, 2013). ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოს უმაღლესი
საგანმანათლებლო სისტემა განიცდის რეფორმების უწყვეტ ტალღას, რომელიც
მიზნად ისახავს საბჭოთა ეპოქიდან მემკვიდრეობით მიღებული სისტემის გარ
დაქმნას და მოდერნიზაციას. საბჭოთა სისტემის შეცვლამ და ევროპის უმაღ
ლესი განათლების სტრუქტურასთან და ბოლონიის პროცესთან შესაბამისობაში
მოყვანამ საგრძნობლად იმოქმედა როგორც განათლების სფეროში არსებულ
სამუშაო გარემოზე, ასევე ქართველი აკადემიური პერსონალის მიმართ მოლო
დინებზე (Tsotniashvili, 2021). მუდმივმა ცვლილებებმა შექმნა პროფესიული
განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის აუცილებლობა, აკადემიური
პერსონალის დახმარების მიზნით, რომ მათ უკეთ შეძლონ გაუმკლავდნენ და
გაითავისონ ახალი რეალობა, და გაამართლონ მათ მიმართ დასახული ახალი
მოლოდინები და ამით, ხელი შეუწყონ  სწავლებისა და კვლევის პრაქტიკის წინ
სვლასა და განვითარებას.
კვლევის მიზანია შეისწავლოს საქართველოს საჯარო უსდ-ებში აკადემიური
პერსონალის პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით არსებული მდგო
მარეობა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ, ორგა
ნიზაციულ და პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნებთან მიმართე
ბაში. კვლევა ასევე განიხილავს სტრუქტურებს, ინსტიტუციონალურ მიდგომებს
და  პროფესიული განვითარების ტიპებს, აკადემიური პერსონალის აღქმასა და
კმაყოფილებას, არსებული პროფესიული მხარდაჭერის ეფექტურობასთან და  
პროფესიული განვითარების არსებულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით. გარდა
ამისა, კვლევა ავლენს იმ გამოწვევებს, რაც ექმნებათ უსდ-ების ხელმძღვანე
ლობას და აკადემიურ პერსონალს პროფესიული განვითარების აქტივობების
განხორციელებისა. ნაშრომი ასევე იკვლევს აკადემიური პერსონალის პროფე
სიული განვითარების თვალსაზრისით არსებულ საჭიროებებს. ნაშრომის მიზა
ნია პასუხი გასცეს შემდეგ კითხვებს:
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რა არის უსდ-ებისა და აკადემიური პერსონალის ძირითადი აკადემიური,
სამეცნიერო და ორგანიზაციული მიზნები, რომელთა მიღწევასაც ისინი  
პროფესიული განვითარების სტრატეგიებითა და აქტივობებით ცდილობენ?
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როგორია პროფესიული განვითარების სტრუქტურები, ინსტიტუციონალური
მიდგომები და პრაქტიკა, რომელიც გამოიყენება საქართველოს საჯარო
უსდ-ებში?
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8

როგორია აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა პროფესიული განვითა
რების  აქტივობებში და როგორ აღიქვამს აღნიშნულს აკადემიური პერსო
ნალი?

8

რა არის პროფესიული განვითარების საჭიროებები და გამოწვევები არსე
ბულ მიდგომებსა და პრაქტიკასთან მიმართებაში?

კვლევა ასევე განიხილავს განსხვავებებს და თანხვედრას აკადემიური პერსო
ნალის პროფესიული განვითარების არსებულ მიდგომებს, უსდ-ების და აკადე
მიური პერსონალის შესაბამის მიზნებსა და საჭიროებებს შორის.
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აკადემიური საქმიანობის არსებული მდგომარეობა
და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები
საქართველოში
სწრაფი პოლიტიკური, ტექნოლოგიური და ეკოლოგიური   ცვლილებების ეპო
ქაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (შემდგომში-უსდ) უწევთ
გლობალურ ტენდენციებთან და საზოგადოების მოლოდინებსა და საჭიროებებ
თან გამკლავება. ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად, უსდ-ებს სჭირდებათ არა
მხოლოდ აკადემიური თვალსაზრისით გარდაქმნა, არამედ მათი ინსტიტუციონა
ლური მოწყობის რეკონფიგურაცია. თუმცა, ქართულ უსდ-ებში ჯერ კიდევ შესამ
ჩნევი პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა და შესაბამისი პრაქტიკა კვლავ აფერხებს
საჭირო ცვლილებების გატარებას (Huisman, 2019, Kuraev, 2016). მიუხე
დავად იმისა, რომ საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორ
მის რამდენიმე ტალღა განცორციელდა, ისინი ძირითადად სისტემის დონეზე
არსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებს გულისხმობდა, აკადემიური პერსონალის
განვითარების საკითხი კი ჯერ კიდევ არ გამხდარა პრიორიტეტული აღნიშნულ
რეფორმებში, იმდენად რომ ის მხარდაჭერილი ყოფილიყო შესაბამისი ინსტი
ტუციონალრი ან ფინანსური რესურსებით. საქართველოს უსდ-ებში აკადემიური
პერსონალის პროფესიული განვითარბის აუცილებლობა ასევე განპირობებუ
ლია იმ გარემოებით, რომ საბჭოთა სისტემის პერიოდში აკადემიური პერსო
ნალის მიერ ათვისებული უნარები მოძველდა (Kataeva & DeYoung, 2020;
Heyneman, 2010), ხოლო აღნიშნულის აღმოსაფხვრელად არსებული შე
საძლებლობები არასაკმარისია. კერძოდ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ,
საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში, ქვეყანაში უმაღლესი საგანმა
ნათლებლო ინფრასტრუქტურა  მოიშალა, კორუფცია გაიზარდა საგანმანათლო
ბელო დაწესებულებებში და სწავლების ხარისხის დონეც დაეცა (Bregvadze
& Chakhaia, 2018; Heyneman, 2010). სადოქტორო განათლების სფერო
კვლავ განიცდის ფინანსური და ადამიანური რესურსების, ისევე როგორც კვლე
ვითი ინფრასტრუქტურის დეფიციტს (Gurchiani et al., 2014), რაც კიდევ უფ
რო ნაკლებად შესაძლებელს ხდის მაღალკვალიფიციური მეცნიერების და აკა
დემიური პერსონალის მომზადებას.
გარდა ამისა, საბჭოთა სისტემის პირობებში, უმაღლესი საგანმანათლებლო   და
სამეცნიერო საქმიანობის სტრუქტურაში განსხვავებულად იყო წარმოდგენილი აკა
დემიური პერსონალის როლები და პასუხისმგებლობები. მაგალითად, უსდ-ების
აკადემიური პერსონალი თითქმის არ მონაწილეობდა სამეცნიერო საქმიანობაში,
რადგან კვლევითი ფუნქციები უნივერსიტეტებისგან განცალკევებული იყო და სა
ნაცვლოდ, ხორციელდებოდა მეცნიერებათა აკადემიასთან ასოცირებულ კვლევით
ინსტიტუტებში (Chanskeliani et al., 2021).  უფრო მეტიც, უმაღლესი საგანმანათ
ლებლო  კურიკულუმის დაგეგმვა იყო ცენტრალიზებული და აკადემიური პერსონა
ლი არ იყო ჩართული მის  შემუშავებასა  და განვითარბაში (Reilly, 1996).
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გლობალურმა ტენდენციებმა, მათ შორის უმაღლესი განათლების ევროპულმა
რეფორმებმა, გავლენა იქონია აკადემიური პერსონალის როლების ცვლილე
ბაზე. თავის მხრივ, თანამედროვე აკადემიური სამყაროს მოთხოვნების შესა
ბამისად შეიცვალა აკადემიურ და სამეცნიერო საქმიანობასთან დაკავშირებით
მოლოდინები და საჭირო გახდა ახალი კომპეტენციების შეძენა. ამ ყოველივეს
გათვალისწინებით, აუცილებელი გახდა პროფესიული განვითარების შესაბამისი
მექანიზმების უზრუნველყოფა.
საქართველოში მოქმედი აკადემიური თანამდებობების სტრუქტურა და იერარ
ქია შემდეგი ოთხი პოზიციისგან შედგება (კლებადობით): პროფესორი, ასო
ცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი. თითოეული
აკადემიური წოდების ფუნქციები და მოთხოვნები განსაზღვრულია უმაღლესი
განათლების შესახებ კანონით (2004) (იხ. დანართი 1). კანონის მიხედვით,
თითოეული აკადემიური პოზიციისთვის  პასუხისმგებლობები და მოვალეობები
ძირითადად სწავლების და კვლევის საქმიანობით შემოიფარგლება. პროფესო
რების შემთხვევაში, ხაზგასმულია მათი მოვალეობა რომ ზედამხედველობა გაუ
წიონ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობას.  უმაღლესი საგანმანათ
ლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების1 მიხედვით, აკადემიური
პერსონალის პასუხისმგებლობა ასევე მოიცავს საზოგადოებრივ საქმიანობას,
სტუდენტებისთვის კონსულტაციების გაწევას და ადმინისტრაციულ პროცესებში
მონაწილეობას (სამინისტრო, 2010, შესწორება 2017). თუმცა, არც კანონი
და არც აღნიშნული ავტორიზაციის სტანდარტები ჯერ კიდევ სრულად არ ასა
ხავს აკადემიური პერსონალის როლებისა და პასუხისმგებლობების კომპლექ
სურობას (იხ. “Functions of effective academic work” in Debowski, 2011,
p. 310-312). ამგვარად, სისტემა უგულებელყოფს ბევრ იმ უნარ-ჩვევებსა და
ცოდნას, რაც აუცილებელია აკადემიური პერსონალისთვის რომ მოერგონ უაღ
რესად მოთხოვნად თანამდევროვე აკადემიურ გარემოს.
პოლიტიკის ანალიზის დოკუმენტში საქართველოში უმაღლეს საგანმანათლებ
ლო დაწესებულებებში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ინტერნალიზაცი
შესახებ (Tsotniashvili, 2020) ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ აკადემიური პერ
სონალის დაბალი ანაზღაურების გამო, სწავლებისა და კვლევითი სამუშაოს
დატვირთვა დანაწევრებულია რამდენიმე უმაღლეს  საგანმანათლებლო დაწე
სებულებებში და სხვა ინსტიტუციებში. ამ გარემოების გამო, უსდ-ების ავტორიზა
ციის სტანდარტებმა განსაზღვრა აკადემიური პერსონალის ერთ უმაღლეს სას
წავლებელთან აფილირების მოთხოვნა. აფილირების კონცეფცია გულისხმობს,
რომ აკადემიური პერსონალი ახორციელებს თავის აკადემიურ და სამეცნიერო
საქმიანობას ექსკლუზიურად აფილირებულ უმაღლეს სასწავლებელში. შესა
ბამისად, მათი სამეცნიერო ან შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგი ეთვლება
აფილირებულ უსდ-ს (სამინისტრო, 2010, შესწორება 2017). თუმცა, აღნიშნუ
1
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უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები, რომლებსაც უნდა აკმა
ყოფილებდეს სასწავლებელი რომ მოხდეს უსდ-ს სტატუსის მიღება და სახელმწ იფოს მიერ
მისი აღიარ
 ება (საქართველოს პარლამენტი, 2010).

ლი ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ აფილირების პრაქტიკა არ არის ეფექტური
აკადემიური დატვირთვის ფრაგმენტაციის მოსაგვარებლად. ანალიზში აღნიშნუ
ლია, რომ პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტაცია  ჯერ კიდევ არ ითვალის
წინებს იმ დროსა და ძალისხმევას, რომელიც აკადემიურმა პერსონალმა უნდა
დაუთმოს სამეცნიერო საქმიანობას. შედეგად, აკადემიური პერსონალის მცდე
ლობასთან ერთად რომ გაუმკლავდეს ახალი სისტემის მოთხოვნებს ხშირია გა
ნათლების რეფორმების კრიტიკაც იმ არგუმენტით რომ ისინი ფოკუსირებული
იყო ფორმალურ და კოსმეტიკურ ცვლილებებზე  და ხარისხობრივ აკადემიურ
ტრანსფორმაციაზე მისი გავლენა კვლავ სუსტია (Huisman, 2019).  
სამეცნიერო ლიტერატურაში ხაზგასმულია, რომ აკადემიური პერსონალის პრო
ფესიულ განვითარებას შეუძლია ხელი შეუწყოს აკადემიურ და ინსტიტუციონა
ლურ გარდაქმნას, ცვალებად მოთხოვნებსა და საზოგადოების მოლოდინებზე
შესაბამისი რეაგირების მზაობას (Austin & Sorcinelli, 2013; Smyth, 2003).
ქვემოთ მოცემულია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში და
ნერგილი აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების რამოდენიმე
პრაქტიკა. თუმცა, ანალიზის შედეგები ცხადყოფს, რომ მათი განხორციელება
გარკვეულწილად არათანმიმდევრულად მიმდინარეობს და არ არის საკმარისი
აკადემიური პერსონალისა და საქართველოს უსდ-ების საჭიროებებსა და გა
მოწვევებზე სათანადო რეაგირებისთვის.
ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, ქართველი აკადემიური პერსონალის
თვის პროფესიული განვითარების რამდენიმე აქტივობა გახდა ხელმისაწვდომი.
ქართველი აკადემიური პერსონალი აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო
მობილობისა და გაცვლით პროგრამებში, რომლებსაც ძირითადად მხარს უჭერს
ევროკავშირი და საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო. თუმცა,
პროგრამების მასშტაბები არ არის საკმარისი ქართული სისტემის საფუძვლიანი
გარდაქმნისთვის.  აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საერთაშო
რისო მობილობის შესახებ ანგარიშში (ბრეგვაძე, გურჩიანი, ლორთქიფანიძე,
2019) ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ აკადემიური მობილობის პროგრამებში
აკადემიური პერსონალის მონაწილეობასთან დაკავშირებული დაბრკოლებე
ბი ძირითადად უკავშირდება ინგლისურ ენაში კომპეტენციების ნაკლებობას, და
საერთაშორისო მობილობის შესაძლებლობებისა და განაცხადის პროცედურე
ბის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებლობას. ასევე, ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი
გარემოება არის ის, რომ  მობილობის პროგრამების მონაწილეები ნაკლებად
უზიარებენ თავიანთ კოლეგებს აღნუშნული გამოცდილების შედეგად მიღებულ
ცოდნასა და უნარებს.
2017 წელს დამტკიცებულმა უსდ-ების ავტორიზაციის სტანდარტებმა განსაზ
ღვრა აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები. შესაბამისად, რამდენიმე უსდ-მ დაიწყო აკადემიური პერსონალის
განვითარების კუთხით შიდა შესაძლებლობების ჩამოყალიბება და გაძლიერება.
ავტორიზაციის მექანიზმების დანერგვის შესახებ ანალიტიკური ანგარიში ცხად
ყოფს, რომ უსდ-ები სხვადასხვა ტრენინგ-კურსებს ატარებენ აკადემიური პერ
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სონალისთვის და ასევე, ფინანსურად უჭერენ მათ მხარს   რომ მონაწილეობა
მიიღონ სხვადასხვა კონფერენციებში (Darchia et al., 2019).
ხშირ შემთხვევაში, უსდ-ს მიერ უზრუნველყოფილი პროფესიული განვითარების
შესაძლებლობები განკუთვნილია მხოლოდ მასთან აფილირებული აკადემიუ
რი პერსონალისთვის. ეს მიდგომა მოტივაციას აძლევს აკადემიურ პერსონალს
რომ იყვნენ კონკრეტულ უნივერსიტეტებთან აფილირებული და მიიჩნევა, რომ
უსდ-სთვის აღნიშნული მდგრად ინვესტიციას წარმოადგენს. თუმცა, ანალიზში
ასევე ხაზგასმულია, რომ აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების სის
ტემა და პროფესიული განვითარების საჭიროებების განმსაზღვრელი მექანიზმე
ბი ჯერ კიდევ არასათანადოდ არის განვითარებული (Darchia et al., 2019).
საერთო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ უსდ-ები ცდილობენ აკადემიური პერ
სონალის პროფესიული განვითარების მიმართულებით წინსვლას, არსებული
პრაქტიკა კვლავ ფრაგმენტულად არის წარმოდგენილი და არ აქვს ბმა უსდ-ის
სტრატეგიული განვითარების მიზნებთან.
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აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარება
ისტორიულად, დასავლურ უნივერსიტეტებში ინიცირებული აკადემიური პერ
სონალის პროფესიული განვითარების პრაქტიკა მიზნად ისახავდა აკადემიუ
რი პერსონალის დისციპლინური და კვლევითი კომპეტენციების განვითარებას.
დროთა განმავლობაში, ტურბულენტურმა ეკონომიკურმა, ინდუსტრიულმა და
ტექნოლოგიურმა განვითარებამ, ისევე როგორც სტუდენტების უფლებების და
საცავად შექმნილმა მოძრაობებმა, აკადემიური წარმატების თვალსაზრისით,
კვლევითი საქმიანობიდან ორიენტირი სწავლებასა და მომსახურების სრულყო
ფაზე გადაიტანა (Ouellett, 2010). ამრიგად, აკადემიური საქმიანობის ფარ
თო არეალისა და კომპლექსურობის ასახვის მიზნით, აკადემიური პერსონალის
პროფესიული წინსვლის მასშტაბები დროთა განმავლობაში უფრო განვითარდა.
დღევანდელ დინამიურ და სწრაფად ცვალებად გარემოში, აკადემიური პერსო
ნალის განვითარება მიჩნეულია, რომ ემსახურება პერსონალის თვით-განახლე
ბისა და ახალი სიცოცხლის შეძების მიზანს, რაც საბოლო ჯამში უნივერსიტე
ტების აკადემიური და ინსტიტუციონალური მისიების შესრულებას უწყებს ხელს
(Camblin & Steger, 2000; Schuster, 1990).
სორცინელმა და სხვ. (Sorcinelli et al. 2006) განსაზღვრა აკადემიური პერსო
ნალის პროფესიული განვითარების შემდეგი ხუთი უნივერსალური მიზანი: (1)
სწავლების მაღალი დონის შექმნა ან შენარჩუნება; (2) აკადემიური პერსონა
ლის ყოველი წევრის ინდივიდუალური მხარდაჭერა; (3) ახალი ინიციატივების
შემოღება სწავლებისა და სწავლის პროცესში; (4) ფაკულტეტებსა და დეპარ
ტამენტებში კოლეგიალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა (5)
ინსტიტუციონალური ცვლილებების  უსდ-ს შიგნით ინიცირება. მოცემული უსდ-ს
და მისი აკადემიური პერსონალის წევრების აკადემიური და სამეცნიერო მიზ
ნებიდან გამომდინარე, პროფესიული განვითარების მიდგომები და კონფიგუ
რაციები სხვადასხვა უსდ-ში განსხვავდებულადაა წარმოდგენილი. ეს კვლევა
განიხილავს, თუ როგორ არის წარმოდგენილი პროფესიული განვითარების
მიზნები საქართველოს უსდ-ებში და როგორ აღწერს ამ მიზნებს აკადემიური
პერსონალი.

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
სტრუქტურები და ტიპები
რადგან აკადემიური პერსონალის განვითარება გახდა უმაღლეს საგანმანათ
ლებლო სისტემაში აკადემიური და ინსტიტუციონალური ხარისხის სრულყოფის
ერთ-ერთი მთავარი საშუალება, უსდ-ებმა შეიმუშავეს სხვადასხვა მექანიზმი და
სტრუქტურა აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ძალისხმე
ვის ინსტიტუციონალიზაციის მხარდასაჭერად. სორცინელის და სხვების მიერ
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ჩატარებულმა კვლევამ (Sorcinelli et al 2006) აშშ-ს უნივერსიტეტებსა და
კოლეჯებში დაადგინა, რომ აკადემიური პერსონალის   განვითარების ყველა
ზე გავრცელებული სტრუქტურები იყო ცენტრები, რომლებიც ძირითადა სწავ
ლებისა და სწავლის პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნისთვის შეიქმნა. ცენტრე
ბი, როგორც წესი, თანამშრომლობენ სხვადასხვა ინსტიტუციურ ერთეულებთან,
როგორიცაა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ხარისხის შეფასების, სტუდენტთა
მხარდაჭერის ოფისები, ბიბლიოთეკები და ა.შ., რათა შექმნან პერსონალზე
მორგებული პროგრამები (Austin & Sorcinelli, 2013). ცენტრები ასევე თა
ნამშრომლობენ სხვა უნივერსიტეტებთან, ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო
პარტნიორებთან ერთობლივი პროგრამების შესაქმნელად ან ფინანსური დახმა
რების მოსაძიებლად (Cook & Marincovich, 2010). მცირე დაწესებულებებში
პერსონალის განვითარებაზე პასუხისმგებელი ცენტრის ნაცვლა შეიძლება იყოს
ინდივიდუალური პირი რომელიც აკადემიური ან ადმინისტრაციული პერსონა
ლის წევრია (Sorcinelli et al. 2006).
რობერტსონმა (Robertson, 2010) გამოავლინა განვითარების შემდეგი ოთხი
მიმართულება, რომელთა ხელშეწყობა პროფესიული განვითარების აქტივობე
ბით არის შესაძლებელი: (1) სწავლების განვითარება; (2) აკადემიური პერსო
ნალის განვითარება; (3) სასწავლო გეგმის/კურიკულუმის შემუშავება; და (4)
ორგანიზაციული განვითარება. მან შემდეგნაირად ჩამოაყალიბა აკადემიური
პერსონალის პროფესიული განვითარების  ცენტრების ჰიპოთეტური მისია:
ცენტრის უპირველესი მისიაა რომ დაეხმაროს უნივერსიტეტს, როგორც
სწავლაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციას, სრული პოტენციალის რეა
ლიზებაში. აღნიშნული შესაძლებელია უნივერსიტეტის პერსონალის ინ
დივიდუალური თუ კოლექტიური მხარდაჭერით, რომ მათ გააგრძელონ
სკრუპულოზური და უნივერსიტეტის ძირითად ღირებულებებთან და სტრა
ტეგიულ პრიორიტეტებთან შესაბამისად განვითარება. (გვ. 39)2

ბოლო წლებში თანამედროვე უნივერსიტეტებში არსებული მოთხოვნების შესა
ბამისად, აკადემიურ
 ი პერსონალის განვითარებაზე მუშაობ ა უფრო პროფესი
ონალურ დონეზე ხორციელდება და ჩრდილოეთ ამერიკისა და ევროპის სხვა
დასხვ ა უსდ-შ ი შეიქმნ ა სპეციალ
 ური აკადემიურ
 ი პერსონალის დეველოპერების
პოზიცია (Robertson, 2010). აკადემიურ
 ი პერსონალის დეველოპერები მენ
ტორის ფუნქც
 იას ასრულებენ. ისინი ინსტ
 იტუციაშ ი მოქმედებენ როგორ ცვლიე
ბის აგენტები. მათ აქვთ წვდომა სწავლებისა და სწავლის შესახებ მონაცემებზე,
აკადემიურ
 ი პერსონალის საქმიან ობის შეფასებებზე და სამეცნიერ
 ო შედეგებზე,  
მუშაობ ენ  აკადემიურ
 ი პერსონალის ცალკეულ წევრებთან ან დეპარტამენტებ
თან, რათა შექმნ ან სათანადო სასწავლო გარემო სტუდენტებისთვის. ასევე მათი
ფუნქც
 იაა აკადემიურ პერსონალის მხარდაჭერა რომ მათ შეძლონთ თავიანთი
ინდივიდუალ
 ური პროფესიულ
 ი განვითარების და უსდ-ის ინსტიტუციურ
 ი მიზნე
2
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იხილეთ ინფორმაცია აკადემიური პერსონალის განვითარების სხვადასხვა ცენტრების
საქმიანობის შესახებ შემდეგ ბმულზე: https://podnetwork.org/centers-programs/

ბის მიღწევა. ველბურგმ ა (Wehlburg, 2010) განსაზღვრა აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის დეველოპერების არსებითი კომპეტენციებ ი და ხაზი გაუსვა, რომ მათ უნ
და ჰქონდეთ პედაგოგიურ
 ი მიდგომების, სწავლა-სწ ავლების მეთოდების ფართ
ცოდნა, უნდა შეეძლოთ სასწავლო პრაქტიკის შეფასება და ეფექტური სტრატე
გიებ ის შეთავაზება მათი გაუმჯობესებისთვის. გარდა ამისა, აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის დეველოპერებმა უნდა იცოდნენ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი
განვითარების სხვადასხვ ა საჭიროებ ებისა და მოტივაციურ
 ი ფაქტორების შესა
ხებ და შექმნ ან სანდო და პოზიტიურ
 ი გარემო აკადემიურ
 ი პერსონალისთვის.
აკადემიურ
 ი პერსონალის დეველოპერები ურთიერთობენ აკადემიურ პერსო
ნალთან, პროფესიულ
 ი განვითარების ცენტრ
 ებთან ან სხვა ინსტ
 იტუციონ ალურ
ერთეულ
 ებთან რათა ხელი შეუწყონ შესაბამისი პროფესიულ
 ი განვითარების
უზრუნველყოფას. სორცინელმა და სხვ. (2006) დაადგინეს, რომ აკადემიუ
რი პერსონალის დეველოპერები და აკადემიურ
 ი პერსონალის განვითარებაზე
ორიენტირებული სტრუქტურები უფრო მეტი ნდობით სარგებლობენ, როდესაც
თავად აკადემიურ
 ი პერსონალით არიან დაკომპლ
 ექტებულნი და იმართებიან
თავად მათი წარმომადგენლების მიერ.
აკადემიურ
 ი პერსონალის მხარდასაჭერად უნივერსიტეტები წლების განმავლო
ბაში იყენებენ სხვადასხვ ა მიდგომას. აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი
განვითარების წლების წინ დამკვ იდრებული პრაქტიკები მოიცავს აკადემიურ
 ი
პერსონალის ფინანსურ მხარდაჭერას პროფესიულ შეხვედრებსა და კონფე
რენციებზე დასასწრ
 ებად და აკადემიურ
 ი-შემოქმედებით შვებულების გამოსაყე
ნებლად (Centra, 1976). აკადემიურ
 ი-შემოქმედებით შვებულება აკადემკიურ
პერსონალს საშუალ
 ებას აძლევს დროებ ით გამოეთ
 იშონ უსდ-შ ი ყოველდღიურ
 ი
მოვალეობ ების შესრულებას და ფოკუსირება მოახდინონ პიროვნულ და პრო
ფესიულ განვითარებაზე (Mamiseishvili & Miller, 2010).
ვინაიდან ეკონომიკური და ტექნოლოგიურ
 ი განვითარების ფონზე პრიორ
 იტე
ტული გახდა კურსდ
 ამთავრებულების შრომის ბაზრის საჭიროებ ების შესაბამი
სად მომზადება, უნივერსიტეტებისთვის პრიორ
 იტეტად იქცა სწავლების მაღალი
ხარისხის უზრუნველყოფა. ამრიგად, აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი
განვითარების აქტივობები მეტად გახდა მიმართული სწავლების და სწავლის
მიდგომების გაუმჯობესებაზე. შესაბამისად, უსდ-ებმა დაიწყეს პროფსიულ
 ი გან
ვითარების პროგრამების მასშტ
 აბური დანერგვ ა, მათ შორის, ვორქშ ოპები,
ტრენინგ- კ ურსები/სესიებ ი, გაკვეთილზე/ლექციაზ ე ურთიერთდასწრ
 ება, საორ
 ი
ენტაციო შეხვედრები, მენტორული პროგრამები და აკადემიურ
 ი პერსონალის
სასწავლო გაერთიან ებები/წრ
 ეებ ი (Sorcinelli et al., 2006). აკადემიურ
 ი პერ
სონალის საქმიან ობის შინაარსის გაფართოებ ასთან ერთად უნივერსიტეტებმა
და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ასევე დაიწყეს აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარებისთვის გრანტებისა და სტიპენდიებ ის გაცემა (Sorcinelli et al., 2011, Lee, 2010).
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კვლევის მეთოდოლოგია და კვლევის პროცესი
ამ ნაშრომში გამოყენებულია კვლევის შერეულ
 ი მეთოდი, რაც მოიცავს მო
ნაცემთა რაოდ
 ენობრივ და ხარისხობრივ ანალიზს. აკადემიურ
 ი პერსონალის
განვითარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობ ისა
და საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გა
მოყენებული ინსტ
 იტუციურ
 ი მიდგომების შესწავლის მიზნით, გაკეთდა აკადემიუ
რი პერსონალის მართვასთან დაკავშირებული რეგულაციებ ის და სტრატეგიულ
 ი
განვითრების გეგმის ანალიზი. კვლევის ფარგლ
 ებში ასევე მოხდა აკადემიურ
 ი
პერსონალის პროფესიულ განვითარების აქტივობებთან დაკავშირებული ორ
განიზაციულ
 ი სტრუქტურების, ინსტ
 იტუციურ
 ი სტრატეგიებ ის, დაფინანსებისა და
ინსტ
 იტუციონ ალური მხარდაჭერის კუთხით არსებული პრაქტიკის იდენტიფიცი
რება. უსდ-ების ხელმძ ღვანელობები გემოიკითხნენ აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების არსებული პრაქტიკების და მათ უსდ-ების აკადე
მიურ
 ი და ორგანიზაციულ მიზნებთან შესაბამისობის შესახებ, ასევე აკადემიურ
 ი
პერსონალის განვითრების მიდგომების თვალსაზირით არსებულ გამოწვევებზე.
კვლევაში მონაწილეობ ის მისაღებად მოწვეულ
 ი იქნა   საქართველოში მოქმე
დი ცხრამეტივე უსდ. ამათგან ათმა უსდ-მ წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენ
ტაცია, ხოლო ცხრამ გამოკითხვაში მიიღო მონაწილობა. კვლევაში მონაწილე
10 საჯარო უსდ საქართველოში წარმომადგენლობითია საქართველოში არსე
ბული უსდ-ების მრავალფეროვნების თვალსაზრისით. ისინი მოიცავს სხვადას
ხვა ტიპის (მაგ. უნივერსიტეტები და სასწავლო უნივერსიტეტები), პროფილის
(კონკრეტული ან ზოგადი) და გეოგრაფიულ
 ი მდებარეობ ის (თბილისი და რეგი
ონები)   სასწავლებელს (იხ. ცხრილი 1).
ცხრილი 1. კვლევაში მონაწილე უსდ-ები

მდებარეობა

თბილისი

რეგიონი

პროფილი

ზოგადი
პროფილი

სპეციფიკური
პროფილი

ზოგადი
პროფილი

სპეციფიკური
პროფილი

უნივერსიტეტი 
7 (13-დან)

2 (4-დან)

2 (4-დან)

3 (5-დან)

-

სასწავლო 
უნივერსიტეტი
3(6-დან)

-

1 (1- დან)

1 (2-დან)

1 (3-დან)

გამოკითხვის მიზანი იყო აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითრების
მიზების, პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებში ჩართულობის და გამოცდი
ლების შესწავლა, ასევე მათი აღქმ ის და კამყოფილების დონის შესწავლა პრო
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ფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ ინსტ
 იტუციონ ალურ მხარდაჭერასთან
და აქტივობების ეფექთურობასთან დაკავშირებით. სხვა საკითხები, რომლების
შესწავლაც მოხდა გამოკითხვის ფარგლ
 ებში, იყო უსდ-ების აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის პროფესიულ
 ი განვითარების საჭიროებ ები, რომლებიც განპირობებული
იყო უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში ბოლო დროს მომხდ
 არი ცვლი
ლებებით და ასევე პროფესიული განვითარების არსებულ პრაქტიკებთან და
კავშირებული გამოწვევები. ასევე, შესწავლილი იქნა, აკადემიურ
 ი პერსონალის
განვითარების შესაძლებლობების თანხვ ედრა აკადემიურ
 ი პერსონალის  პრო
ფესიულ
 ი განვითარების მიზნებთან და საჭიროებ ებთან  და გამოვლენილ იქნა
ამ თვალსაზრისით არსებული გარკვ ეულ
 ი ხარვეზები.
PMCG-მ თხოვნით მიმართა 19 უსდ-ს რომ შემუშავებული კითხვარი გადაეგზავ
ნათ თავიანთი აკადემიურ
 ი პერსონალისთვის, აქედან 9 სასწავლებელმა გამოთ
ქვა მონაწილეობ ის სურვილი. გამოკითხვაში მონაწილეობ ა მიიღო აკადემიურ
 ი
პერსონალის სულ 380-მა წევრმა. ცხრილ 2- ში მოცემულია ინფორმაცია მათი
აკადემიურ
 ი პოზიციებ ის, უსდ-ების ტიპების და ადგილმდ
 ებარეობ ების შესახებ.
ცხრილი 2. კვლევაში მონაწილე აკადემიური პერსონალი

უსდ-ების ტიპი
აკადემიური
პოზიცია

უნივერსიტეტი

სასწავლო
უნივერსიტეტი

თბილისი რეგიონი თბილისი რეგიონი

აკადემიური
პერსონალის
მთლიანი
რაოდენობა  
(380)

პროფესორი

78

28

8

17

131

ასოცირებული
პროფესორი

109

43

9

19

182

ასისტენტ
პროფესორი

34

5

9

4

52

5

8

1

3

17

ასისტენტი

ანალიზის ფარგლებში   პრაქტიკების შედარება ხდება შემდეგი მახასიათებ
ლების გათვალისწინებით: უსდ-ების ტიპი (უნივერსიტეტი/სასწავლო უნივერ
სიტეტი); უსდ-ების მდებარეობა (თბილისი/რეგიონები); უსდ-ების პროფილი
(სპეციფიკური/ზოგადი). გარდა ამისა, აკადემიურ პერსონალთან დაკავშირე
ბული მონაცემები გაანალიზდა მათი აკადემიური პოზიციების გათვალსიწი
ნებით (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი, ან
ასისტენტი).
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კვლევის შედეგები
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიზნები,
რომელთა მიღწევასაც ისინი აკადემიური პერსონალის
პროფესიული განვითარების აქტივობების მეშვეობით გეგმავენ
სტრატეგიულ
 ი განვითარების გეგმების ანალიზმა აჩვენა, რომ კვლევაში მონა
წილე ყველა დაწესებულება თავიანთ სტრატეგში გარკვ ეულწილად ითვალისწი
ნებს აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების საკითხს. თუმცა, ის
თუ რას ეფუძნება აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდ
გომები და სტრატეგიებ ი თითქმის არ არის წარმოდგენილი ისეთ ინსტ
 იტუცი
ურ დოკუმენტებში, როგორიცაა პერსონალის მართვის პოლიტიკა და სტრატე
გიულ
 ი განვითარების გეგმები. უმეტეს შემთხვევაში, აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომები აკადემიურ
 ი პროგრამების მოდერნი
ზაციისა და სწავლებისა და სწავლის მეთოდების გაუმჯობესების სტრატეგიულ
 ი
მიზნების ფარგლ
 ებში არსებულ აქტივობებად არის წარმოდგენილი. ზოგიერთ
ინდივიდუალ
 ურ შემთხვევაში, პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობები ინგლ
 ი
სურ ენაში პერსონალის კომპეტენციის გაუმჯობესებით სპეციფიურ
 ად ინტერნა
ციონ ალიზაციის მიზანს ემსახურება. სტრატეგიულ
 ი განვითარების გეგმებში აკა
დემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომები ფრაგმენტულად
არის წარმოდგენილი სხვადასხვ ა პუნქტ
 ებში. ამრიგად, უგულებელყოფილია სა
ერთო ხედვა იმის შესახებ, თუ რამდენად შეეს აბამება აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომები უსდ-ების მიმდინარე პრიორ
 იტეტებს.
უსდ-ის ხელმძ ღვანელობასთან ჩატარებულმა გამოკითხვამ უფრო დეტალურად
წარმოაჩ ინა მიზნები, რომელთა მიღწევასაც ისინი ცდილობენ უსდ-ები აკადე
მიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომების გამოყენებით.
როგორც დოკუმენტაციის ანალიზმა გამოავლინა, ყველა უსდ-შ ი პრიორ
 იტეტუ
ლია სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის განვითარება და სასწავლო გეგმის
მოდერნიზაცია. თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებში, სასწავლო პროფილის
განურჩევლად, აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების ფარგ
ლებში მისაღწევ მიზანთა შორის აქცენტი კეთდება აკადემიურ
 ი და სამეცნიერ
 ო
საქმიან ობის ინტერნაციონ ალიზაციაზ ე, კვლევითი პროდუქტიულ
 ობის გაზრდ
 ა
ზე, ხოლო სახელოვნებო პროფილის მქონე უსდ-ებში პრიორ
 იტეტულია შემოქ
მედებითი პროდუქტიულ
 ობის ამაღლება. ამავდროულ
 ად, რეგიონ ული უსდ-ების
მიერ მითითებულ კვლევით საქმიან ობასთან დაკავშირებული მიზნები აქცენტს
აკეთებს აკადემიურ
 ი პერსონალის კვლევისა და საზოგადოებ ის მომსახურების
უნარების განვითარებაზე.
მიუხ ედავად იმისა, რომ სამეცნიერ
 ო ლიტერატურაში აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომები წარმოდგენილია, როგორც აკადემიუ
რი, ინდივიდუალ
 ური და ინსტ
 იტუციურ
 ი მიზნების მიღწევის მექანიზმი (Sorcinelli
et al., 2006), შესწავლილ ინსტ
 იტუციურ სტრატეგიებში პროფესიულ
 ი განვითა
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რების აქტივობების გამოყენება აკადემიურ
 ი პერსონალის ინდივიდუალრი და
ინსტ
 იტიცური მიზნების მიღწევასთან მიმართებით არ ვლინდება.  შესაბამისად,
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომების პოტენცია
ლი, შექმნ ას ინსტ
 იტუციონ ალური და აკადემიურ
 ი ტრანსფ
 ორმაციის მდგრადი
კულტურა და ხელი შეუწყოს კოლეგიალ
 ურ აკადემიურ კულტურას (Sorcinelli et
al., 2006), უგულებელყოფილია და ვერ სრულდება. დოკუმენტებში მოცემული
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომების მიზნების
შინაარსი არ მიუთ
 ითებს აკადემიურ
 ი პერსონალის წევრების ინდივიდუალ
 ირი
პროფესიულ
 ი განვითარების საჭიროებ ების და მიზნების მხარდაჭერაზე. რაც
შეეხ ება უსდ-ების აკადემიურ
 ი მიზნების მიღწევას და სწავლებისა და სწავლის
მიდგომების გაუმჯობესებას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების და ხარისხის უზრუნ
ველყოფის გარე მოთხოვნების დაკმაყოფილება ის ძირითადი ფაქტორებია,
რომლითაც გამოწვეულ
 ია პროფესიულ განვითარების საჭიროებ ა. პროფესი
ული განვითარების დანერგვ ის მიმართ ასეთი ტექნიკიურ
 ი მიდგომა ზღუდავს
მის შესაძლებლობას რომ შექმნას სწავლების მაღალი ხარისხის კულტურა და
განავითაროს ინოვაციურ
 ი მიდგომები სწავლებისა და სწავლის მიმართულებით
(Sorcinelli et al. 2006).

აკადემიური პერსონალის მიზნები, რომელთა მიღწევა
პროფესიული განვითარების აქტივობებით არის დაგეგმილი
აკადემიური პერსონალი გამოიკითხა იმ მიზნებზე, რომელთა მიღწევაც მათ
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობით წარმოუდგენიათ. ანალიზმა სხვა
დასხვა ინსტიტუციის ტიპისა და აკადემიური წოდების მიუხედავად მსგავსი პა
სუხები გამოავლინა პერსონალის აკადემიურ და სამეცნიერო მიზნებთან და
კავშირებით. თუმცა, აკადემიური წოდების გათვალისწინებით, გარკვეული
განსხვავებები შეინიშნებოდა აკადემიური და სამეცნიერო მიზნების ფორმუ
ლირების თვალსაზრისით.
სამეცნიერ
 ო საქმიან ობასთან დაკავშირებით, ყველაზე გავრც
 ელებული მიზნები,
რომელთა მიღწევასაც აკადემიურ
 ი პერსონალი ცდილობს, არის ეროვნულ და
საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობ ა, სამეცნიერ
 ო სტატიებ ის, წიგ
ნების, სახელმძ ღვანელოებ ისა და მონოგრაფიებ ის გამოქვეყნება, კვლევითი
პროექტების განხორციელ
 ება, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობ ა და
კვლევითი გრანტების მოპოვება. გამოკითხულმა პროფესორებმა ასევე ხაზი გა
უსვეს მათი სამეცნიერ
 ო ნაშრომების კომერციალ
 იზაციისა და ინდუსტრ
 იებთან
კვლევითი თანამშრ
 ომლობის საკითხს.
სწავლებასთან დაკავშირებული მიზნების თვალსაზრისით, აკადემიური პერსო
ნალი მიზნად ისახავს ახალი სასწავლო კურსების შემუშავებას და პედაგო
გიური უნარების ამაღლებას. რამდენიმე შემთხვევაში, მათ ასევე გამოთქვეს
სურვილი გაეღრმავებინათ და განეახლებინაათ შესაბამისი დისციპლინური
ცოდნა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კურსების შემუშავება ერთ-ერთი ყვე
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ლაზე ხშირად დაფიქსირები მიზანია, ანალიზმა აჩვენა, რომ პროფესორების
შემთხვევაში, ისინი უფრო მეტად ორიენტირებული არიან ახალი საგანმანათ
ლებლო პროგრამების და არა მხოლოდ კურსების შემუშავებაზე, განსაკუთ
რებით აქცენტს კი ახალი სადოქტორო და ერთობლივი საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშვებაზე აკეთებენ.
მაშასადამე, აკადემიურ
 ი პერსონალი პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომებს
განიხილავს, როგორც მათი კვლევის შედეგებისა და პროდუქტიულ
 ობის გაზრ
დის, პედაგოგიურ
 ი უნარების გაუმჯობესების, ახალი კურსებისა და პროგრამე
ბის განვითარების საშუალ
 ებას. აკადემიურ
 ი პერსონალის შემთხვევაში, აკადე
მიურ
 ი და ინდივიდუალ
 ური მიზნები, რომელთა მიღწევასაც ისინი პროფესიულ
 ი
განვითარების ხელშეწყობის გზით გეგმავენ, მჭიდროდ არის ერთმანეთთან
დაკავშირებული. გამოკითხულ აკადემიურ პერსონალს პროფესიულ
 ი განვითა
რების როგორც აკადემიურ
 ი კულტურისა და ინსტ
 იტუციონ ალური განვითარების
ხელშემწყობ ინსტ
რ
 უმენტზ ე ყურადღება არ გაუმ ახვილებია. იგივე შედეგი გა
მოვლინდა უსდ-ების ხელმძ ღვანელების გამოკითხვის და შესწავლილი დოკუ
მენტების ანალიზის შედეგადაც.
ანალიზმა გამოავლინა, რომ უსდ-ს და აკადემიურ პერსონალს განსხ ვ ავებული
ხედვები აქვთ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიზნებ
თან დაკავშირებით. გამოკითხული აკადემიურ
 ი პერსონალი მათი პროფესიულ
 ი
განვითარების მთავარ მიზნად ძირითადად  კვლევის უნარებისა და კვლევითი
პროდუქტიულ
 ობის გაუმჯობესებას ასახელებს. უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების შემთხვევაში, გამოკითხვის შედეგებსა და შესწავლილი დო
კუმენტაციის ანალიზში ნაკლებად არის აქცენტი გაკეთებული კვლევითი აქტივო
ბების განვითარებაზე და მეტი ყურადღება  სწავლების უნარების განვითარებას
ეთმობა. აქედან გამომდინარე, უსდ-ების ხელმძ ღვანელობებმა უნდა გადახე
დონ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიზნებს გადახედვა
მოახდინოს და დაინახოს  აღნიშნული, როგორც სწავლების და კვლევითი უნა
რების სრულყოფისა და ინსტ
 იტუციონ ალური გარდაქმნ ისთვის საჭირო მექანიზ
მი. ეს ყოველივე შესაძლებელი იქნება თუ მოხდება აკადემიურ
 ი პერსონალისა
და აკადემიურ
 ი დეპარტამენტების მიზნების შეჯერება და მათი ჩართვა უფრო
ყოვლისმომცვ ელი და მიზნებზე ორიენტირებული პროფესიულ
 ი განვითარების
სტრატეგიის დაგეგმვ ის პროცესში.

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
სტრუქტურა, ინსტიტუციური მიდგომები და პრაქტიკა
მიუხ ედავად იმისა, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აძლი
ერებენ ძალისხმევას აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიული განვითარების
მიმართულებით, მათ მცდელოდებს აკლია კოორდინაცია და სტრუქტურული
მიდგომა. კვლევაში მონაწილე არცერთ უმაღლეს სასწავლებელს არ გააჩნია
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების სტრატეგიებზე პასუხის
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მგებელი ცალკე სტრუქტურული ერთეულ
 ი. მიუხ ედავად იმისა, რომ აკადემი
ური პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომებთან დაკავშირებული
პასუხისმგ
 ებლობა ნაწილდება სხვადასხვ ა სტრუქტურულ ერთეულ
 ებს შორის, არ
არსებობს ცენტრალური სტრუქტურა ან კოორდინირებული სისტემა, რომელიც
დააკ ავშირებს ამ სხვადასხვ ა ერთეულ
 ებს და განსაზღვრავს საჭიროებ ებს, პრი
ორიტეტებს, სტრატეგიებს და მიდგომებს აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესი
ული განვითარების სტრატეგიებთან დაკავშირებით. ეს მიუთ
 ითებს იმაზე, რომ
პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარება ჯერ კიდევ არ არის აღიარ
 ებული ამ
დაწესებულებებისთვის პრიორ
 იტეტულ სფეროდ. ხშირ შემთხვევაში, აკადემი
ური პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომებში ჩართული განყო
ფილებებია ხარისხის უზრუნველყოფა, ადამიან ური რესურსები, საერთაშორისო
ურთიერთობები, და ასევე, კვლევისა და განვითარების განყოფილება. ზოგი
ერთ შემთხვევაში, უსდ-ს აქვს უწყვეტი სწავლის ან პროფესიულ
 ი განვითარე
ბის ცენტრები. თუმცა, ლიტერატურაში აღწერილი სრულად ჩამოყალიბებული
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების ცენტრებისგან განსხ ვ ა
ვებით (Gillespie, Robertson & Bergquist, 2010; Robertson, 2010; Sorcinelli et al. 2006), მათი ფუნქც
 იებ ი შემოიფარგლ
 ება ტრენინგებისა და სემინა
რების ორგანიზებაში გაწეულ
 ი ტექნიკური მხარდაჭერით.
ავტორიზაციის სტანდარტების მიხედვით (2010, 2017 წლის შესწორება) უს
დ-ებს უნდა ჰქონდეთ პერსონალის მართვის პოლიტიკა, რომელიც აღწერს
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მექანიზმებს. ამ კვლე
ვაში ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, აკადემიურ
 ი
პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიდგომების აღწერის ნაცვლად, არ
სებული პოლიტიკის განმს აზღვრელი დოკუმენტაცია ძალიან მოკლედ აღწერს
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების ტიპებს და ძირითადად ხაზს უსვამს
ზოგადად პერსონალის ტრენინგების ხელმისაწვდომობას. ზოგიერთ შემთხვე
ვებში, პერსონალის მართვის პოლიტიკა აღწერს პასუხისმგ
 ებლობების სხვა
დასხვ ა ტიპის დაყოფას სხვადასხვ ა განყოფილებებს შორის. აღწერილობები,
როგორც წესი, მოკლეა და არ ასახავს არსებული აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობების ან მათი განხორციელ
 ების პრო
ცედურების საერთო სურათს. ზოგიერთ შემთხვევაში, დოკუმენტებში აღწერილი
სტრუქტურული ერთეულ
 ები და გამოკითხვის პასუხებში მათი აღწერილობები
არ ემთხვეოდ
 ა ერთმანეთს. ეს მიუთ
 ითებს იმაზე, რომ დოკუმენტებში აღწერი
ლი სისტემა განსხ ვ ავდება რეალ
 ური პრაქტიკისგან. დოკუმენტაციის ანალიზში
კვლევის შედეგების წარდგენისას დადგინდა, რომ ორი ძირითადი სტრუქტურუ
ლი მიდგომა არსებობს კადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიული განვითარების
სტრატეგიებ ის ორგანიზების პროცესში. აღნიშნული მიდგომები შემდეგნაირია:
8

პირველი მიდგომით, ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი არის წამ
ყვანი ერთეულ
 ი პროფესიულ
 ი განვითარების საჭიროებ ების შეფასების,
ვორქშ ოფების და ტრენინგების დაგეგმვ ისა და განხორციელების, ცალ
კეულ აკადემიურ პერსონალთან და პროგრამის ან დეპარტამენტის ჯგუ
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ფებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციებ ის გაწევის პროცესში. ხარისხის
უზრუნველყოფის დეპარატამენტის მიერ ჩატარებული აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობები ძირითადად ორიენტირებუ
ლია სწავლებისა და სწავლის საკითხებზე ან აკრედიტაციის რეგულაციებში
განხორციელ
 ებულ ცვლილებებთან ადაპტაციაზ ე. ადამიან ური რესურსების
მართვის დეპარტამენტი არ არის ჩართული აკადემიურ
 ი პერსონალის პრო
ფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებში. ამავდროულ
 ად, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი პასუხისმგ
 ებელია აკადემიურ
 ი პერსონა
ლის საერთაშორისო მობილობასა და მათ მხარდაჭერაზე საერთაშორისო
პროექტებში მონაწილეობ ის თვალსაზრისით. თუმცა, დანაყოფებს შორის
კოორდინაცია არ შეინიშნება. პროფესიულ
 ი განვითარების ცენტრ
 ი, ზოგი
ერთ შემთხვევაში, უზრუნველყოფს ტექნიკურ მხარდაჭერას ტრენინგების
ორგანიზებაში.
8

მეორ
 ე მიდგომით, ადამიან ური რესურსების მართვის დეპარტამენტი პასუ
ხისმგ
 ებელია აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარებისთვის
არსებული საჭიროებ ების განსაზღვრასა და მათ განხორციელ
 ებაზე. ხა
რისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტრენინგებისა და
შეხვედრების ჩატარებას აკრედიტაციის რეგულაციებ ის შესახებ, ასევე სწავ
ლებისა და სწავლის საკითხებთან დაკავშირებით. ამავდროულ
 ად, საერთა
შორისო ურთიერთობების სამსახური მხარს უჭერს აკადემიური პერსონა
ლის საერთაშორისო მობილობას და მათ მონაწილეობ ას საერთაშორისო
პროექტებში, ხოლო საზოგადოებ ასთან ურთიერთობის სამსახური პასუხის
მგებელია ტრენინგებისა და ვორქშ ოფების ტექნიკურ ორგანიზებაზე.

საუნ ივერსიტეტო დოკუმენტაციაშ ი იშვიათ
 ად არის მითითებული, თუ როგორ
ხდება სხვადასხვა განყოფილებებს შორის კოორდინაცია. ზოგიერთ შემთხვე
ვაში, როლები და პასუხისმგ
 ებლობები ერთმანეთს ემთხვევა ან სრულად არ
ასახავს აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების დაგეგმვ ისა და
განხორციელ
 ების პროცესს.
არათანმიმდევრული მიდგომა აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვი
თარების სტრატეგიებ ის ორგანიზების კუთხით ასევე აისახა აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის გამოკითხვის შედეგებში. აკადემიურმა პერსონალმა დაეს ახელა ინსტ
 ი
ტუციურ
 ი ერთეულები, რომლებსაც მიმართავენ პროფესიულ
 ი განვითარებასთან
დაკავშირებით მხარდაჭერის მიღების მიზნით. ერთსა და იმავე დაწესებულე
ბებშიც კი, აკადემიურ
 ი პერსონალი ასახელებდა სხვადასხვ ა განყოფილებას ან
პირს, რომელიც, მათი აზრით, პასუხისმგ
 ებელი იყო მათი პროფესიულ
 ი გან
ვითარების მხარდაჭერაზე. მიღებული პასუხები მოიცავდა: ხარისხის უზრუნ
ველყოფის დეპარტამენტს, დეკანს, რექტორს, კანცლ
 ერს და საერთაშორისო
ურთიერთობების სამსახურს. არც ერთი პასუხი არ ეხებოდა ადამიან ური რე
სურსების დეპარტამენტს, მიუხ ედავად იმისა, რომ ინსტ
 იტუციურ დოკუმენტებში
ეს იყო მითითებული მოცემულ უსდ-ებში, როგორც აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ განვითარებაზე პასუხისმგ
 ებელი მთავარი განყოფილება. მიუხ ედა
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ვად იმისა რომ კვლევის უნარებისა და კვლევის შედეგების განვითარება ერთ-ერთი მთავარ მიზანს წარმოადგენს გამოკითხული დაწესებულებებისა და მათი
აკადემიურ
 ი პერსონალის წევრებისთვის, აღსანიშნავია, რომ მათ კვლევისა და
განვითარების დეპარტამენტები არ დაუს ახელებიათ, როგორც ადგილი, რომ
ლის საშუალ
 ებითაც უნდა მიიღონ პროფესიულ
 ი განვითარების თვალსაზრისით
მხარდაჭერა.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის მიხედ
ვით (2004), ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტების ძირითად ფუნქც
 იას
მოცემულ უსდ-ებში განხორციელებული სასწავლო, კვლევისა და პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების საქმიან ობის სისტემური შეფასება წარმოადგენს.
თუმცა, გამოკითხვის ანალიზი აჩვენებს, რომ ხარისხის უზრუნველყოფის დე
პარტამენტები წარმოადგენენ დომინანტური ინსტ
 იტუციურ სტრუქტურებს, რომ
ლებიც პასუხისმგებელნი არიან აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვი
თარების განხორციელ
 ებაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხარისხის უზრუნველყოფის
განყოფილებები პასუხისმგ
 ებელი არიან მათ მიერვე განხორციელ
 ებული საქ
მიან ობის შეფასებაზე. ასევე, იმის გათვალისწინებით, რომ სამეცნიერ
 ო ლიტე
რატურა ხაზს უსვამს აკადემიურ
 ი პერსონალის წინააღმდ
 ეგობრივ დამოკიდე
ბულებას ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესების მიმართ (Cardoso, Rosa &
Stensaker, 2016; Lucas, 2014; Newton, 2000), ნაკლებად სავარაუდ
 ოა,
რომ ხარისხის განყოფილებების მიერ პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობე
ბის განხორციელ
 ება წაახ ალისებს აკადემიურ პერსონალს ნებაყოფლობით მიი
ღონ მონაწილეობ ა და აღნიშნული ღონისძიებ ები აღიქვან, როგორც პროფესი
ული განვითარების/თ
 ვითგანვითარების საშუალ
 ება (Quinn, 2012). ამგვ არად,
აუცილებელია აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების რესტრ
 უქ
ტურიზაცია ისე, რომ იგი მთლიან ად იყოს ორიენტირებული უსდ-ის აკადემიურ
 ი
პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მიზნებისა და საჭიროებ ების დაკმა
ყოფილებაზე. ასევე აკადემიურ
 ი პერსონალი პროფესიულ
 ი განვითარების აქ
ტივობებში ჩართულობის გასაზრდ
 ელად და ამ აქტივობების მიმართ სანდოობ ის
ასამაღლებლად მნიშვნელოვანია აკადემიურ
 ი პერსონალის უშუალ
 ო ჩართვა
მათ დაგეგმვ ასა და განხორციელ
 ებაში (Sorcinelli et al. 2006).
გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
(2004) აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ განვითარებას მხოლოდ ერთ
შემთხვევაში მოიხსენიებს როგორც ხარისხის შეფასების საგანს და კანონის არც
ერთი ჩანაწერი არ უწყობს ხელს სდ-ებში აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიუ
ლი განვითარების პრაქტიკის განვითარებას.
უსდ-ის სტრატეგიულ და პოლიტიკის განმს აზღვრელ დოკუმენტებში არ არის მი
თითებული, თუ როგორ ხდება აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითა
რების პრიორ
 იტეტული სფეროებ ი განსაზღვრა და რა არის ზოგადად აკადემი
ური პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების პრიორ
 იტეტები. სტრატეგიულ
 ი
განვითარების გაან ალიზებული ათი გეგმიდან სამი მიუთ
 ითებს პერსონალის
განვითარებაზე, როგორც სტრატეგიულ პრიორ
 იტეტზე. დანარჩენებში, აკადე
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მიური პერსონალის პროფესიული განვითარების სტრატეგიები შედის ინსტიტუ
ციონალური განვითარების პრიორიტეტებში, სწავლებისა და სწავლის ხარის
ხის გაუმჯობესებაში ან ინტერნაციონალიზაციაში. თუმცა, მაშინაც კი, როდესაც
აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების სტრატეგიები ინსტიტუ
ციური განვითარების კონტექსტშია ნახსენები, მისი შინაარსი ორიენტირებუ
ლია სწავლებისა და სწავლის საკითხებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში, ექვსწლიან
სტრატეგიულ გეგმებში აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
სტრატეგიები შესაბამისი რეგულაციების და პერსონალის მუშაობის შეფასების
სისტემის შემუშავებას გულისხმობს. თუმცა, არ აღწერს პროფესიული განვითა
რების კონკრეტულ მიდგომებსა და აქტივობებს.

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
აქტივობებისთვის განკუთვნილი დაფინანსება
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების დაგეგმვ ასა და განხორ
ციელ
 ებასთან დაკავშირებით ინსტ
 იტუციონ ალური მიდგომების შესწავლის მიზ
ნით გაან ალიზდა ბიუჯ ეტის გამოყოფა და დაფინანსების წყაროებ ის განაწილება
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებზე. კვლევაში მონაწილე 10 უსდ-დ
 ან
მხოლოდ ნახევარმა უპასუხა აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითა
რებისთვის ბიუჯ ეტის გამოყოფის შესახებ დასმულ შეკითხვას. ეს ზოგადად მი
უთითებს იმაზე, რომ დაწესებულებები არ ხედავენ აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ განვითარებას, როგორც სტრატეგიულ პრიორ
 იტეტს, რომლის
თვისაც დაფინანსების გარკვ ეულ
 ი ნაწილი უნდა გამოიყოს და უსდ-ებისთვის
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე დახარჯული თანხების
გამოთვლა სხვადასხვ ა საბიუჯ ეტო ხაზებში მათთვის ტექნიკურ სირთულეს წარ
მოადგენს. ამრიგად, ამ ნაწილშიც იკვეთება აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფე
სიულ
 ი განვითარების სტრატეგიებ ის დაგეგმვ ისა და განხორციელ
 ების ფრაგ
მენტულობა. რაც შეეხ ება ხუთი უსდ-ს მიერ მოწოდებულ შედეგებს, აკადემიურ
 ი
პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების ბიუჯ ეტი მერყეობს ინსტ
 იტუციურ
 ი ბი
უჯეტის 0.5%-დან 5%-მდე.  
აკადემიურ
 ი პერსონალის გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ ტრენინგები
და ვორქშ ოფები, აკადემიურ
 ი შვებულება და კვლევითი გრანტები აკადემიურ
 ი
პერსონალისთვის ძირითადად ფინანსდ
 ება უსდ-ს ბიუჯ ეტით, რასაც მოყვება სა
ერთაშორისო დონორები (დიაგრამა 1). აღნიშნული აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობები 53%-დან 62%-მდე შემთხვევაში ინს
ტიტუციურ
 ი ბიუჯ ეტიდან დაფინანსდ
 ა.
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დიაგრამა 1. პროფესიული განვითარების აქტივობების დაფინანსების წყაროები
აკადემიური შვებულება 7%

16%

კვლევითი გრანტები აკადემიური
პერსონალისთვის 5%

17%

მონაწილეობა ერთობლივ
კვლევით პროექტებში

10%

მონაწილეობა კვლევით მობილობაში

11%

მონაწილეობა სწავლებით
მობილობაში

61%

22%

56%

39%

19%
57%

8%

ტრენინგი/ვორქშოფი
დისციპლინურ საკითხებზე

ტრენინგი/
ვორქშოფი სწავლა-სწავლებაში

16%

13%

66%

18%
8%
0%

32%

22%
24%
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40%

19%
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6%
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n თვითდაფინანსება    n საერთაშორისო დონორები    n სხვა    n უსდ

რაც შეეხ ება კვლევისა და სწავლების მობილობის პროგრამებს და ერთობლივ
კვლევით პროექტებს, დაფინანსების მთავარ წყაროს საერთაშორისო დონორე
ბი წარმოადგენენ. როგორც აკადემიურ
 ი პერსონალი იტყობინება, საერთაშო
რისო დონორებმა დააფ
 ინანსეს სასწავლო მობილობის 66%, კვლევითი მობი
ლობის 57% და ერთობლივი კვლევითი პროექტების 39%.
გამოკითხვის ანალიზმა გამოავლინა სხვადასხვ ა ტიპის უსდ-ს შორის არსებული
განსხ ვ ავება, აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების დაფინან
სების წყაროებ ის განაწილებასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ რეგი
ონული უსდ-ები უფრო მეტად ეყრდ
 ნობიან საკუთარ ბიუჯ ეტს აკადემიურ
 ი პერ
სონალის პროფესიულ
 ი განვითარების საქმიან ობის დასაფინანსებლად, ვიდრე
თბილისში მდებარე უსდ-ები. მაგალითად, რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტე
ტების აკადემიური პერსონალის ინფორმაციით, ტრენინგები და ვორქშ ოფები
შიდა ბიუჯეტიდან ფინანსდ
 ებოდა შემთხვევების 71%-ში, მაშინ როცა, რეგიონში
და თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებისთვის ეს მაჩვენებელი 59% და 52%
იყო. საშუალ
 ოდ, კვლევის გრანტების დაფინანსების წყარო შემთხვევათა 56%ში იყო ინსტ
 იტუციურ
 ი ბიუჯ ეტი. შედარებისთვის, რეგიონ ული უსდ-ს აკადემიურ
 ი
პერსონალის ინფორმაციით, შემთხვევების 74%-ში ინსტ
 იტუციურ
 ი ბიუჯ ეტი   და
ფინანსების ძირითადი წყაროს წარმოადგენდა. საერთო ჯამში, თბილისში მდე
ბარე უნივერსიტეტები უფრო მეტად სარგებლობენ საერთაშორისო დონორთა
დაფინანსებით რეგიონ ულ უმაღლეს სასწავლებლებთან შედარებით, განსაკუთ
რებით მაშინ, როდესაც საუბ არია სასწავლო უნივერსიტეტებზე.
Erasmus+, შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, DAAD-ი, Horizon 2020, GIZ-ი და Volkswagen Foundation-ი - ეს ის დამფინანსებელი
ორგანიზაციებ ია, რომლებსაც საერთაშორისო დონორებს შორის ყველაზე ხში
რად ასახელებდა აკადემიურ
 ი პერსონალი. რაც შეეხ ება დაფინანსების სხვა
წყაროებს, რუსთაველის ფონდი იყო კვლევისა და საერთაშორისო მობილობის
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პროგრამების დაფინანსების ძირითადი წყარო, შემდეგ წყაროს კი წარმოად
გენდნენ  დარგობრივი სამინისტრ
 ოებ ი, სამთავრობო უწყებები და პროფესიულ
 ი
ასოციაც
 იებ ი. ასევე, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონ ულ უსდ-ებთან
შედარებით, თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს აქვთ დაფინანსების უფრო
მრავალფეროვანი წყაროებ ი ყველა სახის პროფესიულ
 ი განვითარების, განსა
კუთრებით კი კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად.

აკადემიური პერსონალისთვის უზრუნველყოფილი ინსტიტუციური
მხარდაჭერა
აკადემიურ პერსონალი გამოიკითხა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მხარდაჭე
რით სარგებლობდნენ ისინი თავიანთი უსდ-ს მხრიდან პროფესიულ
 ი განვითა
რების აქტივობებში ჩართვის თვალსაზრისით. შედეგებმა აჩვენა, რომ უმრავ
ლეს შემთხვევაში უსდ აწვდის მათ ინფორმაციას პროფესიული განვითარების
ხელმისაწვდომ შესაძლებლობებზე, მაგრამ  პროფესიულ
 ი განვითარების გარე
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (68%) ჩამორჩება აკადე
მიურ
 ი პერსონალის პროფესიული განვითარების შიდა საქმიან ობის შესახებ ინ
ფორმაციის მიწოდებას (80%) (დიაგრამა 2). გარდა ამისა, რეგიონ ული სას
წავლო უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალი ყველაზე ნაკლებად არის
კმაყოფილი (68%) მათი უნივერსიტეტის ადმინისტრ
 აციის მხრიდან შიდა პრო
ფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების შესახებ არსებული კომუნიკაციით. თბი
ლისში მდებარე უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალი კი აღნიშნავს, რომ
ყველაზე სუსტია კომუნიკაცია (60%) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ
ლების მხრიდან უნივერსიტეტის გარეთ არსებული განვითარების შესაძლებლო
ბების შესახებ.
დიაგრამა 2. უსდ-ს ადმინისტრაციის მიერ აკადემიური პერსონალის მხარდაჭერის
ფორმები
გაცვლითი, კვლევითი, სხვა პროგრამების მოძებნასა და
განაცხადის შევსებაში  დახმარება

35%

ინფორმაციის მიღება უსდ-ს გარეთ არსებული
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების
შესახებ

68%

ინფორმაციის მიღება უსდ-ში არსებული პროფესიული
განვითარების შესაძლებლობების შესახებ

80%

მონაწილეობა უსდ-ს მიერ განხორციელებულ
პროფესიული განვითარების აქტივობაში

67%

პროფესიული განვითარების აქტივობებში
მონაწილეობის დაფინანსება

45%
21%

სხვა
უსდ-სგან არ მიმიღია არანაირი მხარდაჭერა

14%
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შედეგებმა (დიაგრამა 2) აჩვენა, რომ მხარდაჭერის ყველაზე გავრც
 ელებული
ფორმა, რომელიც მათ მიიღეს უსდ-ებისგან, გულისხმ ობდა მონაწილეობ ას მა
თი სასწავლებლების მიერ ორგანიზებული პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივო
ბებში, რაც უმეტეს შემთხვევაში ითვალისწინებდა მათ ჩართულობას ტრენინგებ
სა და ვორქშ ოფებში. კვლევის შედეგების მიხედვით, აკადემიურ
 ი პერსონალის
მხოლოდ 45%-მა განაცხადა, რომ მიიღო ფინანსური მხარდაჭერა თავიანთი
უსდ-გ
 ან პროფესიულ
 ი განვითარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ თბილისში მდე
ბარე უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალის მხოლოდ 33%-მა განაცხადა,
რომ უზრუნველყოფილია აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარე
ბისთვის დაფინანსება, მაშინ როცა რეგიონ ული უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი
პერსონალის 67%-მა განაცხადა, რომ ინსტ
 იტუტმა ფინანსურად დაუჭ ირა მხარი
მათ პროფესიულ
 ი განვითარების საქმიან ობას. გამოკითხულ დაწესებულებებში
აკადემიურ
 ი პერსონალის მხოლოდ 35%-მა განაცხადა, რომ მათ მიიღეს დახ
მარება თავიანთი უმაღლესი სასწავლებლებისგან მობილობის პროგრამების,
კვლევითი გრანტების ან სხვა პროგრამების მოძიებ ის ან განაცხადის მომზადე
ბის თვალსაზრისით. გასათვალისწინებელია რომ, აკადემიურ
 ი პერსონალისთ
ვის ყველაზე პრიორ
 იტეტულ პროფესიულ განვითარების მიზნებს სწორედ საერ
თაშორისო პროექტებში მონაწილეობ ის გააქტიურ
 ება და კვლევის საქმიან ობის
და პროდუქტიულობის გაუმჯობესება წარმოადგენდა. სხვა სახის მხარდაჭერა,
რომელიც აკადემიურმა პერსონალმა მიიღო უმაღლესი საგანმანათლებლო და
წესებულებებისგან, მოიცავდა დახმარებას საგრანტო პროექტების მართვაში,
ინოვაციებსა და სამეცნიერ
 ო ფესტივალებში მონაწილეობ ის მიღებაში, კონფე
რენციებ ის ორგანიზებაში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობის მოპოვე
ბაში და გამოფენების ორგანიზებაში. საერთო ჯამში, აკადემიურ
 ი პერსონალის
14%-მა განაცხადა, რომ მათ არ მიუღ
 იათ რაიმე სახის პროფესიულ
 ი განვი
თარების მხარდაჭერა უსდ-ისგან (გამოკითხვის შედეგები ინსტ
 იტუციონ ალური
ტიპის მიხედვით მოცემულია დანართ 2-ში).

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების პრაქტიკა
პერსონალის მართვის პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმე
ბის შესახებ დოკუმენტაციის ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა კვლევასი
მონაწილე უსდ-ების პერსონალის პროფესიული განვითარების აქტივობების
მთელი სპექტრი. განხილულ დოკუმენტებში მითითებულ ზოგიერთ ყველაზე
გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს სემინარები, ვორქშოფები, ტრენინ
გები, აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო მობილობა, კონფერენციები,
ინგლისური ენის კურსები, კვლევითი პროექტების დაფინანსება და აკადემიუ
რი-შემოქმედებითი შვებულება. აღსანიშნავია, რომ რიგ შემთხვევებში სტრა
ტეგიული გეგმები და პერსონალის მართვის პოლიტიკა მოიცავდა მხოლოდ
აკადემიური პერსონალის სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარებას. თუმცა,
გამოკითხვის შედეგების მიხედვით მოცემულ უსდ-ებში პროფესიული განვი
თარების სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს. შესაბამისად, უსდ-ებს ჯერ კიდევ
უჭირთ პერსონალის პროფესიული განვითარების აქტივობებთან დაკავშირე
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ბით სრული სურათის დანახვა და, მისი ინსტიტუციონალური და აკადემიური
მიზნებისა და აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალური მიზნების შესაბამი
სად ასახვა.
დიაგრამა 3. აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების სახეები
მონაწილეობა აკადემიური პერსონალის სასწავლო ჯგუფებში
მენტორობა
აკადემიური შვებულება
კვლევითი გრანტები აკადემიური პერსონალისთვის
მონაწილეობა ერთობლივ კვლევით პროექტებში
მონაწილეობა კვლევით მობილობაში
მონაწილეობა სწავლებით მობილობაში
ტრენინგი/ვორქშოფი დისციპლინურ საკითხებში
ტრენინგი/ვორქშოფი სწავლა-სწავლებაში
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უსდ-ების ადმინისტრ
 აციის წარმომადგენლებთან ჩატარებული გამოკითხვის მი
ხედვით, სხვა შესაბამის აქტივობებთან შედარებით, ტრენინგები და ვორქშ ო
ფები წარმოადგენენ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების
ყველაზე გავრც
 ელებულ პრაქტიკას, რომელსაც უსდ-ები სთავაზობენ თავიანთ
პერსონალს (დიაგრამა 3). ამას გარდა, უსდ-ების წარმომადგენლები და აკა
დემიურ
 ი პერსონალი საუბრობდნენ ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენ
ციებში მონაწილეობ ის დაფინანსებაზე, როგორც აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების ხელმისაწვდომ ფორმაზე. ორმა უსდ-მ ასევე ახ
სენა თანაშრომელთა მიერ ერთმანეთის ლექციებ ის დაკვირვება და აკადემი
ური პერსონალისთვის დამხმ არე სახელმძ ღვანელოებ ის შემუშავება, როგორც
პროფესიულ
 ი განვითარების პრაქტიკის ფორმა. თუმცა, ეს აქტივობები არ უხსე
ნებია გამოკითხვაში მონაწილე აკადემიურ
 ი პერსონალის არც ერთ წარმომად
გენელს. უნივერსიტეტის რეგულაციებ ის (ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა)
შინაარსობრივმა ანალიზმა აჩვენა, რომ კოლეგებზე დაკვირვება ითვლება ხა
რისხის შიდა მექანიზმად. ამრიგად, აკადემიურ
 ი პერსონალი ამას ძირითადად
აღიქვამს, უფრო როგორც მონიტორინგის ინსტ
რ
 უმენტს, ვიდრე პროფესიულ
 ი
განვითარების აქტივობას.
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აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
აქტივობებში მონაწილეობა და მათი ეფექტურობის შეფასება
კვლევის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა პროფესიულ
 ი განვითარების თითო
ეულ აქტივობაში აკადემიურ
 ი პერსონალის მონაწილეობ ის მასშტ
 აბების შესწავ
ლა და მათი მხრიდან აღნიშნული აქტივობების ეფექტურობის შეფასება. აკა
დემიურ
 ი პერსონალის გამოკითხვის მიხედვით, ტრენინგს /ვ ორქშ ოფებს აქვს
მნიშვნელოვნად მაღალი მონაწილეობ ის მაჩვენებელი პროფესიულ
 ი განვითა
რების სხვა აქტივობებთან შედარებით. მონაცემები ცხადყოფს, რომ აკადემიურ
 ი
პერსონალის მონაწილეობ ა სწავლების და სწავლის შესახებ ტრენინგებში შეად
გენს 82%-ს, ხოლო დისციპლინურ საკითხებთან დაკავშირებულ აქტივობებში
65%-ს, რასაც 48%-ით მოსდევს კვლევითი პროექტები.
დიაგრამა 4. აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა პროფესიული განვითარების
აქტივობებში
მონაწილეობა აკადემიური პერსონალის სასწავლო ჯგუფებში
მენტორობა
აკადემიური შვებულება

26%
21%
15%

კვლევითი გრანტები აკადემიური პერსონალისთვის

31%

მონაწილეობა ერთობლივ კვლევით პროექტებში
მონაწილეობა კვლევით მობილობაში
მონაწილეობა სწავლებით მობილობაში
ტრენინგი/ვორქშოფი დისციპლინურ საკითხებში
ტრენინგი/ვორქშოფი სწავლა-სწავლებაში

48%
23%
30%
65%
82%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

აღსანიშნავია, რომ პროფესიულ
 ი განვითარების სამი აქტივობა, რომელშიც
ყველაზე ხშირად იღებს მონაწილეობ ას აკადემიურ
 ი პერსონალი, ასევე შეფას
და აკადემიურ
 ი პერსონალის მიერ ყველაზე ეფექტურ საქმიანობად. ტრენინგი/
ვორქშ ოფები სწავლებისა და სწავლის, დისციპლინურ საკითხებში და ერთობ
ლივ კვლევით პროექტებში მონაწილეობ ა შეფასდა, როგორც პროფესიულ
 ი
განვითარების ყველაზე ეფექტური აქტივობები, აკადემიურ
 ი პერსონალის 70%მა ისინი შეაფ
 ასა, როგორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“ (დიაგრამა 5).
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დიაგრამა 5. აკადემიური პერსონალის მიერ შეფასებული პროფესიული განვითარების
აქტივობების ეფექტურობა

მონაწილეობა აკადემიური
პერსონალის სასწავლო ჯგუფებში

17%

6%

მენტორობა

17%

5%

21%

აკადემიური შვებულება
კვლევითი გრანტები აკადემიური
პერსონალისთვის

12%
18%

მონაწილეობა კვლევით მობილობაში

15%

მონაწილეობა სწავლებით მობილობაში

ტრენინგი/ვორქშოფი დისციპლინურ საკითხებში 6% 6%
ტრენინგი/ვორქშოფი სწავლა-სწავლებაში 5% 6%

7%
6%

13%

14%
12%

25%
23%
25%

13%

5% 12%

31%

39%

12%

12%
6%

29%

15%

6%

16%

მონაწილეობა ერთობლივ კვლევით პროექტებში

16%

26%

38%

36%
40%
46%

27%

34%

24%

36%
41%
40%
40%
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აკადემიური შვებულება, მონაწილეობა კვლევითი მობილობის პროგრამებში
და სამეცნიერო გრანტები შეფასდა, როგორც ყველაზე ნაკლებად ეფექტური
პრაქტიკა, რადგან აკადემიური პერსონალის 20%-ზე მეტმა შეაფასა ისინი,
როგორც „არაეფექტური“ ან „ნაკლებად ეფექტური“. გამოკითხვის მიხედვით
აკადემიური შვებულებისა და კვლევითი მობილობის პროგრამების ეფექტუ
რობის მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია (15% და 23%, შესაბამისად) სხვა
აქტივობებთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შედეგების გამომწვე
ვი მიზეზები საჭიროებს დამატებით შესწავლას, ამ მონაცემებიდან შეგვიძლია
დავინახოთ, რომ აკადემიური პერსონალისთვის უფრო ხელმისაწვდომი პრო
ფესიული განვითარების ფორმები შეფასებულია, როგორც უფრო ეფექტური.
ქვემოთ, აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების თითოეულ აქ
ტივობასთან და მათ ეფექტურობასთან დაკავშირებული შედეგები უფრო ფარ
თოდაა განხილული.

ტრენინგები და ვორქშოფები
ანალიზი აჩვენებს, რომ აკადემიურ
 ი პერსონალის ტრენინგები და ვორქშ ოფები
ხელმისაწვდომია კვლევაში მონაწილე ყველა უსდ-შ ი და პროფესიულ
 ი განვი
თარების სხვა აქტივობებთან შედარებით, მათ აქვთ მონაწილეობ ის ყველაზე მა
ღალი მაჩვენებელი. მონაცემები აჩვენებს (დიაგრამა 6), რომ რეგიონ ულ უსდ-
ებში ტრენინგებსა და ვორქშ ოფებში მონაწილეობ ა თბილისის უმაღლეს სასწავ
ლებლებთან შედარებით უფრო მაღალია. ეს მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია
თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებში. აკადემიურ
 ი პერსონალის მონაწილეობ ა
ტრენინგებსა და ვორქშ ოფებში სწავლებისა და სწავლის შესახებ რეგიონ ულ და
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სასწავლო უნივერსიტეტებში 95% და 92%-ია, ხოლო თბილისში მდებარე უნი
ვერსიტეტებში ამ აქტივობაში მონაწილეობ ის მაჩვენებელი 75%-ია. ეს შედეგე
ბი მიუთ
 ითებს იმაზე, რომ რეგიონ ული უსდ-ები უფრო მეტ ძალისხმ ევას უთმობენ
სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის გაუმჯობესებას, ხოლო თბილისის უნივერ
სიტეტები აკადემიურ
 ი პერსონალს პროფესიულ
 ი განვითარების უფრო მრავალ
ფეროვან აქტივობებს სთავაზობენ. ეს ასევე აისახება გამოკითხვის შედეგებში,
რომელიც განიხილავს აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების
მრავალფეროვნებისა და ხელმისაწვდომობის საკითხს სხვადასხვ ა ტიპის უსდ-
ებში (იხ. დანართი 3).
დიაგრამა 6. ტრენინგებსა და ვორქშოფებში მონაწილეობა უსდ-ს ტიპისა და
ადგილმდებარეობის მიხედვით
86%

უნივერსიტეტი (რეგიონი)
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n ტრენინგი/ვორქშოფი დისციპლინურ საკითხებზე    n ტრენინგი/ვორქშოფი სწავლა-სწავლებაში

ტრენინგი და ვორქშ ოფები სწავლებისა და სწავლის, და ასევე დისციპლინურ სა
კითხებში აკადემიურ
 ი პერსონალის მიერ შეფასდა, როგორც პროფესიულ
 ი გან
ვითარების ყველაზე ეფექტური აქტივობები რადგან 78% და 74% შემთხვევებში
ისინი შეაფ
 ასეს, როგორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“ (დიაგრამა 7).
მიუხ ედავად იმისა, რომ რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი
პერსონალის მონაწილეობ ის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია, მათი მოსაზრება
ჩატარებული ტრენინგებისა და ვორქშ ოფების ეფექტურობის შესახებ ყველაზე
კრიტიკულია. მთლიან ობაში, რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადე
მიურ
 ი პერსონალის 21%-მა ტრენინგებისა და ვორქშ ოფების ეფექტურობა შეა
ფასა, როგორც „არაეფექტური“ ან „ნაკლებად ეფექტური“ და მათგან მხოლოდ
58%-მა შეაფ
 ასა ისინი, როგორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“. ამის სა
პირისპიროდ, ეს მაჩვენებელი სხვა დაწესებულებებისთვის სულ მცირე 74%-ია.
ეს შედეგები ეხმიან ება კვლევის შედეგებს, რომელიც ეხება აკადემიურ
 ი პერ
სონალის კმაყოფილების დონეს პროფესიულ
 ი განვითარების საქმიან ობასთან
მიმართებაში. ანალიზის შედეგების თანახმად, რეგიონ ული სასწავლო უნივერ
სიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალი ყველაზე ნაკლებად არის კმაყოფილი აკა
დემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების ხარისხით (დანართი 3).
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დიაგრამა 7. ტრენინგებისა და ვორქშოფების ეფექტურობა
სულ
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n არა-ეფექტური    n ნაკლებად ეფექტური    n მეტ-ნაკლებად ეფექტური n ეფექტური   n ძალიან ეფექტური

კვლევის ანალიზმა გამოავლინა ის ძირ
 ითადი თემები რაზეც უსდ-ები ატარებენ
ტრენინგებსა და ვორქშოფებს.   ყველაზე გავრცელებული თემები დაკავშირე
ბულია პროგრამის შემუშავებასთან და სწავლებისა და სწავლის საკითხებთან.
კერძოდ, ეს მოიცავს სასწავლო გეგმის შემუშავებას, სასწავლის შედეგების მიღ
წევას, სწავლებისა და სწავლის მეთოდებს, სტუდენტების შეფასებას, პროგრა
მის აკრედიტაციას და თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავებას. ასევე, ბოლო
ორი წლის განმავლობაში COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული ელექტრონუ
ლი სწავლება და ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლების პროცესში  ყველაზე
გავრცელებული თემა გახდა აკადემიური პერსონალის ტრენინგებში.
მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიურ
 ი პერსონალისთვის განკუთვნილი ტრენინ
გები და ვორქშოფები ძირ
 ითადად ორიენტირებულია სწავლების დონის განვი
თარებაზე, კვლევამ ასევე გამოავლინა შემდეგი თემები: პლაგიატი და პლაგი
ატის გამოვლენის პროგრამული უზრუნველყოფით სარგებლობა; სამეცნიერო
ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზების გამოყენება; ინსტიტუციური რეგულაციები;
დოქტორანტების ზედ
 ამხედველობა; ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები;
კვლევითი საგრანტო პროექტების წერა; კვლევის მეთოდები; და სამეცნიერო
გამოცემები. ტრენინგები და ვორქშოფები სწავლებისა და სწავლის საკითხებ
ში, და ინსტიტუციური რესურსების გამოყენებაში ტარდება შიდა რესურსებით,
ხოლო კვლევით და სამეცნიერო აქტივობებთან დაკავშირებული ტრენინგები
ძირ
 ით
 ადად ორგანიზებულია გარე მხარდაჭერით და მათი მასშტაბები მნიშვნე
ლოვნად მცირეა. ეს ხაზს უსვამს უსდ-ების შიდა შესაძლებლობების ნაკლებობას
კვლევასთან დაკავშირებული აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითა
რების აქტივობების განსახორციელებლად.

სასწავლო და კვლევითი მობილობის პროგრამები
კვლევაში მონაწილე 10 უსდ-დ
 ან, სასწავლო მობილობის პროგრამები ხელმი
საწვდომია ცხრა დაწესებულებაში, ხოლო კვლევითი მობილობის პროგრამები რვა უსდ-შ ი. ამის მიუხ ედავად, სასწავლო მობილობის პროგრამებში მონაწილე
ობის საერთო მაჩვენებელი მხოლოდ 30%-ია, ხოლო კვლევითი მობილურობის
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პროგრამებში - 23%. როგორს კვლევიდან ჩანს, მობილობის პროგრამები ხელ
მისაწვდომია თითქმის ყველა საჯარო უსდ-ში, თუმცა პროგრამების რაოდენობა და
ხელმისაწვდომობა, და შესაბამისად, ამ პროგრამებში აკადემიური პერსონალის
მონაწილეობა განსხვავდება უსდ-ის ტიპისა და ადგილმდებარეობის მიხედვით.
დიაგრამა 8. სასწავლო და კვლევითი მობილობის პროგრამებში მონაწილეობა, უსდ-ის
ტიპის მიხედვით
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n კვლევითი მობილობა     n სასწავლო მობილობა

როგორც მე-8 დიაგრამაზეა ნაჩვენები, სასწავლო უნივერსიტეტებთან შედარებით,
უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი უფრო აქტიურად მონაწილეობს სასწავ
ლო და კვლევითი მობილობის პროგრამებში. სასწავლო მობილობის პროგრა
მებში მონაწილეობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რეგიონული უნივერსიტეტე
ბის აკადემიურმა პერსონალმა აჩვენა (35%), ხოლო თბილისის  უნივერსიტეტების
აკადემიური პერსონალი ყველაზე აქტიურად კვლევითი მობილობის პროგრამებ
ში (26%) მონაწილეობს. სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემიურმა პერსონალმა
ყველაზე დაბალი აქტიურობა აჩვენა ორივე მობილობის პროგრამაში, რაც აიხსნე
ბა აკადემიური პერსონალის მობილობის პროგრამების სიმცირით, საერთაშორი
სო ურთიერთობების სამსახურის მხრიდან ნაკლები მხარდაჭერით და სასწავლო
უნივერსიტეტებში ინგლისური ენის კომპეტენციის ნაკლებობით.
აკადემიური რანგის მიხედვით გაანალიზებულამ მონაცემებმა აჩვენა, რომ ასისტენ
ტ-პროფესორები და პროფესორები უფრო აქტიურად არიან ჩართული კვლევით
და სასწავლო მობილობის პროგრამებში, ხოლო ასოცირებული პროფესორები
ორივე სახის პროგრამაში  პასიურობას იჩენენს. სასწავლო მობილობის პროგრა
მებში მონაწილეობა ყველაზე მაღალია ასისტენტ პროფესორებს შორის (42%),
ხოლო პროფესორები ყველაზე აქტიურები არიან კვლევითი მობილობის პროგრა
მებში მონაწილეობის თვალსაზრისით (29%) (დანართი 4, დიაგრამა 18).
აკადემიურ
 ი პერსონალის ასაკის მიხედვით მობილობის პროგრამაში მონაწი
ლეობ ის შესახებ მონაცემები აჩვენებს, რომ ზოგადად, სასწავლო მობილობის
პროგრამებში უფრო მაღალია 55 წლამდე (საშუალოდ 35%) ასაკის თანამშ
რომლების მონაწილეობ ა, ხოლო კვლევითი მობილობის პროგრამებში - 55
წელს გადაცილებული აკადემიურ
 ი პერსონალის ჩართულობა (25%). გარდა
ამისა, 45 წლამდე ასაკის აკადემიურ
 ი პერსონალის მონაწილეობ ის მაჩვენებე
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ლი კვლევითი მობილობის პროგრამებში შესამჩნ ევად დაბალია და საშუალ
 ოდ
15%-ს შეადგენს (დანართი 4, დიაგრამა 19).
გარდა იმისა, რომ პერსონალის საერთაშორისო მობილობის შესახებ ანგარიშ
ში (ბრეგვაძე, გურჩიან ი, ლორთქიფანიძე, 2019) ხაზგასმულია ინგლ
 ისური ენის
არასაკმარისი კომპეტენციებ ი, ისევე როგორც საერთაშორისო მობილობის შე
საძლებლობებისა და განაცხადის პროცედურების შესახებ ინფორმირებულობის
ნაკლებობა, როგორც მსგავსს პროგრამებში   პერსონალის ჩართულობის ზო
გადი დამაბრკოლებელი ფაქტორები, კვლევის შედეგებმა ასევე დაად
 ასტურა,
რომ უსდ-ების ხელმძ ღვანელობამ უნდა გადახედოს უნივერსიტეტის პრიორ
 იტე
ტებს და მეტად შეუწყოს ხელი კვლევითი მობილობის პროგრამებში ახალგაზრ
და მეცნიერთა ჩართულობას.
დიაგრამა 9. კვლევითი მობილობის პროგრამების ეფექტურობა, უმაღლესი სასწავლებ
ლის ტიპის მიხედვით
სულ
უნივერსიტეტი (რეგიონი)

18%

6%

13%

11% 3% 11%

უნივერსიტეტი (თბილისი)

18%

სასწავ. უნივერსიტეტი (რეგიონი)

6%

14%
0%

20%

53%

10%

26%
12%

9%

10%

36%

22%

36%

სასწავ. უნივერსიტეტი (თბილისი)

27%

41%
20%

20%

32%
30%

12%

32%

40%

50%

60%

70%

14%
80%

90%

100%

n არა-ეფექტური    n ნაკლებად ეფექტური    n მეტ-ნაკლებად ეფექტური n ეფექტური   n ძალიან ეფექტური

საერთო ჯამში, აკადემიურ
 ი პერსონალის 63%-მა შეაფ
 ასა კვლევითი მობილო
ბის პროგრამები, როგორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“ (დიაგრამა 9).
ასევე,  67%-მა  დადებითი შეფასება მისცა სასწავლო მობილობის პროგრამებს
(დიაგრამა 10).
დიაგრამა 10. სასწავლო მობილობის პროგრამების ეფექტურობა, უმაღლესი სასწავ
ლებლის ტიპის მიხედვით
სულ
უნივერსიტეტი (რეგიონი)

15%

11% 2% 4%

უნივერსიტეტი (თბილისი)

15%

სასწავ. უნივერსიტეტი (რეგიონი)
სასწავ. უნივერსიტეტი (თბილისი)

5%

6%

26%

10%

26%

10%

58%
26%

43%

16%

19%

33%
20%

41%

24%

10%

10% 0%
0%

12%

30%

29%

43%
40%

50%

60%

70%

14%
80%

90%

100%

n არა-ეფექტური    n ნაკლებად ეფექტური    n მეტ-ნაკლებად ეფექტური n ეფექტური   n ძალიან ეფექტური
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მონაცემები ცხადყოფს, რომ რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემი
ურმა პერსონალმა, აღნიშნულ პროგრამებში მონაწილეობ ის ყველაზე დაბალი
მაჩვენებლის გარდა,ასევე, ყველაზე დაბალი ეფექტურობით შეაფ
 ასა მობილო
ბის პროგრამებში მონაწილეობა.მათი 48% მიიჩნევს, რომ კვლევითი მობი
ლობის პროგრამები არის „არაეფექტური“ ან „ნაკლებად ეფექტური“, ხოლო
სასწავლო მობილობის პროგრამებში მონაწილეობ ის ეფექტურობა 36% შეა
ფასა უარყოფითად. უნივერსიტეტების აკადემიურმა პერსონალმა დააფ
 იქსი
რა მობილობის პროგრამების უფრო მაღალი ეფექტურობა. 71%-მაკვლევითი
მობილურობის პროგრამებში მონაწილეობ ა შეაფ
 ასა, როგორც „ეფექტური“ ან
„ძალიან ეფექტური“, ხოლო 75%-მასასწავლო მობილობის პროგრამები შე
აფასა, როგორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“. მიღებული შედეგების
გათვალისწინებით, სასწავლო უნივერსიტეტებმა და, კერძოდ, რეგიონ ულმა
სასწავლებლებმა, სიღრმისეულ
 ად უნდა გამოიკვლიონ მობილობის პროგრა
მებთან დაკავშირებული დაბრკ ოლებები, და შესაბამისად დაეხმარონ აკადემი
ურ პერსონალს სირთულეებ ის გადალახვაში, რათა მათ მაქსიალ
 ური სარგებე
ლი მიიღონ მობილობის პროგრამებში მონაწილეობ ით.

კვლევითი გრანტები და ერთობლივი კვლევითი პროექტები
კვლევაში მონაწილე ათი უსდ-დ
 ან შვიდი სასწავლებელი თავისი აკადემიურ
 ი
პერსონალისთვის სამეცნიერ
 ო გრანტებს მათივე ბიუჯ ეტიდან უზრუნველყოფს.
უსდ-ები, რომლებიც არ ეწევიან მსგავს პრაქტიკას, არიან სახელოვნებო პრო
ფილის მქონე ინსტ
 იტუციებ ი.
დიაგრამა 11. აკადემიური პერსონალი, რომელმაც გრანტები კვლევითი პროექტების
თვის მიიღო
სულ

31%
28%

უნივერსიტეტი (რეგიონი)

31%

უნივერსიტეტი (თბილისი)

41%

სასწავ. უნივერსიტეტი (რეგიონი)
22%

სასწავ. უნივერსიტეტი (თბილისი)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

საერთო ჯამში, აკადემიურ
 ი პერსონალის 31%-მა განაცხადა, რომ მათ ბოლო
ხუთი წლის განმავლობაში შეძლეს კვლევითი გრანტებით სარგებლობა, ხოლო
აკადემიურ
 ი პერსონალის მონაწილეობ ამ ერთობლივ კვლევით პროექტებში
48%-ი შეადგინა. რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემიურმა პერ
სონალმა კვლევითი გრანტების მიღების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აჩვენა,
ძირითადად საკუთარი უნივერსიტეტის ბიუჯ ეტიდან დაფინანსებით. ამასთან, აღ
სანიშნავია, რომ მათი უმრავლესობა (72%) საზღვაო პროფილის რეგიონ ულ
სასწავლო უნივერსიტს წარმოადგენენ.
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დიაგრამა 12. ერთობლივ კვლევით პროექტებში მინაწილე აკადემიური პერსონალი
სულ

48%
58%

უნივერსიტეტი (რეგიონი)
48%

უნივერსიტეტი (თბილისი)
39%

სასწავ. უნივერსიტეტი (რეგიონი)

38%

სასწავ. უნივერსიტეტი (თბილისი)
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კვლევაში მონაწილე ყველა საჯარო უსდ-ის აკადემიურ
 ი პერსონალი, გარდა
ერთი რეგიონ ული უნივერსიტეტისა, ჩართულია ერთობლივ კვლევით პროექ
ტებში. უნივერსიტეტებს აკადემიურ
 ი პერსონალის მონაწილეობ ის უფრო მა
ღალი მაჩვენებელი აქვთ ერთობლივ კვლევით პროექტებში, ეს მაჩვენებელი
შეადგენდა 58%-ს რეგიონ ული უნივერსიტეტებში და 48%-ს -თბილისში მდე
ბარე უნივერსიტეტებში. აღსანიშნავია აკადემიურ
 ი რანგის მიხედვით ჩატარებუ
ლი ანალიზი, რომელმაც აჩვენა, რომ პროფესორები ყველაზე ხშირად არიან
კვლევითი გრანტების მიმღები (34%-ი, მაშინ როცა ყველა რანგისთვის საშუა
ლო მაჩვენებელი 31%-ია), ხოლო ასისტენტ პროფესორები და პროფესორე
ბი უფრო აქტიურ
 ად არიან ჩართული ერთობლივ კვლევით პროექტებში (65%
და 62%, შესაბამისად. ყველა რანგისთვის   საშუალ
 ო მაჩვენებელი 48%-ია)
(დანართი 4, დიაგრამები 20 და 21).
დიაგრამა 13. კვლევითი საგრანტო პროექტების ეფექტურობა
სულ
უნივერსიტეტი (რეგიონი)

16%
11%

7%
6% 6%

15%

უნივერსიტეტი (თბილისი)

9%

22%

სასწავ. უნივერსიტეტი (რეგიონი)
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n არა-ეფექტური    n ნაკლებად ეფექტური    n მეტ-ნაკლებად ეფექტური n ეფექტური   n ძალიან ეფექტური

საერთო ჯამში, აკადემიურ
 ი პერსონალის 63%-მა შეაფ
 ასა  კვლევითი პროექტე
ბისთვის განკუთვნილი გრანტები, როგორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობა (დიაგრამა 13). საყურადღებოა, რომ
რეგიონ ებში მდებარე სასწავლო უნივერსიტეტების შემთხვევაში, აკადემიურ
 ი
პერსონალის მხოლოდ 39% მიიჩნევს აღნიშნულ გრანტებს ეფექტურად. რო
გორც ხედავთ, რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის მონაწილეობ ა კვლევით პროექტებში უფრო მაღალია ვიდრე სხვა ტიპის
36

უსდ-ებში. შესაბამისად, მიღებული შედეგები ცხადყოფს, რომ, მისი ეფექტურო
ბის შემაფერხებელი ფაქტორების დადგენის მიზნით, აუცილებელია გადაიხე
დოს აკადემიურ
 ი პერსონალისთვის კვლევითი გრანტების მინიჭების პრაქტიკა.
გარდა ამისა, უსდ-ებმა აკადემიურ
 ი პერსონალი უნდა უზრუნველყონ შემდგომი
კონსულტაციებ ითა და მხარდაჭერით, რათა მათ მაქსიმალური სარგებელი მიი
ღონ მსგავსს პროექტებში მონაწილეობ ით.
დიაგრამა 14. ერთობლივი კვლევითი პროექტების ეფექტურობა
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აკადემიურ
 ი პერსონალის პასუხებზე დაყრდ
 ნობით, ერთობლივ კვლევით პრო
ექტებში მონაწილეობ ა არის პროფესიულ
 ი განვითარების რიგით მეორ
 ე ყვე
ლაზე ეფექტური აქტივობა (ტრენინგებისა და ვორქშ ოფების შემდეგ). საერთო
ჯამში, მონაწილეთა 71%-მა ერთობლივი კვლევითი პროექტები შეაფ
 ასა, რო
გორც „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“ (დიაგრამა 14). თუმცა, გამოკითხვის
შედეგად, გამოიკვეთა, რომ საჭიროა აკადემიურ
 ი პერსონალის მხარდაჭერა
ერთობლივ კვლევით პროექტებში ჩართვისთვის, განსაკუთრებით საერთაშო
რისო პარტნ იორ
 ებთან. ამრიგად, უსდ-ებმა უნდა გასწიონ მეტი ძალისხმ ევა აკა
დემიურ
 ი პერსონალის მხარდასაჭერად საერთაშორისო პარტნიორ
 ების მოძიე
ბაში, კვლევითი თანამშრ
 ომლობის განვითარებაში და ერთობლივი კვლევითი
პროექტებისთვის დაფინანსების მოზიდვაში.

აკადემიური-შემოქმედებითი შვებულება
გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ კვლევაში მონაწილე შვიდივე უნივერსიტე
ტის პერსონალს შეუძლია აკადემიურ-შ ემოქმედებითი შვებულბით სარგებლობა,
მაშინ როცა, არც ერთი სასწავლო უნივერსიტეტი არ სთავაზობს თავიანთ პერ
სონალს აღნიშნულ შესაძლებლობას. აკადემიურ
 ი-შემოქმედებითი შვებულე
ბა ანაზღაურ
 ებადია და აკადემიურ პერსონალს საშუალ
 ებას აძლევს დაუთმოს
დრო სამეცნიერ
 ო საქმიან ობას ან პროფესიულ
 ი განვითარების სხვა აქტივობებს
(Mamiseishvili & Miller, 2010).  გამოკითხული უნივერსიტეტების შინაგანაწე
სის მიხედვით, აკადემიურ
 ი შვებულების მაქსიმალური ხანგრ
 ძ ლივობა 10-დან
12 თვემდე მერყეობს და, როგორც წესი, მისი აღება შესაძლებელია 5-7 წელი
წადში ერთხელ. აკადემიურ
 ი შვებულების დასრულების შემდეგ, აკადემიურმა
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პერსონალმა უნდა წარადგინოს ანგარიში ამ პერიოდ
 ის განმავლობაში შესრუ
ლებული საქმიანობის შესახებ. სამეცნიერ
 ო ლიტერატურაში მითითებულია, რომ
აკადემიურ
 ი შვებულება პროფესიულ
 ი განვითარების  იმ სახეობ ათაგანია, რო
მელიც ყველაზე დიდიხანია არსებობს და ამასთან ის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექ
ტურ პრაქტიკად ითვლება (McKee, 2013; Austin & Sorcinelli, 2013). თუმცა,
საქართველოს უსდ-ებში აკადემიურ
 ი შვებულებით სარგებლობის მაჩვენებელი
ყველაზე დაბალია, სხვა პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებთან შედარებით
(15%). ასოცირებული პროფესორები და ასისტენტ- პ რ
 ოფესორები შედარებით
უფრო აქტიურ
 ები არიან, აკადემიურ
 ი შვებულებით სარგებოლის თვალსაზირი
სით (დიაგრამა 15).
დიაგრამა 15. აკადემიური პერსონალის მიერ აკადემიური შვებულებით სარგებლობა,
აკადემიური თანამდებობის მიხედვით
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აღნიშნული მცირედი განსხ ვ ავებით უფრო გავრც
 ელებულ პრაქტიკას  წარმოად
გენს რეგიონ ულ უნივერსიტეტებში (16%), თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებ
თან შედარებით (14%). ამასთან, სახელოვნებო პროფილის მქონე უნივერსიტე
ტების აკადემიურ პერსონალს აკადემიურ
 ი შვებულებით სარგებლობის ყველაზე
მეტი გამოცდილება აღმოაჩნდ
 ათ (22%). კვლევამ გამოავლინა რამდენიმე ძი
რითადი მიზეზი, რის გამოც ნაკლებად ხდება აკადემიურ
 ი შვებულებით სარგებ
ლობა. სახელდობრ, აკადემიურმა პერსონალმა, ხშირ შემთხვევებში, არც კი
იცის, რომ შეუძლიათ ისარგებლონ აღნიშნული შესაძლებლობით. გარდა ამისა,
რესპონდენტებმა გამოხატეს წუხილი და ეჭვები იმის თაობ აზე, რომ მათი უნი
ვერსიტეტი ან ფაკულტეტის ადმინისტრ
 აცია არ აძლევდა მათ საშუალ
 ებას ესარ
გებლათ აღნიშნული შესაძლებლობით.
საერთო ჯამში, აკადემიური პერსონალის 68% მიიჩნევს, რომ აკადემიური
შვებულება არის „ეფექტური“ ან „ძალიან ეფექტური“ პროფესიული განვითა
რების პრაქტიკა. აკადემიური შვებულების დროს, ყველაზე ხშირ შემთხვევებში,
აკადემიური პერსონალი მუშაობს აკადემიურ პუბლიკაციებზე, მონოგრაფიებ
სა და სახელმძღვანელოებზე, დაკავებულია სასწავლო მასალის შემუშავებით
და ეწევა კვლევით საქმიანობას. იყო შემთხვევები, როდესაც, აღნიშნულ პე
რიოდში, აკადემიური პერსონალი საზღვარგარეთ მონაწილეობდა სასწავლო
აქტივობებში.
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უნდა აღინიშნოს, რომ აკადემიურ
 ი შვებულება თავდაპირველად განსაზღვრუ
ლი იყო, როგორც აკადემიურ
 ი პერსონალის უფლება “უმაღლესი განათლების
შესახებ“ კანონში (2004), მაგრამ შემდგომში, 2011 წლის ცვლილებებით იქნა
ამოღებულ. მიუხ ედავად ამისა, კანონში კვლავ შემორჩენილია ჩანაწერი იმის
შესახებ, რომ აკადემიურმა პერსონალმა აღნიშნული შვებულების დასრულების
შემდეგ წარადგინოს შესაბამისი ანგარიში (37-ე მუხლი, პუნქტ
 ი “დ”).  

მენტორობა და პროფესიული სასწავლო წრეები/ჯგუფები
უსდ-ების ხელმძ ღვანელობის გამოკითხვისა და შესაბამისი შესწავლილი დო
კუმენტაციის ანალიზმა გამოავლინა, რომ მენტორობის პრაქტიკა და პროფე
სიულ
 ი სასწავლო წრეებ ი/ჯგ
 უფები პროფესიულ
 ი განვითარების ყველაზე ნაკ
ლებად გამოყებელი აქტივობებია. გამოკითხული დაწესებულებიდან მხოლოდ
ერთმა სასწავლო უნივერსიტეტმა განაცხადა, რომ აქვს მენტორობის პრაქტიკა,
როგორც აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობა და
მხოლოდ ოთხ უსდ-შ ი ფუნქც
 იონ ირებს აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
სასწავლო წრები და ჯგუფები. ამ შედეგისგან განსხ ვ ავებით, ყველა უსდ-ს აკა
დემიურმა პერსონალმა აღნიშნა, რომ ისინი ჩართულნი არიან მენტორობის
პრაქტიკაში, ხოლო შვიდი უსდ-ს აკადემიურ
 ი პერსონალი უშუალ
 ოდ მონაწილე
ობდა სასწავლო წრეებში.  ეს გულისხმ ობს, რომ პროფესიული განვითარების
ზოგიერთი აქტივობა არის ცალკეულ
 ი დეპარტამენტის ან ფაკულტეტის ინიცია
ტივა, რომლებიც ხორციელდება არაფორმალურად და ცენტრ
 ალური ადმინის
ტრაციისგან დამოუკ იდებლად.
დიაგრამა 16. აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა მენტორობის პროგრამებში და
სასწავლო წრეებში
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მიუხედავად იმისა, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში ხაზგასმულია აკადემიუ
რი პერსონალის მენტორობის პროგრამებისა და სასწავლო წრეების/ჯგუფები
ეფექტურობა და რეკ ომენდებულია ამ პრაქტიკების გაძლიერება (Sorcinelli et
al., 2011), საერთი ჯამში, საქართველოს უსდ-ებში აკადემიურ
 ი პესონალის მო
ნაწილეობა აღნიშნულ აქტივობებში საკმაოდ დაბალია. კონკრეტულად, აკადე
მიური პერსონალის 21%-მა განაცხადა, რომ მონაწილეობა მიიღო  აკადემიური
პერსონალის მენტორობის აქტივობაში და 26%-მა განაცხადა, რომ ჩართულია
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პროფ
 ესიული განვითარების მიზნით შექმნილ სასწავლო ჯგუფებში. ორივე აქ
ტივობაში მონაწილეობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ასისტენტ პროფესო
რებს აქვთ.  მიუხედავად იმისა, რომ მენტორობის პრაქტიკა დამწყებ საფეხურზე
მყოფი აკადემიური პერსონალისთვის, როგორიცაა ასისტენტები, პროფესიული
განვითარების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, მათ აღნიშნულ აქტივობაში
ჩართულობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დააფიქსირეს.

აკადემიური პერსონალის კმაყოფილება პროფესიული
განვითარების არსებული შესაძლებლობებით
მიუხ ედავად იმისა, რომ საქართველოს საჯარო უსდ-ებში პროფესიულ
 ი განვითა
რების სხვადასხვა შესაძლებლობა არსებობს, აკადემიურ
 ი პერსონალის კმაყო
ფილება მათი ორგანიზებისა და განხორციელ
 ების თვალსაზრისით სხვადასხვ ა
დაწესებულებებში განსხ ვ ავებულია. უფრო სიღრმისეულ
 ად რომ შევისწავლოთ
არის თუ არა აკადემიურ
 ი პერსონალი კმაყოფილი პროფესიულ
 ი განვითარების
არსებული შესაძლებლობებით, ჩატარდა მათი გამოკითხვა აღნიშნული შესაძ
ლებლობების მრავალფეროვნებაზე, ხელმისაწვდომობაზე, რელევანტურობა
ზე, ხარისხს ა და თანმიმდევრულობაზე. გამოკითხვა ასევე მოიცავდა კითხვას,
იყო თუ არა აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების საკითხი
პრიორ
 იტეტული მოცემული უსდ-ს ხელმძ ღვანელობისთვის.
დიაგრამა 17. აკადემიური პერსონალის კმაყოფილება ხელმისაწვდომი პროფესიული
განვითარების აქტივობებთან დაკავშირებით
პრიორიტეტულობა
ხელმძღვანელობისთვის 5 % 5%

25%

31%

თანმიმდევრულობა 4% 11%
ხარისხი 4% 6%

32%

რელევანტურობა 5% 9%

10%

30%

30%

25%

32%

24%

32%

36%
20%

23%

35%

30%

მრავალფეროვნება 5% 10%
0%

30%

30%

ხელმისაწვდომობა 5% 8%

33%

25%
32%

40%

50%

60%

70%

18%
80%

90%

100%

n ძალიან დაბალი    n დაბალი    n საშუალო    n მაღალი   n ძალიან მაღალი

კვლევის შედეგებმა აჩვენა რომ რესპონდენტების მიერ ზემოაღნიშნული კრი
ტერიუმ ების მიხედვით კმაყოფილების დონის “მაღალი” და “ძალიან მაღალი”
შეფასების რეიტინგი 50% -60%-ის ფარგლ
 ებშია. ეს ნიშნავს რომ საჭიროა
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების სტრატეგიებ ისა და ორგანიზების სა
კითხის  გადახედვა და გაუმჯობესება. გამოკითხულმა აკადემიურმა პერსონალ
მა ყველაზე ნაკლები კმაყოფილება გამოავლინა პროფესიულ
 ი განვითარების
აქტივობების სიმრავლესა და თანმიმდევრულობასთან დაკავშირებით. კერძოდ,
აკადემიურ
 ი პერსონალის მხოლოდ 50%-მა განაცხადა, რომ კმაყოფილია
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პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობების სიმრავლით. ამრიგად, მაში
ნაც კი, თუ თითოეუ ლ უსდ-შ ი პროფესიულ
 ი განვითარების სხვადასხვ ა სახის
აქტივობები ხორციელდება, თითოეუ ლ
 ი ტიპის აქტივობაბის სიმრავლე კვლავ
შეზღუდულია. აკადემიურ
 ი პერსონალის გამოკითვის შედეგები ასევე დაემთხვა
შესწავლილი დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგებს პროფესიულ
 ი განვითარების
არათანმიმდევრულად განხორციელ
 ებასთან დაკავშირებით. აკადემიურ
 ი პერ
სონალის მხოლოდ 53%-მა  შეაფ
 ასა დადებითად პროფესიული განვითარების
განხორციელ
 ების თანმიმდევრულობა.
შედეგებმა ასევე გამოავლინა, რომ სხვადასხვ ა ტიპის უსდ-შ ი ფიქსირდება გან
სხვ ავებები არსებული პროფესიულ განვითარების საქმიან ობით კმაყოფილების
თვალსაზრისით (იხ. დანართი 3). ზოგადად, რეგიონ ული სასწავლო უნივერ
სიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალი და სახელოვნებო პროფილის მქონე უნი
ვერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალი ყველაზე ნაკლებად არის კმაყოფილი
პროფესიულ
 ი განვითარების არსებული შესაძლებლობებით. მაგალითად, რეგი
ონული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალის მხოლოდ 30%მა და   სახელოვნებო პროფილის მქონე უნივერსიტეტებში, მხოლოდ 33%-მა  
შეაფ
 ასა დადებითად პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობების მრავალ
ფეროვნება. უფრო მეტიც, რეგიონ ულ სასწავლო უნივერსიტეტებში, აკადემიურ
 ი
პერსონალის მხოლოდ 48%-მა და  სახელოვნებო პროფილის მქონე უნივერსი
ტეტებში, მხოლოდ 44%-მა  შეაფ
 ასა დადებითად პროფესიულ
 ი განვითარების
საქმიან ობების ხელმისაწვდომობა, მაშინ როცა მთლიან ობაში, ხელმისაწვდო
მობის მიმართ კმაყოფილების დონე 57%-ია. სახელოვნებო პროფილის მქონე
უნივერსიტეტების აკადემიურმა პერსონალმა ყველაზე ნაკლები კმაყოფილება
გამოავლინა პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობების რელევანტურო
ბასთან დაკავშირებით, რადგან მათგან მხოლოდ 39%-მა შეაფ
 ასა აღნიშნული
დადებითად. პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების ხარისხმ ა ყველაზე და
ბალი ქულები დააგროვა რეგიონ ალურ სასწავლო უნივერსიტეტებში - მხოლოდ
41%-მა აირჩია „მაღალი“ ან „ძალიან მაღალი“ შეფასება, მასინ როცა მთლი
ანობაში, აკადემიურ
 ი პერსონალის 60%-მა განაცხადა, რომ კმაყოფილია აღ
ნიშნულით.
ამრიგად, უსდ-ებმა არა მარტო უნდა იზრუნონ აკადემიური პერსონალის
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების სიმრავლესა და მრავალფე
როვნებაზე, არამედ აუცილებელად უნდა გაეცნონ აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფ
 ესიული განვითარების საჭიროებებს და უზრუნველყონ ამ საჭიროებებ
ზე ორიენტირებული შესაბამისი მხარდაჭერა. გარდა ამისა, გამოკითხვისა და
შესაბამისი შესწავლილი დოკუმენტაც
 იის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით,
ნათელია, რომ უსდ-ებმა უნდა გადახედონ მათი პროფესიული განვითარების
მიდგომებს რათა უზრუნველყონ განვითარების სტრატეგიულ პრიორიტეტებთან
მათი შესაბამის ობა და მათი თანმიმდევრულად განხორციელება.
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აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების
საჭიროებები და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებული
გამოწვევები
გამოკითხვაში მონაწილეობ ისას, აკადემიურმა პერსონალმა დაას ახელა ის ძი
რითადი ცვლილებები და ტენდენციებზე, რაც უმაღლესმა საგანმანათლებლო
რეფორმებმა ბოლო წლების განმავლობაში მოიტანა. ანალიზში გამოიკვეთა
ორი ძირითადი ფაქტორი, რამაც გამოიწვია საქართველოს უმაღლესი საგანმა
ნათლებლო სისტემის გარდაქმნა, ეს არის ინტერნაციონ ალიზაცია და ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვ ა. აღნიშნულმა განაპირობა ცვლილებები პე
დაგოგიურ მიდგომებში, გახადა რა ისინი უფრო ინტერაქტიულ
 ი და მოსწავლეზე
ორიენტირებული და მოახდინა ინფორმაციულ
 ი ტექნოლოგიებ ის ინტეგრირება
სწავლების და სწავლის პროცესში. ამასთან ერთად, თავად კურიკულუმის შე
მუშავების პროცესმა უფრო მონაწილეობ ითი ხასიათ
 ი შეიძინა და ის ეფუძნება
აკადემიურ
 ი პერსონალის ერთობლივ მუშაობ ას, ითვალისწინებს შრომის ბაზ
რის საჭიროებ ებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებს და საერთაშორი
სო ტენდენციებს. გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, სამეცნიერ
 ო საქმიან ობაზე
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა კვლევითი საქმიან ობაში საერთაშორისო
ჩართულობისა და ინტერდისციპლინარული კვლევის მნიშვნელობის ზრდამ,
ასევე კვლევის პროცესში მეთოდოლოგიურ
 ი და თეორ
 იულ
 ი მიდგომებმა გან
ვითარებამ. ამრიგად, მიმდინარე ტენდენციებ ის საპასუხოდ, შესაბამისი პრო
ფესიულ
 ი განვითარების სტრატეგიებში სათანადო ფოკუსირება უნდა გაკეთდეს
შესაბამისი აკადემიურ
 ი უნარებისა და ცოდნის შეძენის აუცილებლობაზე.

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების საჭიროებები
ზემოაღნიშნული უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების ტენ
დენციებ ისა და აკადემიურ
 ი პერსონალის განვითარების მიზნების გათვალისწი
ნებით, კვლევის შედეგად გამოვლინდა პროფესიულ
 ი განვითარების კონკრ
 ეტუ
ლი საჭიროებ ები.  
სწავლების მიზნების მისაღწევად, რომელიც ძირითადად პედაგოგიურ
 ი მიდ
გომების გაუმჯობესებასა და ახალი კურსების და პროგრამების შემუშავებას
გულისხმ ობს, აკადემიურ პერსონალის სურვილია, რომ გაიარ
 ოს ტრენინგები
სწავლების და სწავლის თანამედროვე მეთოდებში და სწავლების პროცესში სა
ინფორმაციო ტექნოლოგიებ ის გამოყენებაში. მათ ასევე სჭირდებათ მხარდაჭე
რა კურიკულუმის შემუშავებაში და მის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებ
თან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით.  ამ მიზნით, მათ სურვილი აქვთ მიიღონ
ექსპ ერტის კონსულტაციებ ი კურიკულუმის შემუშავებასთან დაკავშირებით, და
შესაბამისი ტრენინგების გავლა, აღნიშნულ სფეროში თავიანთი შესაძლებლო
ბების გასაუმჯობესებლად.  მათ ასევე სურთ მონაწილეობ ა მიიღონ საერთაშო
რისო მობილობის პროგრამებში, რათა შეიძინონ საერთაშორისო გამოცდილე
ბაზე  დაფუძნებული ცოდნა და მოიპოვონ წვდომა ახალ დისციპლინურ ცოდნასა
და პრაქტიკაზე.
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კვლევის შედეგების გასაუმჯობესებლად და საერთაშორისო სამეცნიერ
 ო სა
ზოგადოებ აში ჩართვის მიზნით, აკადემიურ პერსონალს სჭირდება მხარდაჭება
შემდეგი მიმართულებით:  (i) ტრენინგები და ვორქშ ოფები აკადემიურ
 ი წერის
და კვლევის უნარების გასაუმჯობესებლად; (ii) კვლევის უფრო მოწინავე მე
თოდების ათვისების შესაძლებლობა; და (iii) ტრენინგი მონაცემთა ანალიზის
პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ. გარდა ამისა, კვლევის შედეგების გა
საუმჯობესებლად, აკადემიურ პერსონალს სურს მეტი წვდომა ჰქონდეთ სამეცნი
ერო ლიტერატურაზე და, რაც მთავარია, უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი
ფინანსური მხარდაჭერით (როგორიცაა, გაზრდ
 ილი ხელფასები და კვლევითი
გრანტები). აკადემიურ
 ი პერსონალის თავიანთ პასუხებში ხაზგასმით აღნიშ
ნავენ, რომ, დაბალი ხელფასების გამო, მათ სხვა წყაროებ იდან დამატებითი
სამუშაობ ის შესრულება   უწევთ, რის შედეგადაც არ რჩებათ საკმარისი დრო
კვლევითი საქმიან ობისთვის. ასისტენტ პროფესორებმა ასევე ხაზგასმით აღნიშ
ნეს, რომ განიცდიან კვლევითი საქმიან ობისთვის საჭირო დროის ნაკლებობას,
საკონტაქტო სასწავლო საათ
 ების სიმრავლის გამო. კვლევითი სამუშაოე ბ ის შე
სასრულებლად, აკადემიურ
 ი პერსონალი მონაწილეობ ას იღებს საერთაშორი
სო მობილობისა და გაცვლით პროგრამებში, რაც მათთვის დაფინანსების და
საერთაშორისო სამეცნიერ
 ო ბიბლიოთ
 ეკის მონაცემთა ბაზებზე წვდომის უზრუნ
ველყოფის მოკლევადიან გადაწყვეტას წარმოადგენს. თუმცა, ასეთი პროგრამე
ბის ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია.
გარდა ამისა, აკადემიურ პერსონალს სჭირდება მხარდაჭერა როგორც კვლე
ვის დაფინანსების მოძიებ აში, ასევე კონკურენტული კვლევითი საგრანტო გა
ნაცხადის დაწერაში. უფრო მეტიც, მიუხ ედავად აკადემიურ პერსონალის დიდი
სურვილისა რომ მონაწილეობ ა მიიღონ საერთაშორისო კვლევით პროექტებში,
მათთვის, ერთობლივი კვლევითი პროექტების განხორციელ
 ების მიზნით,   სა
ერთაშორისო პარტნ იორ
 ების მოძიებ ა, ზოგადად, სირთულეებთან არის დაკავ
შირებული. მათ ასევე სჭირდებათ დახმარება რომ თვიანთი კვლევითი საქმი
ანობის კომერციალ
 იზაციის მიზნით ხმა მიაწვდინონ სხვადასხვ ა ბიზნესებს და
ორგანიზაციებს, როგორც კვლევითი პროდუქტის პოტენციურ მომხმ არებლებს.
აკადემიურ პერსონალს ასევე ესაჭიროებ ა ფინანსური მხარდაჭერა საერთაშო
რისო რეცენზირებად ჟურნალებში სტატიებ ის გამოსაქვეყნებლად და ასევე წიგ
ნების, სახელმძ ღვანელოებ ისა და მონოგრაფიებ ის გამოსაცემად.
აკადემიურმა პერსონალმა ასევე ხაზი გაუსვა ინსტ
 იტუციურ ცვლილებებს, რომ
ლებიც, მათი თვალსაზრისით, მათ შესძენს მეტ მოტივაციას და საერთო ჯამში,
გააუ მჯობესებს მათი მუშაობ ის ხარისხს. ამასთან დაკავშირებით, მათ ისაუბრეს
აკადემიურ
 ი პერსონალის მუშაობ ის მიმართ კონკრ
 ეტული მოთხოვნებისა და
მოლოდინების შემუშავების, შესრულების შეფასების და წახალისების სისტემის
ჩამოყალიბების, ასევე ერთიანი სამეცნიერ
 ო მონაცემთა ბაზის შექმნ ის აუცი
ლებლობაზე.
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აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარებასთან
დაკავშირებით არსებული გამოწვევები
დოკუმენტაციის ანალიზის საფუძველზე და უსდ-ების ხელმძ ღვანელობასა და
აკადემიურ პერსონალთან ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით,
კვლევამ გამოავლინა არსებული გამოწვევები აკადემიურ
 ი პერსონალის პრო
ფესიულ განვითარების მიდგომებსა და პრაქტიკაში. უსდ-ების ადმინისტრ
 აციამ
ხაზი გაუსვა აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ განვითარების საქმიან ობის
დაგეგმვ ისა და განხორციელ
 ების უფრო სტრუქტურიზებული მიდგომის აუცილებ
ლობას. გარდა ამისა, მათ ისაუბრეს აკადემიურ
 ი პერსონალის შეფასების და მა
თი პროფესიულ
 ი განვითარების საჭიროებ ების შეფასების სისტემის სისუსტეზე.
გარდა ამისა, ადმინისტრ
 აციის წარმომადგენლების უმეტესობამ აღნიშნა, რომ
დაწესებულებებს აქვთ შეზღუდული ფინანსური რესურსების პრობლემა და ვერ
გამოყოფენ საკმარის თანხებს აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ განვითა
რების საჭიროებ ების დასაკმაყოფილებლად.
გამოკითხული აკადემიურ
 ი პერსონალი ასევე საუბრობს პროფესიულ
 ი განვი
თარების აქტივობების არათანმიმდევრულად განხორციელ
 ების ფაქტზ ე და ფი
ნანსური რესურსების სიმწირეზე. ამასთან ერთად, მათ ხაზი გაუსვეს შესაბამისი
პროფესიულ
 ი განვითარების ღონისძიებ ების დაგეგმვ ისა და განხორციელ
 ების
მიზნით, ადმინისტრ
 აციას ა და აკადემიურ პერსონალს შორის უკეთესი კომუნი
კაციის აუცილებლობას. უფრო მეტიც, მათ აღნიშნეს, რომ უსდ-ების ხელმძ ღვა
ნელობა სათანადოდ არ აფასებს პროფესიულ განვითარების მნიშვნელობას.
აკადემიურმა პერსონალმა ასევე გამოთქვ ა უკმაყოფილება პროფესიულ განვი
თარების არსებული შესაძლებლობის და შესაბამისი პროცედურების შესახებ ინ
ფორმაციის მიწოდებისა და მათი გამჭვირვალობის საკითხთან დაკავშირებით.
გარდა ამისა, მათ აღნიშნეს რომ პრობლემურია იმ ადმინისტრ
 აციულ
 ი პერ
სონალის არასათანადო კვალიფიკაცია რომელიც პასუხისმგ
 ებელია აკადემი
ური პერსონალისთვის კონსულტაციებ ის გაწევაზე საერთაშორისო მობილობის
პროგრამებში მონაწილეობ ასთან, კვლევითი საგრანტო პროექტების მოძიებ ასა
და საგრანტო განაცხადის მომზადებასთან დაკავშირებით. ამგვ არად, უსდ-ების
ხელმძ ღვანელობის თვალსაზრისით, პროფესიულ
 ი განვითარებასთან დაკავში
რებული გამოწვევები ძირითადად ფინანსური და სტრუქტურული საკითხებით
შემოიფარგლ
 ება, აკადემიურ
 ი პერსონალი კი უფრო დეტალურად განიხილავს
პროფესიულ
 ი განვითარების უზრუნველყოფის და მასთან დაკავშირებულ პრო
ცედურებში არსებულ ხარვეზებს.
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დასკვნა და კვლევის მიგნებების განხილვა
საქართველოში ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში უმაღლეს საგანმანათ
ლებლო სფეროში განხორციელებულ რეფორმებში ჯერ კიდევ არ ყოფილა აკა
დემიუ რი პერსონალის პროფესიული განვითარება პრიორიტეტული საკითხად
გამოყიფილი, იმდენ ად რომ   ის გამყარებული ყოფილიყო შესაბამისი ინსტი
ტუციური თუ ფინანსური მექანიზმებით. კვლევის შედეგად გამოვლინდა საქარ
თველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში ბოლო წლების რეფორმების
შედეგად ჩამოყალიბებული  ტენდენციები, რაც აკადემიური პერსონალის კომპე
ტენციების გაუმჯობეს ებას პრიოროტეტულს ხდის. აღნიშნული ტენდენციებიდან
აღსან იშნავია უმაღლესი განათლების საბჭოთა სისტემის გადაწყობა და ევრო
პულ სტრუქტურაზე გადასვლა, ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის დანერგვა
და უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცის ინტერნაციონალიზაცია. შედეგად,
მოხდა აკადემიურ
 ი პერსონალის როლისა და პასუხისმგებლობების გაფართო
ვება და დივერსიფიცირება, თვისებრივად შეიცვალა სწავლებისა და სწავლის
მიდგომა, გაიზარდა მოლოდინები სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხთან და
პროდ
 უქტიულობასთან დაკავშირებით. ნაშრომის ამ ნაწილში მოცემულია ძირი
თადი დასკვნები საქართველოს საჯარო უსდ-ებში პროფესიული განვითარების
პრაქტიკასთან დაკავშირებით და განხილულია განსხვავებები და თანხვედრა
პროფ
 ესიულ განვითარებასთან დაკავშირებულ მიზნებს, სტრატეგიებს, სტრუქ
ტურასა და პრაქტიკ ებს შორის. ასევე მოცემულია აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფ
 ესიული განვითარების საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია.
კვლევამ გააანალიზა უსდ-ებისა და აკადემიურ
 ი პერსონალის მიზნები, რომელ
თა მიღწევასაც ისინი პროფესიული განვითარების მეშვეობით ცდილობენ. მაშინ
როდესაც სამეცნიერო ლიტერატურა ხაზს უსვამს პროფესიულ განვითარებას,
როგორც აკადემიურ
 ი, ინდივიდუა ლური და ინსტიტუციონალური მიზნების მიღ
წევის მექანიზმს (Debowski, 2011; Sorcinelli et al., 2006), ინსტიტუციური
პოლიტიკა და სტრატ
 ეგიები აქცენტს  მხოლოდ აკადემიურ
 ი მიზნების მიღწევაზე
აკეთებს. სახელდობრ, პროფესიული განვითარების აქტივობები წარმოდგენი
ლია, როგორც სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის გაუმჯობესების საშუალება.
აღსან იშნავია, რომ სწავლებისა და სწავლის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული
პროფ
 ესიული განვითარების აქტივობები ყველაზე ხშირად მოიცავს საგანმანათ
ლებლო პროგრამების  ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებთან და ეროვ
ნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან შესაბამისობაში მოყვანის საკითხებს, სწავ
ლებისა და სწავლის მეთოდებს და დისტანციურ სწავლებაში ტექნოლოგიების
გამოყენება. ამრიგად, საქართველოს უსდ-ებში პროფესიული განვითარებისკენ
მიმართული საქმიან ობა ორიენტირებულია სწავლების განვითარების ვიწრო
სფეროზე, მაშინ როცა სამეცნიერო ლიტერატურაში პროფესიული განვითა
რების მთავარ მიზნად სწავლების უმაღლესი დონის მიღწევა და პედაგოგიუ
რი ინოვაციების ხელშეწყობაა ხაზგასმული (Sorcinelli et al. 2006). კვლევამ
ასევე აჩვენა, რომ საქართველოს უსდ-ებში აკადემიური მიზნების მიღწევაზე
45

ორიე ნტირებული პროფესიული განვითარების აქტივობები ძირითადად   სწავ
ლების გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული, კვლევის უნარების განვითარებაზე
ორიე ნტირებული პროფესიული განვითარების აქტივობები კი ნაკლებად არის
წარმოდგენილი.
შესწავლილი  დოკუმ ენტების შინაარსი  პროფესიული განვითარების შესახებ არ
მოიცავს აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალურ   მიზნებზე რეაგირების სა
ჭიროების საკითხს. აკადემიურ
 ი პერსონალის შემთხვევაში, ის აკადემიური და
ინდივ იდუალური მიზნები, რომელთა მიღწევასაც ისინი პროფესიული განვითა
რების ხელშეწყობის გზით ცდილობენ, ერთმანეთთან თანაკვეთაშია. აკადემიუ
რი პერსონალი, ზოგ
 ადად, პროფესიულ განვითარებას განიხილავს, როგორც
პედაგ
 ოგიური უნარ-ჩვევების მიდგომების გაუმჯობესებისა და ახალი კურსებისა
და პროგრამების შემუშავების საშუალებას, თუმცა ისინი კიდევ უფრო მეტ აქ
ცენტს აკეთებენ კვლევითი საქმიანობის ა და კვლევის პროდუქტიულობის გაზ
რდაზ ე. ამრიგად, ანალიზმა გამოავლინა  აცდენა უსდ-ების მიერ პროფესიული
განვითარების უზრუნველყოფასა და აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიული
განვითარების რეალურ მიზნებს შორის.
არც უსდ-ების წარმომადგენლები და არც აკადემიური პერსონალი არ განიხილა
ვენ პროფესიულ განვითარებას, როგორც აკადემიური კულტურისა და ინსტიტუ
ციური განვითარების ხელშემწყობ ინსტრუმენტს, რაც პირდაპირ თანხვედრაშია
უსდ-ების კვლევებისა და შესწავლილი დოკუმენტების ანალიზის შედეგებთან.
შესაბამისად, საქართველოში არსებულ უსდ-ებში, პროფესიული განვითარების
პოტენციალი რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი უსდ-ის ინსტი
ტუციურ და აკადემიუ რ ტრანსფორმაციას და კოლეგიალური აკადემიური კულ
ტურის ჩამოყალიბებას (Sorcinelli et al., 2006) უგულებელყოფილია.
ამგვარად, უსდ-ების ხელმძღვანელობამ  უნდა გადახედოს პროფესიული გან
ვითარ
 ების საკითხს და განიხილოს იგი, როგორც სწავლებისა და კვლევის
სრულყოფის, ასევე, ინსტიტუციონალური ტრანსფორმაციის ინსტრუმენტი, რისი
მიღწევაც მიზნების შეჯერებში და  პროფესიული განვითარების უფრო ყოვლის
მომცველი და რელევანტური სტრატეგიების დაგეგმვაში აკადემიური პერსონა
ლისა და სხვადასხვა დეპარტამენტების ჩართულობით არის შესაძლებელი.
საქართველოს უსდ-ებში პროფესიულ
 ი განვითარების სტრუქტურისა და ინსტ
 ი
ტუციურ
 ი მიდგომების ანალიზი მათ არათანმიმდევრულ მიდგომებებზე მიუთ
 ი
თებს. კვლევაში მონაწილე არცერთ უსდ-შ ი არ არის შესაბამისი სტრუქტურა ან
პირი, რომელსაც წამყვ ანი როლი ექნება პროფესიულ
 ი განვითარების აქტი
ვობების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში; ამრიგად, აღნიშნულ დაწესებულებებს
არ გააჩნიათ პროფესიულ
 ი განვითარების არსებული პრაქტიკის და მისი პო
ტენციურ
 ი გაუმჯობესების საერთო ხედვა. კვლევის შედეგად ასევე დადგინდა,
რომ   ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის დეპარტამენტები წარმოადგენენ ძირი
თად სტრუქტურას  პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების განხორციელ
 ების
თვალსაზრისით. თუმცა, შესაბამისი ლიტერატურის მიხედვით, აკადემიურ
 ი პერ
სონალი, როგორც წესი, რესისტენტულია ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარ
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ტამენტის მიერ განხორციელ
 ებული ინიციატ
 ივების მიმართ, რადგან ისინი ძი
რითადად მონიტორინგის ფუნქციებთან ასოცირდება (Quinn, 2012; Newton,
2000). აკადემიურ
 ი პერსონალის მიერ ჩამოყალიბებული პროფესიულ
 ი განვი
თარების ინიციატივები, კი, რომლებიც სპეციფიურ
 ად   პროფესიულ
 ი განვითა
რების მისიის მქონე განყოფილების მიერ არის ორგანიზებული, ხელს უწყობს
აკადემიურ
 ი პერსონალის მაქსიმალურად ჩართულობას აღნიშნულ საქმიან ო
ბაში (Robertson, 2010; Sorcinelli et al., 2006). მაშასადამე, უსდ-ებმა უნ
და განიხილონ პროფესიულ
 ი განვითარების ამოცანების სხვადასხვ ა უწყებებს
შორის უფრო მიზანმიმართული გადანაწილების საკითხი. შესაბამისად, ნაშრო
მი მოუწ ოდებს უსდ-ების ხელმძ ღვანელებს პროფესიულ
 ი განვითარება განიხი
ლონ, როგორც სტრატეგიულ
 ად პრიორ
 იტეტული საკითხი და განავითარონ მისი
განხორციელ
 ების კოორდინირებული სისტემა.
პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული ინსტ
 იტუციურ
 ი   დოკუმენტები
და სტრატეგიულ
 ი გეგმები სრულად არ ასახავს მოცემულ უსდ-ებში პროფესიუ
ლი განვითარების არსებულ პრაქტიკას. პროფესიულ
 ი განვითარების ფრაგმენ
ტული ხედვა და განხორციელ
 ება აბრკ ოლებს მის ეფექტურობას, ისევე როგორც
მის რეაგ
 ირებას აკადემიურ
 ი პერსონალისა და ზოგადად, უსდ-ების გამოწვევებ
ზე. შესაბამისად, პროფესიულ
 ი განვითარების თვალსაზრისით არსებული აქტი
ვობების “მეფინგი” და მათი შესაბამისობის გადახედვა ინსტ
 იტუციურ
 ი, აკადე
მიურ
 ი და ინდივიდუალ
 ური განვითარების მიზნებთან მიმართებაში დაეხმარება
უსდ-ებს სიღრმ ისეულ
 ი წარმოდგენა შეექმნ ათ დაწესებულებებში პროფესიულ
 ი
განვითარების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობ ის შესახებ და მიიღონ
ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მის  გაუმჯობესებლად.
გამოკითხვების შედეგად გამოვლინდა აკადემიურ
 ი პერსონალისთვის ხელ
მისაწვდომი პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების ფართო სპექტრ
 ი, მათ
შორის სემინარები, ვორქშ ოფები და ტრენინგები, საერთაშორისო მობილობის
პროგრამები, კონფერენციებში მონაწილეობ ის შესაძლებლობები, ინგლ
 ისურე
ნოვანი კურსების უზრუნველყოფა, კვლევითი პროექტების დაფინანსება და აკა
დემიურ
 ი შვებულება.
სწავლებასა და სწავლის საკითხებთან დაკავშირებულ ტრენინგებსა და სემი
ნარებზე   მონაწილეობ ის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება და გა
მოკითხული აკადემიურ
 ი პერსონალის აზრით, პროფესიულ
 ი განვითარების
ყველაზე ეფექტურ აქტივობად ითვლება. ამავდროულ
 ად, ისეთ აქტივობებს,
როგორიც არის აკადემიურ
 ი შვებულება, საერთაშორისო მობილურობის პროგ
რამები, პერსონალის მენტორობა   და სასწავლო წრეებ ი, ჩართულობის ყვე
ლაზე დაბალი მაჩვენებლები აქვს (ყველა 30%-ზე ქვემოთ). ამასთან ერთად,
აკადემიურ
 ი შვებულება და კვლევითი მობილობის პროგრამები შეფასდა, რო
გორც პროფესიულ
 ი განვითარების ყველაზე ნაკლებად ეფექტური საშუალ
 ებები.
მიუხ ედავად იმისა, რომ საჭიროა აღნიშნული შედეგების გამომწვ ევი მიზეზე
ბის დამატებით შესწავლა, ამ მონაცემებზე დაყრდ
 ნობით, ვხედავთ რომ, რომ რაც
უფრო ნაკლებია პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობაში მონაწილეობ ასთან
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დაკავშირებული ბარიერ
 ები, როგორიცაა ნაკლები კონკურენცია, განცხადების
შეტანის მარტივი პროცედურა ან ასეთი პროცედურის არარსებობა, ენის ბარი
ერის არარსებობა ან კონკრ
 ეტული აქტივობის სიმრავლე, მით უფრო მაღლია
აკადემიურ
 ი პერსონალის შეფასება ასეთი აქტივობების ეფექტურობასთან და
კავშირებით.
შესაბამის ლიტერატურაში, აკადემიურ
 ი შვებულება შეფასებულია, როგორც
პროფესიულ
 ი განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დამკვ იდრებული და
ეფექტური პრაქტიკა (McKee, 2013; Austin & Sorcinelli, 2013). მიუხ ედა
ვად აღნიშნულისა, კვლევამ აჩვენა, რომ აკადემიურ
 ი პერსონალის მხოლოდ
15%-ს აქვს აკადემიურ
 ი შვებულება გამოყენებული და მათი შეფასებით, სხვა
აქტივობებთან შედარებით იგი პროფესიულ
 ი განვითარების ნაკლებად ეფექტურ
ფორმად არის მიჩნეულ
 ი. კვლევამ გამოავლინა აკადემიურ
 ი შვებულებით ნაკ
ლებად სარგებობის რამდენიმე ძირითადი მიზეზი. სახელდობრ,  ხშირ შემთხ
ვევაში აკადემიურ
 ი შვებულებით არ სარგებლობის მიზეზი ამ შესაძლებლობის
შესახებ არაინფორმირებულობაა. ასევე, ხშირია მოსაზრება რომ უნივერსიტე
ტი ან ფაკულტეტის ადმინისტრ
 აცია არ მისცემს ნებართვას, რომ აკადემიურმა
პერსონალმა გამოიყენოს აკადემიურ
 ი შვებულება. შესაბამისად, საჭიროა რომ
უსდ-ებმა ხელი შეუწყონ აკადემიურ
 ი შვებულებით სარგებლობის პრაქტიკას,
როგორც აკადემიურ
 ი პერსონალის ინდივიდუალ
 ური და სამეცნიერ
 ო შესაძლებ
ლობების განახლებისა და რეალ
 იზების ეფექტურ საშუალ
 ებას.
გარდა ამისა, ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველოს უსდ- ებში იშვიათად სარგებ
ლობენ პერსონალის მენტორობის და  სასწავლო წრეების/ჯგუფების პრაქტიკით,
მაშინ როდესაც ზოგიერთ კვლევაში მკაფიოდ არის ხაზგასმული მათი ეფექტურო
ბის და ამ პრაქტიკის გაძლიერების  აუცილებლობის საკითხი (Sorcinelli et al.,
2011). აღნიშნული პრაქტიკა ძირითადად დაფუძნებულია კოლეგიურ საფაკულ
ტეტო კულტურაზე და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლებს შორის არსე
ბულ არაფორმალურ შეთანხმებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალის მენ
ტორობა და სასწავლო წრეები არ საჭიროებს დიდ ფინანსურ რესურსს, უსდ- ების
ადმინისტრაციის მიერ სათანადო წახალისება და ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია
ამგვარი პრაქტიკის დანერგვისა და კულტურის ჩამოყალიბებისთვის.
აკადემიურ
 ი პერსონალის კმაყოფილების კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ
რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების და სახელოვნებო   პროფილის მქო
ნე უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი   ყველაზე ნაკლებად კმაყოფი
ლია არსებული პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობებით. სახელოვნებო  
პროფილის მქონე უნივერსიტეტების აკადემიურმა პერსონალმა ყველაზე დაბა
ლი შეფასება მისცა პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობების მრავალ
ფეროვნებას, ხელმისაწვდომობას და რელევანტურობას. ამ მოსაზრებას ასევე
იზიარ
 ებს რეგიონ ული სასწავლო უნივერსიტეტების აკადემიურ
 ი პერსონალიც,
თუმცა მათ ასევე გამოთქვ ეს უკმაყოფილება პროფესიულ
 ი განვითარების აქ
ტივობების ხარისხთ
 ან დაკავშირებით. ყველაზე მეტად კი პროფესიულ
 ი განვი
თარების საკითხისადმი უნივერსიტეტის ხელმძ ღვანელობის დამოკიდებულებით
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არიან უკმაყოფილეობ ი.  გარდა ამისა, ანალიზმა აჩვენა, რომ რეგიონ ული უს
დ-ები უფრო მეტად არიან დამოკიდებული საკუთარ ბიუჯ ეტზე, ხოლო თბილისის
უნივერსიტეტებს  პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარებისთვის  დაფინანსების
უფრო მრავალფეროვანი წყაროებ ი გააჩნიათ. ამრიგად, პოლიტიკის განმს აზღ
ვრელებმა უნდა მოძებნონ გზები და მხარი დაუჭ ირონ რეგიონ ულ უსდ-ებს რომ
მათ შეძლონ პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების შიდა შესაძლებლობე
ბის გაუმჯობესება და დაფინანსების გარე წყაროებ ის ათვისება, პროფესიულ
 ი
განვითარების აქტივობების სიმრავლის, რელევანტურობისა და მაღალი ხარის
ხის  უზრუნველსაყოფად.
გარდა ამისა, კვლევის შედეგად გამოვლინა უსდ-ების ხელმძ ღვანელობისა და
აკადემიურ
 ი პერსონალის მხრიდან დანახული პროფესიულ განვითარებასთან
დაკავშირებული ზოგადი გამოწვევები. უსდ-ების ხელმძ ღვანელობა ყურადღე
ბას ამახვილებს პროფესიულ
 ი განვითარების თვალსაზრისით არსებულ გამოწ
ვევებზე ფინანსური და სტრუქტურულ თვალსაზრისით, მაშინ როდესაც აკადე
მიურმა პერსონალმა უფრო დეტალურად აღწერა პროფესიულ
 ი განვითარების
შესაძლებლობების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარვეზები. უფრო
კონკრ
 ეტულად, აკადემიურმა პერსონალმა ხაზი გაუსვა უკეთესი კომუნიკაციის
აუცილებლობის, პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობებისა და შესაბა
მისი პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და მათი გან
ხორციელ
 ების გამჭვირვალობის საკითხებს. გარდა ამისა, აქცენტი გაკეთდა იმ
ადმინისტრ
 აციულ
 ი პერსონალის არასაკმარის კომპეტენციებზე, რომლებიც პა
სუხისმგ
 ებელი არიან აკადემიურ
 ი პერსონალის მხარდაჭერასა და კონსულტა
ციაზ ე საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში მონაწილეობის და კვლევითი
საგრანტო პროექტების მოძიებ ისა და განაცხადის შეტანის საკითხებზე. მაშასა
დამე, უსდ-ებმა უნდა იმუშაონ პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებში მონა
წილეობ ასთან დაკავშირებული პროცედურების გაუმჯობესებასა და გამარტივე
ბაზე, უნდა უზრუნველყონ მათი გამჭვირვალე განხორციელ
 ება და აღნიშნულ
საკითხებზე მომუშავე პერსონალის შესაძლებლობების განვითარება.
მოცემულ ანალიზში კიდევ ერთხელ გამახვილებულია ყურადღება აკადემიურ
 ი
პერსონალის დაბალ ხელფასებზე, სხვადასხვ ა უსდ-ებში აკადემიურ
 ი საქმია
ნობის ფრაგმენტაციაზ ე და სამეცნიერ
 ო საქმიან ობის განსახორციელ
 ებლად და
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებში მონაწილეობ ისთვის დროის ნაკლე
ბობაზე. ამრიგად, პოლიტიკის განმს აზღვრელების მხრიდან ამ პრობლემის გა
დაწყვეტა ფუნდამენტური ნაბიჯია აკადემიურ
 ი საქმიან ობის ტრანსფ
 ორმაციისა
და აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების ხელშეწყობის თვალ
საზრისით. გარდა ამისა, აკადემიურმა პერსონალმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ
მათ საქმიან ობასთან დაკავშირებით მკაფიო მოთხოვნებისა და მოლოდინების
შემუშავებას, ისევე როგორც შესრულების შეფასებისა და წახალისების სისტემის
განვითარებას, შეუძლია დადებითი გავლენის მოხდენა აკადემიურ
 ი პერსონა
ლის მოტივაციაზე რომ ჩაერთონ პროფესიულ განვითარების  აქტივობებში და
გააუ მჯობესონ აკადემიურ
 ი საქმიან ობის ხარისხი.
49

ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების
გადახედვასთან დაკავშირებული შეთავაზებები  
უსდ-ებისთვის
უსდ-ების ხელმძ ღვანელობამ უნდა გადახედოს და განიხილოს აკადემიურ
 ი პერ
სონალის  პროფესიულ
 ი განვითარება, როგორც ტრანსფ
 ორმაციის ინსტ
რ
 უმენ
ტი რომლის საშუალ
 ებითაც  შესაძლებელია მიღწეულ იქნას სწავლების მაღალი
დონე,   მოწინავე სამეცნიერ
 ო საქმიან ობის განვითარება და ორგანიზაციულ
 ი
კულტურის ჩამოყალიბება.
უსდ-ებმა უნდა შექმნ ან კოორდინირებული სისტემა პროფესიული განვითარების  
აქტივობების ეფექტური განხორციელ
 ებისთვის. კოორდინირებული სისტემა არ
გულისხმ ობს მაინც და მაინც სისტემის ცენტრ
 ალიზაციას, არამედ ნიშნავს მოქ
ნილი სტრუქტურის შექმნ ას, რომელიც კოორდინირებული იქნება ცენტრ
 ალურ
ადმინისტრ
 აციას, დამხმ არე ერთეულ
 ებსა და აკადემიურ ერთეულ
 ებს შორის,
პროფესიულ
 ი განვითარების საჭიროებ ების, პრიორ
 იტეტების, სტრატეგიებ ისა
და მიდგომების განსაზღვრისა და მათი განხორციელ
 ების საქმეში.
უმნიშვნელოვანესია აკადემიურ
 ი პერსონალის ჩართულობა პროფესიულ
 ი გან
ვითარების სისტემის ფუქნც
 იონ ირებაში, რაც გულისხმ ობს შესაბამისი პრიორ
 ი
ტეტების განსაზღვრას, აქტივობების დაგეგმვ ასა და განხორციელ
 ებას. პრიო
რიტეტებისა და აქტივობების განსაზღვრასთან ერთად, უსდ-ებმა უნდა გამოყონ
შესაბამისი თანხები ბიუჯ ეტიდან და გააძლიერ
 ონ თანამშრ
 ომლობა სხვადასხვ ა
დონორებთან, რათა ფინანსური მოახდინონ დამატებითი ფინანსური რესურსის
მობილიზება პროფესიულ
 ი განვითარების კუთხით.
უსდ-ებმა უნდა განიხილონ პერსონალის განვითარებაზე ორიენტირებული კად
რის დანიშვნის პრაქტიკის შემოღება. ამ მიზნით, მათ ჯერ უნდა მოამზადონ შესა
ბამისი კადრები და უზრუნველყონ რომ ისინი  შესაბამის კომპეტენციებს ფლობ
დნენ (იხ. Wehlburg, 2010).
უსდ-ებმა მეტად უნდა იზრუნონ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვი
თარების ხელშეწყობაზე პასუხისმგ
 ებელი პერსონალის შესაძლებლობების გაძ
ლიერ
 ებაზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა  პოტენციურ დონორ ორგანიზაციებ
თან თანამშრ
 ომლობა, გრანტების დაწერა, განაცხადის შეტანის პროცედურები
და ა.შ. აკადემიურ
 ი პერსონალის გამოკითხვის შედეგებიდან გამომდინარე,
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს კვლევისა და განვითარების დეპარ
ტამენტის გაძლიერ
 ებას.
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უსდ-ებმა ზოგადად უნდა გააუ მჯობესონ აკადემიურ
 ი პერსონალის მხარდაჭერის
სისტემა შემდეგი გზებით:
8

პროფესიულ
 ი განვითარების შიდა და გარე შესაძლებლობების შესახებ
ინფორმირებულობის გაზრდ
 ა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ
უსდ-ებმა უზრუნველყონ აკადემიურ
 ი პერსონალის ინფორმირება შიდა
პროფესიულ
 ი განვითარების შესაძლებლობების და მათით სარგებლობის
პროცედურის შესახებ.

8

უსდ-ებმა უნდა გააუ მჯობესონ პროცედურები აკადემიურ
 ი პერსონალის
პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებში ჩართვისთვის და უზრუნველყოს
შესაბამისი ღონისძიებ ების გამჭვირვალე განხორციელ
 ება, განსაკუთრებით
პროფესიულ
 ი განვითარების პროგრამებში, სადაც აკადემიურ
 ი პერსონა
ლის მონაწილეობ ა  კონკურსის საფუძველზე ხდება.

8

უსდ-ებმა ხელი უნდა შეუწყონ  აკადემიურ პერსონალს პროფესიულ
 ი გან
ვითარების შესაბამისი შესაძლებლობების მოძიებ აში და გაუწ იოს მათ კონ
სულტაციებ ი   აღნიშნული შესაძლებლობებით მაქსიმალურად სარგებლო
ბის მიზნით.

8

უსდ-ებმა უნდა გაითვალისწინონ პროფესიულ
 ი განვითარებისთვის საჭირო
დრო და მისცენ საშუალ
 ება აკადემიურ პერსონალს რომ ჩაერთონ შესაბა
მის აქტივობებში, მათ შორის პროფესიულ
 ი განვითარების გრძელვადიან
აქტივობებში, როგორიცაა აკადემიურ
 ი შვებულება და საერთაშორისო მო
ბილობის პროგრამები.

8

უსდ-ებმა უნდა განიხილონ და ხელი შეუწყონ მენტორობისა და სასწავლო
ჯგუფების პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და/ან გაუმჯობესებას, რადგან ისინი
წარმოადგენენ აკადემიურ
 ი პერსონალის მუშაობ ის გაუმჯობესების, კოლე
გიალ
 ურობის ხარისხის ზრდისა და აკადემიურ პერსონალს შორის თანამშ
რომლობის გაძლიერ
 ების ეფექტურ პრაქტიკას.

8

უსდ-ებმა უნდა იმუშაონ აკადემიურ
 ი პერსონალის საჭიროებ ების და უსდ-ის
ინსტ
 იტუციონ ალური და აკადემიურ
 ი პრიორ
 იტეტების გათვალისწინებით,
აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების მრავალფეროვანი
შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად, და შესაბამისად, მათი რელევან
ტურობის და ხელმისაწვდომობის ხელშესაწყობად.

8

კურიკულუმის/ს აგანმანათლებლო პროგრამის შედგენასთან დაკავშირებით
აკადემიურ
 ი პერსონალის მხარდაჭერის მიზნით, უსდ-ებს შეუძლიათ დანერ
გონ კურიკულუმის დეველოპერის პრაქტიკა. კურიკულუმის დეველოპერები
მუშაობ ენ აკადემიურ პერსონალთან ერთად   და კონსულტაციებს უწევენ
მათ კურუკულუმის დიზაინთან დაკავშირებით. ამ პრაქტიკის შემთხვევაში,
უმნიშვნელოვანესია რომ კურიკულუმის დეველოპერს ჰქონდეს შესაბამისი  
ექსპ ერტული ცოდნა. ამასთან, კურიკულუმის განვითარების პრაქტიკის და
სანერგად, უსდ-ებს შეუძლიათ განათლების მიმართულებით მომუშავე აკა
დემიურ
 ი პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობით აღნიშნული სერვი
სის შიდა შესაძლებლობის განვითარება.
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კვლევის კომპეტენციებ ისა და კვლევითი სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით აკა
დემიურ
 ი პერსონალის მხარდასაჭერად, უსდ-ებმა უნდა გააძლიერ
 ონ ტრენინ
გის პრაქტიკა კვლევის მეთოდებში. ზრდასრულთათვის, კვლევის მეთოდებში
გადამზადების ზოგიერთი ეფექტური პრაქტიკას  წარმოადგენს ინტენსიურ
 ი სა
ზაფხულო/ზამთრის სკოლების ორგანიზება, ონლაინ კურსების უზრუნველყოფა,
ასევე შესაბამისი მეთოდოლოგიურ
 ი და თეორ
 იულ
 ი რესურსების ხელმისაწვდო
მობა და მათ ქართულ ენაზე თარგმ ნ ა. უსდ-ებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ სა
ერთაშორისო სამეცნიერ
 ო ბიბლიოთ
 ეკის მონაცემთა ბაზებზე წვდომა და მომხ
მარებლებისთვის მათი გამოყენების შესაბამისი ინსტ
რ
 უქციებ ის მიწოდება.
უსდ-ებმა უნდა გადახედონ აკადემიურ
 ი პერსონალის დატვირთვის და ანაზღა
ურების პოლიტიკას, რათა უზრუნველყონ სტაბილური და განვითარებაზე ორი
ენტირებული სამუშაო გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს აკადემიურ
 ი პერსო
ნალის ჩართულობას პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობებში და აკადემიურ
 ი
საქმიან ობის ხარისხის ამაღლებას.
უსდ-ებმა უნდა შეიმუშაონ მკაფიო მოთხოვნები და მოლოდინები აკადემიურ
 ი
პერსონალის საქმიან ობის შეფასებასთან დაკავშირებით, შექმნ ან აკადემიურ
 ი
პერსონალის მუშაობ ის შეფასების და წახალისების სისტემა და შეიმუშაონ ერ
თიან ი სამეცნიერ
 ო მონაცემთა ბაზა.

პოლიტიკის განმსაზღვრელების საყურადღებოდ
უნდა გადაიხედოს აკადემიურ
 ი პერსონალის როლებსა და პასუხისმგ
 ებლობებ
თან დაკავშირებული რეგულაციებ ი, რათა უკეთესად იქნას აღწერილი აკადე
მიურ
 ი საქმიან ობის კონპლ
 ექსურობა (იხ. “Functions of effective academic
work” in Debowski, 2011, გვ. 310-312). აღნიშნულის საფუძველზე შესაძ
ლებელია აკადემიურ სამუშაოს უფრო რეალ
 ური დატვირთვის   აღწერა, პრო
ფესიულ
 ი განვითარების საჭიროებ ების შესაბამისი დაგეგმვ ა და   შესრულების
შეფასების და წახალისების სისტემის შექმნ ა.
პოლიტიკის განმს აზღვრელებმა პრიორ
 იტეტი უნდა მიან იჭონ აკადემიურ
 ი პერ
სონალის პროფესიულ
 ი განვითარების საკითხს, როგორც უმაღლესი საგან
მანათლებლო რეფორმების განხორციელ
 ების ინსტ
რ
 უმენტს, რომელიც ხელს
უწყობს სისტემის ხარისხობრივ ტრანსფ
 ორმაციას. პროფესიულ
 ი განვითარების
პრიორ
 იტეტულობა უნდა გულისხმ ობდეს კონკრ
 ეტულ ქმედებებს და ფინანსური
რესურსების შესაბამის განაწილებას.
მაგალითისთვის:
8

სხვადასხვა უსდ- ებში აკადემიური საქმიანობის და დატვირთვის ფრაგმენტა
ციის საკითხის მოგვარება მარეგულირებელი და ფინანსური ღონისძიებებით;

8

კვლევითი და სამეცნიერ
 ო ინფრასტრ
 უქტურის გაუმჯობესება და უსდ-ების  
მხარდაჭერა საერთაშორისო სამეცნიერ
 ო საბიბლიოთ
 ეკო ბაზებზე წვდო
მის უზრუნველსაყოფად;
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8

აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების პროგრამების შე
მუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფენ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფე
სიულ
 ი განვითარების აქტივობების ფინანსურ და ორგანიზაციულ მხარდა
ჭერას.

პოლიტიკის განმს აზღვრელებმა ასევე უნდა მოძებნონ გზები და მხარი დაუჭ ი
რონ რეგიონ ულ უსდ-ებს რომ მათ შეძლონ პროფესიულ
 ი განვითარების შიდა
შესაძლებლობების გაუმჯობესება, შესაბამისი აქტივობების სიმრავლის, რელე
ვანტურობისა და მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფის მიზნით და ასევე შეძ
ლონ დაფინანსების გარე შესაძლებლობების მოძიებ ა და მათით სარგებლობა.
პოლიტიკის განმს აზღვრელებმა უნდა განიხილონ შესაბამისი დებულებების მი
ღება მარეგულირებელ ან პოლიტიკის გამსაზღვრელ დოკუმენტებში, რომ წაა
ხალისონ აკადემიურ
 ი პერსონალის პროფესიულ
 ი განვითარების აქტივობების
გაფართოებ ა და დანერგვ ა უსდ-ებში.
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დანართები
დანართი 1. საქართველოში აკადემიური პერსონალის
პასუხისმგებლობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ხარისხთან
დაკავშირებული
მოთხოვნები
გამოცდილება

უვადოდ დანიშვნის
პირობები

დამატებითი
პირობები

პროფესორი - უძღვება სასწავლო პროცესს და ხელმძღვანელობს სტუდენტების
სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას
დოქტორის ან მას
თან გათანაბრე
ბული აკადემიურ
 ი
ხარისხი

არანაკლებ 
6-წლიან ი სამეც
ნიერ
 ო-პედაგო
გიურ
 ი გამოცდი
ლება
სახელოვნებო
დარგშ ი - მინი
მუმ 8 წლიან ი
შესაბამისი გა
მოცდილება

განსაკუთრებული პროფე
სიული მიღწევები ან/და
სამეცნიერო მიღწევები
(მაგ. აქვს სამეცნიერო
პუბლიკაციები წამყვან
ადგილობრივ და საერთა
შორისო ჟურნალებში და
სხვა გამოცემებში, მონა
წილეობა აქვს მიღებული
ეროვნულ და საერთაშო
რისო სამეცნიერო კვლე
ვით პროექტებში და ა.შ.);

უსდ-ს მიერ
დადგენილი
დამატებითი
პირობები

სახელოვნებო დარგი
- თუ პროფესორის თა
ნამდებობაზე ზედიზედ
მესამე ვადით აირჩა
ატესტაცია ყოველ 5 წე
ლიწადში ერთხელ
ასოცირებული პროფესორი - მონაწილეობს სასწავლო პროცესში და
ხელმძღვანელობს სტუდენტების სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას;
დოქტორის ან მას
თან გათანაბრე
ბული აკადემიურ
 ი
ხარისხი

არანაკლებ 
3-წლიან ი სამეც
ნიერ
 ო-პედაგო
გიურ
 ი გამოცდი
ლება.

არ მიესადაგება

უსდ-ს მიერ
დადგენილი
დამატებითი
პირობები

სახელოვნებო
დარგშ ი - მინი
მუმ 4 წლიან ი
შესაბამისი გა
მოცდილება
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ხარისხთან
დაკავშირებული
მოთხოვნები
გამოცდილება

უვადოდ დანიშვნის
პირობები

დამატებითი
პირობები

ასისტენტ-პროფესორი – თავისი კომპეტენციის შესაბამისად მონაწილეობს
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით პროცესში;
დოქტორის ან მას
თან გათანაბრე
ბული აკადემიურ
 ი
ხარისხი.

არ მოითხოვება
გამოცდილება

არ მიესადაგება

ხელოვნების სფე
როში - მაგისტრ
 ის
ან მასთან გათა
ნაბრებული აკადე
მიურ
 ი ხარისხი
ასისტენტი − ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო
პროცესის ფარგლ
 ებში ახორციელ
 ებს სასემინარო და კვლევით სამუშაოე ბს 
პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტ- პ რ
 ოფესორის 
ხელმძ ღვანელობით;
დოქტორანტი/
კანდიდატი 3-4
წელი

არ მოითხოვება
გამოცდილება

არ მიესადაგება

ხელოვნების სფე
როში - მაგისტრ
 ა
ტურის სტუდენტი
2-3
სახელმწ იფოს მიერ დაფუძნებული უსდ-ის აკადემიურ თანამდებობაზე არ შეიძ
ლება არჩეულ იქნეს 65 წელს მიღწეულ
 ი პირი, ხოლო აკადემიურ თანამდებო
ბაზე მყოფი პირი, რომელმაც მიაღწია 65 წელს, აკადემიურ
 ი თანამდებობიდან
განთავისუფლდ
 ება აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადის გასვლის შემდეგ.
თუმცა, გამონაკლისი შეიძლება დადგინდეს უსდ-ის წესდებით.
წყარო: კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ (საქართველოს პარლამენტი, 2004 წ.)
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დანართი 2. უსდ-ებში აკადემიური პერსონალის პროფესიულ
განვითარების ინსტიტუციური მხარდაჭერა
უსდ-მ დააფინანსა პროფესიული განვითარების აქტივობაში
მონაწილეობა
სასწავლო უნივერსიტეტები (თბილისი)

59%

სასწავლო უნივერსიტეტები (რეგიონები)

52%

უნივერსიტეტები (თბილისი)

33%

უნივერსიტეტები (რეგიონები)

67%

სულ

45%

მონაწილეობა მიიღო უსდ-ს მიერ ორგანიზებულ პროფესიული
განვითარების საქმიანობაში
სასწავლო უნივერსიტეტები (თბილისი)

84%

სასწავლო უნივერსიტეტები (რეგიონები)

66%

უნივერსიტეტები (თბილისი)

58%

უნივერსიტეტები (რეგიონები)

83%

სულ

67%

მიიღო ინფორმაცია პროფესიული განვითარების შიდა
შესაძლებლობების შესახებ
სასწავლო უნივერსიტეტები (თბილისი)

88%

სასწავლო უნივერსიტეტები (რეგიონები)

68%

უნივერსიტეტები (თბილისი)

77%

უნივერსიტეტები (რეგიონები)

90%

სულ

80%

მიიღო ინფორმაცია პროფესიული განვითარების გარე
შესაძლებლობების შესახებ
სასწავლო უნივერსიტეტები (თბილისი)

81%

სასწავლო უნივერსიტეტები (რეგიონები)

73%

უნივერსიტეტები (თბილისი)

60%

უნივერსიტეტები (რეგიონები)

83%

სულ

68%
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მობილობის, კვლევითი გრანტის ან სხვა პროგრამების მოძიებასა ან
განაცხადის შეტანაში დახმარება
სასწავლო უნივერსიტეტები (თბილისი)
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15%

უნივერსიტეტები (რეგიონები)

30%

სულ

21%

არ მიუღიათ დახმარება
სასწავლო უნივერსიტეტები (თბილისი)
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16%

უნივერსიტეტები (თბილისი)

16%

უნივერსიტეტები (რეგიონები)

7%

სულ

14%
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დანართი 3. აკადემიური პერსონალის კმაყოფილება არსებული
პროფესიული განვითრების შესაძლებლობების მიმართ,
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტიპის მიხედვით
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33%

29%

21%
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(თბილისი)

6%
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28%

33%
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33%

27%

35%
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10%
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21%
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ხელმისაწვდომობა

რელევანტურობა
სასწავლო უნივერსიტე
ტები (თბილისი)

20%
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ძალიან
დაბალი

დაბალი

საშუალო

მაღალი

3%

3%

26%

48%

სასწავლო უნივერსიტე
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5%
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30%
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ტები (რეგიონები)
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39%

29%

15%
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13%

34%

30%

19%
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28%
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35%
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11%

32%

30%
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პრიორიტეტი
ლიდერობაზე
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დაბალი

დაბალი
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მაღალი

ძალიან
მაღალი

სასწავლო უნივერსიტე
ტები (თბილისი)

6%

3%

23%

42%

26%

სასწავლო უნივერსიტე
ტები (რეგიონები)

7%

10%

31%

33%

19%

უნივერსიტეტები
(თბილისი)

6%

5%

28%

27%

33%

უნივერსიტეტები
(რეგიონები)

2%

4%

15%

35%

44%

სულ

5%

5%

25%

31%

33%

ხარისხი
სასწავლო უნივერსიტე
ტები (თბილისი)

თანმიმდევრულობა
სასწავლო უნივერსიტე
ტები (თბილისი)
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ძალიან
მაღალი
19%

26%

დანართი 4: აკადემიური პერსონალის მონაწილეობა
სხვადასხვა სახის პროფესიული განვითარების აქტივობებში
დიაგრამა 18. სასწავლო და კვლევითი მობილობის პროექტებში მონაწილეობა,
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დიაგრამა 19. მონაწილეობა კვლევით და სასწავლო მობილობაში ასაკის მიხედვით
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დიაგრამა 20. აკადემიური პერსონალი, რომლებმაც კვლევითი პროექტებისთვის
მიიღეს გრანტები
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დიაგრამა 21. ერთობლივ კვლევით პროექტებში მონაწილე აკადემიური პერსონალი,
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