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სარჩევი 

მისასალმებელი  სიტყვა 

▪ ინტერვიუ ეკატერინე 
მიქაძესთან; 

▪ ახალი სატყეო კანონი; 

▪ დოქტ. მარტინ ტრემლი; 

▪ ინტერვიუ ელენე 
ველიაშვილთან; 

▪ ევროკავშირის  
თვინინგ-პროექტი; 

მოკლე შეტყობინებები  

▪ DAAD-ის ახალი პროგრამა  
„SDG-Partnerschaften“; 

▪ ბროშურა „DAAD-ის 
პროგრამები ქართული 
უმაღლესი სასწავლებლების 
ინტერნაციონალიზაციისთვის; 

▪ მეცნიერების თავისუფლების 
ინდექსი; 

▪ DAAD-ის წლიური ანგარიში 
2020;  

  

 

ძვირფასო მკითხველო, 

 

გლობალური დათბობის თემა, რომე-
ლიც პანდემიის გამო უკანა პლანზე 
გადავიდა, ისევ იძენს აქტუალობას: 
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავ-
შირებულ ხუთ მნიშვნელოვან ასპექტს 
ჰელმჰოლცის კლიმატის ინიციატივა  
სულ 20 სიტყვით გამოეხმაურა:  
1. საფრთხე რეალურია; 2. ჩვენ ვართ 
მიზეზი; 3. ეს საშიშია; 4. ექსპერტები 
ერთი აზრისანი არიან; 5. ჩვენ ჯერ 
კიდევ შეგვიძლია მოქმედება. გაერთი-
ანებული ერების ორგანიზაციის გენერა-
ლური მდივანი კლიმატური ცვლი-
ლებების წინააღმდეგ ბრძოლას ჩვენი 
დროის ყველაზე დიდ გამოწვევას 
უწოდებს. უნდა ითქვას, რომ DAAD 

ჩართულია ხსენებული გამოწვევების 
დაძლევის პროცესში. DAAD-მა  შეიმუ-
შავა მდგრადი განვითარების მიზნები 
და სხვადასხვა პროგრამების საშუა-
ლებით, უმაღლეს სასწავლებლებს აქტი-
ური მოქმედებისკენ მოუწოდა. 

მიმდინარე წლიდან DAAD-ის პროგ-
რამის  „ბიომრავალფეროვნება“ ფარ-
გლებში,  ილიას სახელმწიფო  უნივერ-
სიტეტში შეიქმნება სამაგისტრო პროგ-
რამა „ბიომრავალფეროვნება კავკასიის 
ტყეებში“. პროგრამის შესახებ მოგითხ-
რობთ დოქტ. ლარს დროსლერი, რომე-
ლიც DAAD-ის პროგრამის „გრძელ-
ვადიანი დოცენტურა“ ფარგლებში მუ-
შაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტში.  
 

კლიმატური ცვლილებების თემას ეხება 
ასევე ინტერვიუ გარემოს დაცვის 
ექსპერტსა და DAAD-ის ალუმნა,  
ქ-ნ ეკატერინე მიქაძესთან. 

გარდა ამ თემებისა, საინფორმაციო 
ფურცელი კიდევ ბევრ სხვა საინტე-
რესო სიახლეზე მოგითხრობთ.  

ბოლოს კი ორიოდ სიტყვით ჩვენს 
შესახებ:  გაზაფხულზე DAAD-ის 
თბილისის საინფორმაციო ცენტრმა 
ოფისი შეიცვალა და ჭოველიძის 
ქუჩაზე (4) გადავიდა. ივლისიდან  
რეგიონული ორგანიზაციის სტატუ-
სით გავაგრძელებთ მუშაობას და სა-
ქართველოს გარდა სომხეთსა და 
აზერბაიჯანსაც მოვემსახურებით. რე-
გიონული წარმომადგენლობა ოფი-
ციალურად 2022 წლის გაზაფხულზე 
გაიხსნება. თუმცა მანამდეც სიამოვ-
ნებით მიგიღებთ. 

სასიამოვნო ზაფხულს და 
ჯანმრთელობას გისურვებთ!  

 

 

DAAD საქართველოს დირექტორი  
გებჰარდ როილი  

სამუშაო საათები: 

სატელეფონო 

კონსულტაცია: 

ორშაბათი, ოთხშაბათი, 

ხუთშაბათი, პარასკევი:  

11:00-13:00 სთ.   

ონლაინ კონსულტაცია:  

ორშაბათი, ხუთშაბათი: 

14:00-18:00 სთ.  

ოთხშაბათი:  

10:00-14:00 სთ.  

      ფოტო: ოლეგ ეგოროვი 

https://www.helmholtz-klima.de/en/about-us
https://www.daad.de/en/the-daad/what-we-do/sustainability/
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DAAD-ის  
ახალი პროგრამა   
SDG-Partnerschaften 

ინტერვიუ ეკატერინე 

მიქაძესთან  

კლიმატური ცვლილებები თანამედ-
როვეობის ერთ-ერთ სერიოზულ 
გამოწვევას წარმოადგენს. ეს კრიზისი 
ყველა ქვეყანას თავისებურად ეხება და 
ჩვენს მომავალსაც ცვლილებებს უქადის. 
ახლად შექმნილი მოძრაობა  Fridays For 
Future (FFF) 2018 წლიდან მოყოლებული 
აქტიურად იბრძვის „მომავლის უფლე-
ბისთვის“. ორგანიზაციამ 2019 წელს 
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზა-
ციასთან ერთად სარჩელი შეიტანა გერ-
მანიის საკონსტიტუციო სასამართლოში 
 მათი მოსაზრებით,  გერმანიის მთავ-
რობის მიერ განსაზღვრული მიზნები 
კლიმატის მიმართულებით არ შეესა-
ბამება 2015 წელს პარიზში ხელმო-
წერილ შეთანხმებას და მიზანს „1,5 
გრადუსი“. სარჩელი დაკმაყოფილდა. 
2021 წელს გერმანიის მთავრობა 
დაემორჩილა საკონსტიტუციო სასა-
მართლოს გადაწყვეტილებას და შეც-
ვალა სტრატეგიული მიზნები კლიმატის 
მიმართულებით გერმანია 2045 წლამდე 
კლიმატურად ნეიტრალური ქვეყანა 
უნდა გახდეს.   

ამ თემასთან დაკავშირებით ინტერვიუ 
ჩამოვართვით DAAD-ის ყოფილ სტიპენ-
დიატს, გარემოს დაცვის ექსპერტს, ქ-ნ 
ეკატერინე მიქაძეს. ის საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურ-
ნეობის სამინისტროში კლიმატისა და 
ევროპის ინტეგრაციის განყოფილებაში 
იყო დასაქმებული. ამჟამად მისი ინტე-
რესისა და კვლევის თემას კლიმატური 
ცვლილებები და ეკონომიკის ცირკულა-
რული მოდელი წარმოადგენს. ქ-ნი 
ეკატერინე კვლევის შედეგებს ილიას და 
კავკასიის უნივერსიტეტების სტუდენ-
ტებს პედაგოგის რანგში უზიარებს. 

 

ქ-ნო ეკატერინე, როგორც ვიცით, თქვენ 
კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის 
ფაკულტეტზე ასწავლით. რა როლს 
თამაშობს გლობალური დათბობა 

ეკონომიკისთვის? რას ნიშნავს მდგრადი 
განვითარება ეკონომიკაში და, ზოგადად, 
თქვენთვის?  

კლიმატის ცვლილება ქვეყნის განვითა-
რების ყველა სფეროს თანაბრად ეხება, 
მათ შორის, ეკონომიკასაც. კლიმატის 
ცვლილებით დამდგარი შედეგები 
ცხადყოფს, რომ ეკონომიკის წრფივი 
მოდელი, რომელიც მყარად არის 
გამჯდარი დღევანდელ მსოფლიო 
ეკონომიკურ წყობაში, არ შეესაბამება 
ჩვენს სამომავლო ხედვას. ის არ 
ითვალისწინებს რესურსდამზოგავ წარ-
მოებას, ენერგოეფექტურობას, გრძელ-
ვადიან გამოყენებაზე გათვლილ 
საგნებს, არც ჯანსაღ გარემოს და, 
საბოლოოდ, არც ადამიანის კეთილდღე-
ობას. ეკონომიკის სექტორში განხორცი-
ელებული სისტემური ცვლილება არის 
ერთადერთი გამოსავალი, რამაც 
შეიძლება მსოფლიო გლობალური საშუ-
ალო წლიური ტემპერატურის ზრდა 1.5 
გრადუსამდე შეაჩეროს, თანმდევი ტექ-
ნოლოგიური განვითარებით.  

თუ შეიძლება წარმოგვიდგინეთ თქვენი 
კვლევის სფერო? რა არის ამჟამად თქვენი 
ამოცანა კვლევაში?  

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, გამოცემა  01 | 2021 

      ფოტო: ლიკა ჩაკვეტაძე 

DAAD-მა უმაღლეს სასწავ-

ლებლებს შორის თანამშრომ-

ლობის გაღრმავების მიზნით 

ახალ პროგრამაზე გამოაცხა- 

და კონკურსი. პროგრამა  

SDG-Partnerschaften მიზნად 

ისახავს მდგრადი განვითა-

რების და Agenda 2030-ში და-

სახული მიზნების რეალიზე-

ბას.  

დამატებითი ინფორმაცია იხ. 
final_Funding Frame-
work_SDG_Partnerships.pdf  

https://fridaysforfuture.org/
https://fridaysforfuture.org/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
file:///C:/Users/User/Downloads/final_Funding%20Framework_SDG_Partnerships.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/final_Funding%20Framework_SDG_Partnerships.pdf
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ჩემი მიმდინარე საკვლევი თემები ეხება 
ციფრულ ტრანსფორმაციასა და ცირკუ-
ლარულ ეკონომიკას: სერვისზე ორიენ-
ტირებული ეკონომიკური მოდელები, 
რომლებიც ციფრული ტექნოლოგიებით 
უფრო ხელმისაწვდომი გახდა და მათი 
გარემოსდაცვითი შედეგები; არის თუ 
არა ეს მოდელი უფრო რესურს-
ეფექტური და შესაძლებელია თუ არა 
ამგვარი მოდელების მაქსიმალური 
ინტეგრირება ჩვენნაირი განვითარების 
მქონე ქვეყნებში.  

მიმდინარე წელს თქვენ გამოაქვეყნეთ 
სტატია, რომელიც საქართველოსთვის 
European Green New Deal-ის 
მნიშვნელობას ეხება. რა სტრატეგია აქვს 
საქართველოს კლიმატის მიმარ-
თულებით 2050 წლამდე?  

როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გერმანიის 
სასამართლომ არაკონსტიტუციურად 
ცნო ფედერალური მთავრობის მიერ 
მიღებული ახალი კანონი კლიმატის 
შესახებ. ეს, ვფიქრობ, უდიდესი გამარჯ-
ვებაა და იმედი მაქვს, მსგავს პრეცედენ-
ტებს ვნახავთ სხვა ქვეყნებშიც. საქართ-
ველოში, მიუხედავად გაწეული ძა-
ლისხმევისა როგორც ქვეყნის შიგნით, 
ისე მის ფარგლებს გარეთ, კლიმატის 
ცვლილება ისეთი აქტუალური არ არის, 
როგორც ამას ვისურვებდით. საქართვე-
ლომ განაახლა ეროვნულად განსაზღვ-
რული წვლილის დოკუმენტი და წა-
რუდგინა ის კლიმატის ჩარჩო კონვენ-
ციის სამდივნოს. ეს წინგადადგმული 
ნაბიჯია, დოკუმენტი ბევრად უფრო 
ინფორმაციულია ვიდრე წინა შემთხვე-
ვაში და მოიცავს ისეთ საკითხებს, რისი 
წინა დოკუმენტში გათვალისწინებაც 
ვერ მოხერხდა, თუმცა, ვფიქრობ, 
შეიძლებოდა მეტად ამბიციური 
მიზნების დასახვა და უფრო მკაფიო 
მესიჯების ჩამოყალიბება ყველა 
სექტორული მიმართულებით. იგივე 
შეიძლება ითქვას 2050 სტრატეგიაზე, 
რომელიც ჯერ არ გვაქვს. რთულია 
საქართველოში ასეთ გრძელვადიან 
სტრატეგიებზე საუბარი და სამუშაო 
ჯგუფების მობილიზება, რადგან ისინი 

უფრო ტვირთად აღიქმება ვიდრე 
გზამკვლევად, რომელმაც დასახულ 
მიზნამდე შედარებით უმტკივნეულოდ 
უნდა მიგიყვანოს.  

როგორც მოვლენათა განვითარება 
გვიჩვენებს, კლიმატის დამცველთა 
აქტივობა, როგორც ეს გერმანიაში მოხდა, 
შესაძლოა საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნ-
დეს. როგორია ამ მხრივ სიტუაცია 
საქართველოში? არსებობს გარემოს 
დამცველთა მოძრაობა?  

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, საქარ-
თველოში კონკრეტულად კლიმატის 
ცვლილება ჯერ საზოგადოებრივ მოძ-
რაობებში ასე გამოხატული არ არის. 
თუმცა, სხვა გარემოსდაცვით პრობლე-
მებზე იმავეს ვერ ვიტყვოდი. ახალ-
გაზრდები საკმაოდ აქტიურად არიან 
ჩართულები ჰაერის დაბინძურებისა და 
ურბანული განაშენიანების საკითხებში, 
სამშენებლო სექტორის ხარვეზების გა-
მოვლენასა და ისეთი დიდი ინფრა-
სტრუქტურული პროექტების შეფასე-
ბებში, რომლებსაც უჭირთ დაასაბუთონ 
გარემოსდაცვითი და სოციალური 
სარგებლიანობა. ამასთან, რთულია 
საქართველოში სამართლებრივი გზით 
კლიმატის ცვლილების თემასთან და-
კავშირებული დავის წარმოებაც შესა-
ბამისი საკანონმდებლო აქტების, 
სამართლებრივი სუბიექტებისა და 
ზიანის ანაზღაურების მექანიზმების 
გარეშე.  
 
გერმანიაშიც კლიმატური ცვლილე-
ბებისა და ცირკულარული ეკონომიკის 
თემა ჯერჯერობით საზოგადოებისთვის 
არ არის ძალიან ახლო. რაიმე 
ლიტერატურას ხომ არ გვირჩევდით, 
რომლის დახმარებითაც სისტემატურად 
შევძლებთ გავეცნოთ ამ მიმართულებით 
განვითარებულ მოვლენებს? 

ჩემთვის საკმაოდ საინტერესო და 
მრავალმხრივი წყარო არის  მაკ-
ართურის ფონდის ვებგვერდზე განთავ-
სებული ინფორმაცია და ანგარიშები, 
რომელიც საინტერესოდ ასახავს 

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, გამოცემა  01 | 2021 

ქართულენოვანი ბროშუ-

რის „DAAD-ის პროგრა-

მები ქართული უმაღლესი 

სასწავლებლების ინტერნა-

ციონალიზაციისთვის“ 

მეორე გამოცემაში საერთო 

ჯამში 20 პროგრა-მაა 

წარმოდგენილი. ისარ-

გებლეთ ამ პროგრამებით 

თქვენი უმაღლესი სასწავ-

ლებლების ინტერნაციო-

ნალიზაციის პროცესში.  

DAAD-ის პროგრამები 
ქართული უმაღლესი 
სასწავლებლების 
ინტერნაციონალიზა-
ციისთვის. 

https://ge.boell.org/en/2021/02/18/european-green-deal-and-its-significance-georgia
https://www.macfound.org/
https://www.macfound.org/
https://www.daad-georgia.org/files/2019/06/DAAD-Brochure.pdf
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გაინტერესებთ DAAD-ის 

საქმიანობა? გაეცანით ონ-

ლაინ ჩვენს წლიურ 

ანგარიშს, რომელიც უფრო 

ვრცელ წარმოდგენას შე-

გიქმნით DAAD-ის აქტი-

ვობებისა და სამოქმედო 

არეალის შესახებ.  

მოდელებზე ტრანსფორმაციის შესაძ-
ლებლობებსა და შედეგებს. ასევე მნიშვ-
ნელოვანია საკითხები, რომლებიც ეხება 
სამართლებრივი ტრანზიციის მექა-
ნიზმსა და მის ბიუჯეტს, როგორც ევრო-
კავშირის მწვანე შეთანხმების განხორ-
ციელების საშუალებას, რომელმაც თა-
ვის მხრივ, დაიმსახურა კრიტიკა. ვფიქ-
რობ, აპრილში დაარსებული ევრო-
კავშირის კლიმატის, ინფრასტრუქ-
ტურისა და გარემოს სააგენტო ასევე 
საინტერესო ინფორმაციის წყარო 
გახდება დაინტერესებული პირე-
ბისთვის მწვანე ეკონომიკაზე გადასვ-
ლის გზაზე. ასევე, გვერდს ვერ ავუვ-
ლით ქეით რავორფის საინტერესო 
კონცეფციას სოციალური სამართლია-
ნობისა და გარემოსდაცვითი ასპექტების 
ინტეგრაციაზე და სამყაროს „საზღ- 
ვრების“ (Planetary Boundaries)  ირგვლივ 
არსებულ ლიტერატურაზე.  

   ინტერვიუ მოამზადა 

 გებჰარდ როილმა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინტერვიუ დოქტ. ლარს 

დროსლერთან   

ერთი წლის წინ საქართველოს 
პარლამენტმა ტყის კოდექსის ახალი 
ვერსია გამოიტანა განსახილველად. ეს 
უკანასკნელი 2021 წელს შევიდა ძალაში. 
ტყის ახალი კოდექსის, ასევე სატყეო 
მეურნეობისა და სატყეო მეცნიერების 
განვითარების შესახებ ვესაუბრეთ 
პროფ. დოქტ. ლარს დროსლერს, რომე-
ლიც ილიას სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტში DAAD-ის პროგრამის „გრძელ-
ვადიანი დოცენტურა“ ფარგლებში 
მუშაობს.   
 
რით იყო განპირობებული ზოგადად 
ახალი ტყის კოდექსის მიღება?  

ტყეები ორ ძირითად კატეგორიად 

იყოფა: დაცული და სამეურნეო. მსოფ-

ლიო მასშტაბით, ტყის 12 % დაცულ 

ტერიტორიადაა გამოცხადებული, 4 %-ს 

ინტენსიურად ამუშავებენ პლანტაციუ- 

რი მეურნეობის სახით, დაახლოებით  

4 მლრდ. ჰექტარი ტყის 85% მდგრადი 

განვითარების კუთხით მუშავდება. 1990 

წლამდე საქართველოში ტყის მასივის 

უდიდესი ნაწილი დაცული იყო, ამავე 

დროს ყოველწლიურად 2 მილიონი 

კუბური მეტრი ხე შემოდიოდა 

ჩრდილოეთიდან.  

მოთხოვნა ხე-ტყის მიმართ კვლავაც 

არსებობს და, ჩემი აზრით, კლების 

ტენდენცია არ შეიმჩნევა.   

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, გამოცემა  01 | 2021 

მწვანე სივრცეების გამოყენება 
საქართველოს ქალაქებში. 

ჩვენ წარმოვადგენთ ილიას უნივერ-
სივერსიტეტის სამეცნიერო ჯგუფს, 

რომელიც იკვლევს, თუ რამდენად 
იყენებენ ადამიანები პარკებს, 
დაცულ ტერიტორიებს, ტყეებს, 
ტბებს და პლაჟებს.  თქვენი აზრი 
საქართველოში თქვენს საცხოვრე-
ბელთან არსებული მწვანე სივრცე-
ების შესახებ ძალიან მნიშვნე-
ლოვანია აღნიშნული კვლევის 
ჩასატარებლად, რომე-ლიც ამგვარი 
სივრცე-ების 
სამომავლო და-
გეგმარებას უნდა დაე-

დოს საფუძვლად. 
გთხოვთ, ჩაერთოთ 
გამოკითხვაში, მიჰყევით ბმულს  ან 
QR-კოდს.  

DAAD-ის წლიური 
ანგარიში 2020. 

https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/reports/annual-report/
https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/reports/annual-report/
https://www.research.net/r/Georgia_GE


Seite 5 

 

 

newsletter 

გარკვეული პერიოდით საქართველოში 

ადგილი ჰქონდა ხე-ტყის იმპორტის  

მნიშვნელოვან შემცირებას, რამაც 

გაზარდა ხე-ტყის უკანონო ჭრა და 

ბოლო 30 წლის განმავლობაში ტყის 

ნაწილობრივი დეგრადირება გამო-

იწვია. გარდა ამისა,  საქართველომ 2015 

წელს, პარიზში ხელმოწერილი  კლიმა-

ტის კრიზისის  შეთანხმების თანახმად, 

ვალდებულება იკისრა ტყის დაცული 

ტერიტორიების ფართობი 0,5-დან 1,3 

მლნ. ჰექტრამდე გაეზარდა. ამით 

იზრდება ტყეების ზედმეტი ექსპლუა-

ტაციის საფრთხე, რასაც, მაგალითად, 

300 წლის წინ ადგილი ჰქონდა დასავ-

ლეთ ევროპაში და რამაც საფუძველი 

ჩაუყარა სატყეო მეურნეობისა და 

სატყეო მეცნიერების ჩამოყალიბებას. 

საქართველოშიც გაჩნდა საკანონმ-

დებლო ბაზის შექმნის აუცილებლობა 

იმისთვის, რომ  დაუცველი ტყის მასი-

ვების დეგრადაცია არ გაგრძელებული-

ყო. ახალმა ტყის კოდექსმა, რომელიც 

ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში ევრო-

კავშირის, მსოფლიო ბანკისა და 

გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით 

მომზადდა, განსაზღვრა საქართვე-

ლოში ტყის მდგრადი განვითარების 

პრინციპები. ეს უკანასკნელი მიზნად 

ისახავს ტყის მდგრად განვითარებას, 

მის მულტიფუნქციურ გამოყენებას და 

ტყის ეკოსისტემის დაცვასა და 

შენარჩუნებას. ტყის კოდექსი ითვალის-

წინებს საქართველოს ტყის როგორც 

სახელმწიფო, ასევე მუნიციპალური და 

კერძო საკუთრების სახით გამოყენებას. 

თუმცა, კანონი მოქმედებს ყველა სახის 

ტყის ფართობზე, განურჩევლად მესა-

კუთრისა. კანონის თანახმად, ტყე ფუნქ-

ციის მიხედვით რამდენიმე კატეგორი-

ად იყოფა, კერძოდ: დაცული, დაცვითი 

(ეროზიისა და წყალდიდობების წინა-

აღმდეგ), სარეკრიაციო და სამეურნეო 

ტყე. 
 

თქვენი აზრით, რა გამოწვევები არსე- 

 ბობს საქართველოში ამ კანონის 

რეალიზების თვალსაზრისით? 

კანონის დამატებითი დებულებები და 

ტექნიკური დეტალები ჯერჯერობით 

ბოლომდე გარკვეული არ არის. ტყის 

ფართობის სამეურნეო მიზნებისთვის 

გამოყენება ადგილობრივ პირობებზე 

უნდა იყოს მორგებული (გარემო, მო-

თხოვნილება შეშაზე, ტექნიკური აღ-

ჭურვილობა და ნოუ-ჰაუ). გადაწყვეტი-

ლების მიღების პროცესი, რომელიც 

დღეს ცენტრალიზებულია, სამომავ-

ლოდ უფრო მოქნილი, ადგილობრივ და 

პრაქტიკულ გამოყენებაზე, ტყის 

მდგრად განვითარებაზე ორიენტირე-

ბული უნდა გახდეს. მომავალში, ეს 

საშუალებას მოგვცემს სამშენებლო ხე-

ტყისა და შეშის საჭიროების შემთხვე-

ვაში თავიდან ავირიდოთ ტყის 

არალეგალური ჭრა.  ვინ უნდა განსაზღ-

ვროს რომელი ხე მოიჭრას და რომელი 

არა?  რომელი მათგანი უნდა იქნას და-

ცული? მსგავსი გადაწყვეტილებები არც 

თბილისის ოფისში მიიღება და არც 

ბრიუსელში. ამისთვის საჭიროა 2030 

წლამდე ასეულობით სატყეო სპეცია-

ლისტის გამოზრდა, რაც, ჩემი აზრით, 

საქართველოსთვის დიდ გამოწვევას 

წარმოადგენს.   

 სატყეო მეურნეობის სპეციალისტების 

ჩამოყალიბებაში  საქართველოში რამ-

დენიმე უნივერსიტეტია ჩართული: 

ილიას სახელმწიფო და საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტები,  

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, გამოცემა  01 | 2021 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=1
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GIPA  და აგრარული უნივერსიტეტი.  რა 
როლი აქვს ილიას უნივერსიტეტს ამ 
კონტექსტში?  

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტში 

შემოთავაზებული სამაგისტრო პროგრა-

მა „გარემოს დაცვა და სატყეო საქმე“ 

სტუდენტებს სატყეო მიმართულებით 

აძლევს განათლებას და მათგან კომპე-

ტენტურ ეკოსისტემების მენეჯერებს 

აყალიბებს. განვითარების ეტაპზე მყო-

ფი სახელწიფოებისთვის გამოყოფილი 

დახმარება ტყის მართვისა და პროფესი-

ული განათლებისკენ არის მიმართული.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-

ტიც უფრო მეტყევეების  აღზრდით 

არის დაკავებული. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში არსებული პროგრამის 

„გარემოს დაცვა და სატყეო საქმე“ 

ფარგლებში სტუდენტები სატყეო 

მეცნიერებას სწავლობენ და სამომავ-

ლოდ ეროვნული პარკის ხელმძღვანე-

ლებად და მაღალი რანგის სატყეო 

საქმის ექსპერტებად მოიაზრებიან. 

აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია, 

პროგრამამ მიიღოს საერთაშორისო 

აკრედიტაცია და მოიპოვოს „სატყეო 

მეცნიერებათა“ სამაგისტრო პროგრამის 

სტატუსი. ამ მიზნისკენ გადადგმულ 

ნაბიჯად შეიძლება მივიჩნიოთ სამა-

გისტრო პროგრამა „ბიომრავალფეროვ-

ნება და კავკასიის ტყეები“, რომელიც 

DAAD-ის პროგრამის „ბიომრავალფე-

როვნება“ ფარგლებში ფინანსდება და 

რომელსაც მომავალი წლიდან ერფურ-

ტის გამოყენებით მეცნიერებათა უნი-

ვერსიტეტთან ერთად შევთავაზებთ 

სტუდენტებს.  ჩვენი ქართული სამა-

გისტრო პროგრამის (სამი ძირითადი 

საგნობრივი კომპონენტით: „გარეული 

ცხოველების მართვა“, „სატყეო მეცნი-

ერება“ და „ბუნების დაცვა“) წარმატე-

ბული აკრედიტაციის შემდეგ, ჩვენი სა-

მუშაო ჯგუფი ლოქდაუნის პირობებშიც 

აწარმოებს ტყის კვლევას. ეს მნიშვნე-

ლოვანია ერთი მხრივ გლობალური  

 კლიმატური ცვლილებების წინაღმდეგ 

ბრძოლაში, მეორე მხრივ კი ევროპული 

ტყის მასივების შენარჩუნებისთვის ექტ-

რემალური სიცხისა და გამოშრობის პი-

რობებში.  ამ კუთხით თავისი წვლილის 

შეტანა შეუძლია გერმანიაში ქართული  

მუხის, ფიჭვისა და ცაცხვის სიმშრალის 

ამტანი ჯიშების მოშენებას.  

ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე 

ვიურცბურგის უნივერსიტეტთან და 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოსთან ერთად ვიკვლევთ  ტყის 

სტრუქტურას (გამხმარი ხეები, ხეების 

ნაირსახეობა და მათი განაწილება, 

მცირე ზომის ჰაბიტატები),  ერთმანეთს 

ვადარებთ ხელუხლებელ  (ნახშირბადის 

დამგროვებლები) და სამეურნეო ტყეს. 

ხელუხლებელი ტყე ის მნიშვნელოვანი 

რესურსია, რომლის წყალობითაც ქარ-

თველ სატყეო მეცნიერებს მომავალი 5-

10 წლის განმავლობაშიც შეეძლებათ და-

ფინანსების გზების მოძიება 

 
ინტერვიუზე მუშაობდნენ 

ალექსანდრა ვოლფი და 
და გებჰარდ როილი 

ფოტომასალა:  სურათი 1 და  2. ფიჭვებს ნახშირ-
ბადის დაგროვების დიდი პოტენციალი აქვთ და 

საკმარისი რაოდენობით სინათლეს უშვებენ ტყის 
ნიადაგამდე, ამით კი ადგილობრივ  ფოთლო-
ვანი ხის ჯიშებს ტყის მომავალ თაობაში დამ-

კვიდრების საშუალებას აძლევენ.  

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, გამოცემა  01 | 2021 

HS Bremen (IGC)  

International Graduate Center (IGC) is part 
of the Hochschule Bremen – University of 
Applied Sciences, a German state universi-
ty. For applicants with a first university de-
gree, IGC offers a wide range of full-time 
MBA and Master programs in the area of 
international and European business and 
management. All full-time courses are 
taught in English and prepare students for 
their future leadership tasks. 

 https://www.graduatecenter.org/en/mba-
master.html  

ANZEIGE  

https://www.graduatecenter.org/en/mba-master.html
https://www.graduatecenter.org/en/mba-master.html
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ალექსანდრა ვოლფი  -  

პროგრამა  kulturweit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014 წელს, სკოლის დასრულე-
ბისთანავე, როცა ჯერ კიდევ კარიერუ-
ლი გზის დასაწყისში ვიმყოფებოდი, 
დავინტერესდი საერთაშორისო კულ-
ტურით, პოლიტიკითა და განათლებით. 
ასე მოვხვდი ჩემს მშობლიურ ქალაქ 
ბერლინში საერთაშორისო ლიტერატუ-
რულ ფესტივალზე (ilb).    

საერთაშორისო ხაზი დღემდე მთელ 
ჩემს საქმიანობას გასდევს წითელ 
ზოლად. ერთი წლის შემდეგ ჩავაბარე 
ორმაგ საბაკალავრო პროგრამაზე საერ-
თაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირების 
მიმართულებით (ბერლინი). პროგრამის 
ფარგლებში ორი სემესტრი დავყავი 
ბილბაოში, ბასკების ულამაზეს მხარეში 
და შევისწავლე ესპანური ენა. გერმანი-
აში დაბრუნების შემდეგ პრაქტიკული 
გამოცდილება მივიღე ჰამბურგსა და 
ბერლინში საერთაშორისო ბიზნესის 
განვითარებისა და ფინანსების მიმარ-
თულებით, იმავდროულად დავასრუ-
ლე მუშაობა საბაკალავრო ნაშრომზე 
„ევროპული ბანკების მდგრადი განვი-
თარების ასპექტები“. 

ამჟამად ვსწავლობ ვიადრინას უნივერ-
სიტეტის ინგლისურენოვან ინტერ-

ESB Business School at Reutlingen 
University Study truly international in 
Germany 
 
ESB Business School offers top-ranked 
undergraduate, graduate and executive 
programmes in business administration and 
business engineering (German and/or 
English), providing a strong network of 
partner companies and international 
partner universities all over the world 
 
www.esb-business-school.de/en/degree-
programmes,  

დისციპლინარულ სამაგისტრო პროგ-
რამაზე „European Studies“ და ვმუშაობ 
საერთაშორისო შვედურ პროექტში Men
tal-Health. ჩემი მთავარი ფოკუსი 
საზოგადოებრივ თემებზე, პოლიტი-
კაზე, კულტურასა და განათლებაზეა 
მიმართული. UNESCO-ს მიერ დაფინან-
სებული პროგრამა kulturweit საშუა-
ლებას მაძლევს DAAD-ში მუშაობის 
შედეგად უკეთ გავეცნო საქართველოს 
საგანმანათლებლო სივრცეს და მონაწი-
ლეობა მივიღო საინტერესო პროექ-
ტებში.  
 
საქართველოს ისტორია შთამბეჭდავია. 
მისი ლანდშაფტი კი მომაჯადოვებელი - 
ასე ვფიქრობ ამ ქვეყნის გაცნობის 
დღიდან, როცა აქ რამდენიმე წლის წინ  
პირველად ჩამოვედი შვებულების 
გასატარებლად. მიხარია, რომ DAAD-ში 
მივიღებ გამოცდილებას და თბილისში 
ვიცხოვრებ, ამ მთებითა და მომხიბვ-
ლელი ბუნებით გარემოცულ ქალაქში.  
                              
                                                    ალექსანდრა  
                                                             ვოლფი 
  

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, გამოცემა 01 | 2021 

              ფოტო: ნაიმა ნაზირი  

100-ზე მეთი პარტნიო-
რული პროგრამა ქართულ 
და გერმანულ უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის.  

გერმანიის უმაღლესი 
სასწავლებლის რექტო-
რების კონფერენციის 
მონაცემების თანახმად 
ქართულ და გერმანულ 
უმაღლეს სასწავლებ-
ლებს შორის დღესდღე-
ობით 100-ზე მეტი 
პარტნიორული პროგრა-
მა მოქმედებს. 

თანამშრომლობის პრო-
ცესში ჩართულია 64  
გერმანული და 33 ქარ-
თული უმაღლესი სას-
წავლებელი.  

2017 წლისთვის პარტნი-
ორული პროგრამების 
რიცხვი 57-ს შეადგენდა.  

წყარო: ვებგვერდი 
Internationale 
Hochschulkooperationen  

ANZEIGE  
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დოქტ. მარტინ ტრემლი -  
DAAD-ის გრძელვადიანი 
დოცენტურის პროგრამის  
ლექტორი საქართველოში 

ჩემი სახელია მარტინ ტრემლი. ამჟამად 
გახლავართ ილიას სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნი-
ერების ფაკულტეტის პროფესორი 
რელიგიისა და კულტუროლოგიის 
მიმართულებით. საქართველოში ჩამო-
ვედი DAAD-ის პროგრამის „გრძელ-
ვადიანი პროფესურა“ ფარგლებში.  

დავიბადე 1959 წელს ქ. ლინცში. 
ბერლინის თავისუფალ და ვენის 
უნივერსიტეტებში დავეუფლე რელი-
გიათმცოდნეობას, იუდაიზმს, ფილო-
სოფიასა და ხელოვნების ისტორიას. 
ბერლინის უნივერსიტეტში დავიცავი 
ასევე სადოქტორო ხარისხიც.  2000 
წლიდან ვმუშაობ ბერლინის 
ლიტერატურისა და კულტურის 
კვლევის ინსტიტუტში წამყვან პოზი-
ციებზე. ბოლო კვლევითი პროექტი, 
რომელიც უშუალოდ ჩემი ხელმძ-
ღვანელობით განხორციელდა არის Aby 
Warburg und die Religionskulturen/აბი 
ვარბურგი და რელიგიური კულ-
ტურები. სხვადასხვა დროს, კვლევითი 
გრანტით ვმუშაობდი იერუსალიმში, 
ლონდონში, ვაიმარში, სტენფორდში, 
ინსბრუკსა და ვენაში. გამოქვეყნებული 
მაქვს მრავალტომეული რელიგიათა 
მემკვიდრეობის, სამყაროს აღმოსავლეთ 
ნაწილიდან აღქმული ევროპის, წმინ-
დანთა აკლდამების, მოწამეთა 
გამოსახულებების შესახებ. იმავ-
დროულად ვარ ერიხ აუერბახის, იაკობ 
თაუბის,  აბი ვარბურგის და გერსჰომ 
შოლემის ტექსტების გამომცემელი. ჩემი 
კვლევის მთავარი თემაა 1900-იანი 
წლების კულტურის თეორია, დასავ-
ლური რელიგიური კულტურები, 
გერმანული იუდაიზმის და ანტიკური 
კულტურის/რელიგიის ისტორია. 2021 
წლის ნოემბერში გამოვა (Wiener Verlag) 
ჩემი მონოგრაფია, რომელსაც ფროიდის  
Lektüren der Liebe-ს მივუძღვენი. ილიას 
უნივერსიტეტის სტუდენტებს  
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შარშან, პანდემიის გამო, 
DAAD-მა ყველა სასტიპენ-
დიო პროგრამის ბოლომდე 
ამოქმედება ვერ შეძლო, 
2021 წელს კი DAAD-ის 
სტიპენდია 106 სტუდენტს, 
დოქტორანტსა და მეცნი-
ერზე გაიცა.  აქედან, 46 
სტუდენტი საზაფხულო 
ენის კურსის პროგრამას 
გერმანიის უნივერსიტე-
ტებტებში ონლაინ გაივ-
ლის, 4 სკოლადამთავრე-
ბული 4-7 წლამდე ვადით 
გაემგზავრება გერმანიაში, 
13 ბაკალავრიატდამთავრე-
ბული 1-2 წლით სამაგისტ-
რო პროგრამას დაეუფლება 
გერმანიაში, 7 ხანგრძლივი 
(1-3 წელი) კვლევით დაკავ-
დება, 35 კი მოკლევადიანი 
კვლევი ვიზიტით ესტუმ-
რება გერმანიას. მათგან 22 
რუსთაველი-DAAD-ის ერ-
თობლივი პროგრამის სტი-
პენდიატია.   
 
ინდივიდუალური სასტი-
პენდიო პროგრამების გარ-
და DAAD უმაღლესი სას-
წავლებლების თანამშრომ-
ლობასაც აფინანსებს. ამ 
კუთხით ყოველწლიურად 
2009-ზე მეტი სტიპენდია 
გაიცემა ქართველების, 100-
ზე მეტი კი გერმანიის მო-
ქალაქეებისთვის.  

           ფოტო: ჟან დრირი (IFK) 

უპირველეს ყოვლისა  კულტურო-
ლოგიის სფეროს კლასიკოსებს გა-
ვაცნობ (ინგლ. ენაზე). იმავ-
დროულად მათ შევასწავლი რელი-
გიურ კულტურათა თეორიას, რო-
გორც სამყაროს განხიბვლისა და მო-
ხიბვლის შესაძლებლობას. ქართველ 
კოლეგებთან ერთად ვამზადებ მასშ-
ტაბურ კვლევით პროექტს, რომელიც 
სხვადასხვა ქვეყანაში რელიგიის 
პოლიტიკაში დაბრუნებას შეეხება 
(საქართველო, აზერბაიჯანი, უკრა-
ინა, რუსეთი). 

გარდა ამისა, სურვილი მაქვს DAAD-
ისა და საქართველოს გოეთეს 
ინსტიტუტის  მხარდაჭერით ქარ-
თულ პუბლიკას სხვადასხვა ღონის-
ძიებები შევთავაზო. მოფიქრებული 
მაქვს რიგი კითხვის საღამოებისა და 
კოლოქვიუმებისა, სახელწოდებით 
„დიონისე თბილისში“, რომლის 
ფარგლებშიც დავდგამთ ევრიპიდეს 
დრამას „ბაკხი ქალები“. ამ მიმარ-
თულებითაც მაქვს გამოცდილება - 
როგორც დრამატურგი, ბერლინში 
ალენ ბადიუს კოლოქვიუმსა და 
დადგმას ვკურირებდი. საქარ-
თველოში ყოფნის პერიოდში 
ძალისხმევას არ დავიშურებ, რომ 
ახალი იმპულსები გავაჩინო 
კავკასიის რეგიონის აკადემიური, 
ინტელექტუალური და კულტუ-
რული განვითარებისთვის.  

DAAD-ის სტიპენდიები 

2021 
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ინტერვიუ DAAD-ის 
სტიპენდიატ ელენე 
ველიაშვილთან  

თუ შეიძლება, წარგვიდიგენეთ თავი. რა 
სპეციალობას დაეუფლეთ საქართველო-
ში? რომელ უნივერსიტეტში სწავლობთ 
ამჟამად გერმანიაში და რა მიმარ-
თულებით? 

ჩემი სახელია ელენე ველიაშვილი. ვარ 
22 წლის, ქუთაისიდან. ბაკალავრიატი.  
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტში დავასრულე  
გერმანული ენისა და ლიტერატურის 
მიმართულებით. ამჟამად ვსწავლობ 
გიოთინგენის უნივერსიტეტის სამა-
გისტრო პროგრამაზე „თანამედროვე 
გერმანული ლიტერატურა“, დამატე-
ბითი მოდულით „აღმოსავლეთის ის-
ტორია“.  

რამ განაპირობა თქვენი სამაგისტრო 
კურსის არჩევანი?  

სანამ ამჟამინდელ სამაგისტრო პროგ-
რამაზე შევაჩერებდი ყურადღებას, ბევრ 
გერმანულ უნივერსიტეტს გავეცანი. 
ძიების შედეგად, მივხვდი, რომ 
გიოთინგენის უნივერსიტეტის სამა-
გისტრო პროგრამა „თანამედროვე 
გერმანული ლიტერატურა“ ყველაზე 
მეტად შეესაბამებოდა ჩემს ინტერესებს 
და ბაკალავრიატში არჩეულ საგნობრივ 
მიმართულებას. პროგრამა სტუდენ-
ტებს ფართო საგნობრივ არჩევანს 
სთავაზობს და მათ სასწავლო პროცესის 
ინდივიდუალურად დაგეგმვის საშუა-
ლებას აძლევს. მე, პირადად, შესაძ-
ლებლობა მომეცა, ძირითად სპეცი-
ალობასთან ერთად დამატებითი მო-
დულიც ამერჩია. უნივერსიტეტის 
არჩევისას გადამწყვეტი როლი 
გიოთინგენის უნივერსიტეტის სახელმა 
ითამაშა. აქ მომუშავე მეცნიერები ჩარ-
თულნი არიან მსოფლიო დონის 
კვლევებში, რომლებიც არა მარტო 
გერმანიაში, არამედ მის ფარგლებს 
გარეთაც აღიარებულია. ჩემთვის, რო-
გორც მომავალი სპეციალისტისთვის, 
მნიშვნელოვანია, გამოცდილ კად- 

კადრებთან  
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რებან მუშაობა და მათ გამოცდი-
ლებაზე დაყრდნობით სწავლა.   

როგორ გაართვით თავი სასწავლო 
პროცესს პანდემიის პერიოდში?  

 მიუხედავად პანდემიისა, გიოთინ-
გენის უნივერსიტეტში სტუდენტებს 
ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუა-
ლება მაინც აქვთ. მაგალითად, 

სხვადასხვა სტუდენტური ჯგუფები 
პირველი სემესტრის სტუდენტებს 
ქალაქსა და კამპუსს ათვალი-
ერებინებენ (რაღა თქმა უნდა, 
ჰიგიენის ნორმების სრული 
დაცვით). ამ პროცესში მეც ვიყავი 
ჩართული. სამწუხაროდ გიოთინგე-
ნის საუნივერსიტეტო და სახელმ-
წიფო ბიბლიოთეკები ჯერ კიდევ 
დახურულია, რის გამოც სალექციო 
მასალას სახლში ვამუშავებ. გადაწ-
ყვეტილი მაქვს, პანდემიის პერიოდი 

პროდუქტიულად გამოვიყენო სამა-
გისტრო კურსის დაწყებიდანვე ჩავე-
წერე ფრანგული ენის შემსწავლელ 
კურსზე. სამაგისტრო კურსის დაწყე- 

სტუდენტების მიგრაცია 
და განვითარება  

რა სახით მონაწილეობენ 
საერთაშორისო სტუდენ-
ტები და ალუმნები თავი-
ანთი ქვეყნების განვითა-
რებაში? რა შემთხვევაშია 
მათი როლი განვითარე-
ბის პროცესში უფრო ეფექ-
ტური: უშუალოდ დაბრუ-
ნების შემდეგ? თუ როდე-
საც ისინი სწავლის დას-
რულების შემდეგ საზღ-
ვარგარეთ რჩებიან და თა-
ვიანთი ცოდნითა და 
გამოცდილებით, ისევე 
როგორც ტრანსნაციონა-
ლური  კონტაქტების წყა-
ლობით თავიანთი ქვეყნის 
განვითარებისთვის იღწ-
ვიან? ამ მხრივ საინტერე-
სოა გერმანულენოვან პუბ-
ლიკაცია Studierendenmi
gration und Entwicklung, 
რომელიც კათოლიკური 
აკადემიური გაცვლის 
სამსახურის (KAAD) მიერ 5 
სხვადასხვა ქვეყანაში (სა-
ქართველო, განა, ინდონე-
ზია, კოლუმბია და პალეს-
ტინა) სტიპენდიატებსა და 
ალუმნების მაგალითზე  
ჩატარებული კვლევის შე-
დეგებს ასახავს. 

  

ფოტო: ლევან ვეშაპიძე 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32048-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32048-5.pdf
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ბიდანვე ჩავეწერე ფრანგული ენის 
შემსწავლელ კურსზე. მიუხედავად ონ-
ლაინ სწავლებისა, ჩემი ყოველდღიური 
აკადემიური განრიგი საკმაოდ დატვირ-
თულია.  

გიოთინგენში ამჟამად 100 000 
მოსახლეზე 100 ინფიცირებული მოდის. 
როგორ აისახება ეს მაჩვენებელი თვენს 
ყოველდღიურობაზე?   

უნივერსიტეტში არსებული პანდემიის 
კრიზისის მართვის ჯგუფი, მიუხე-
დავად დაინფიცირების დაბალი მაჩვე-
ნებლისა, სიფრთხილით ეკიდება 
რეგულაციების შემსუბუქებას. უნივერ-
სიტეტის ადმინისტრაცია რეგუ-
ლარულად გვაწვდის სტუდენტებს 
ინფორმაციას. შესაბამისად, რეგულა-
ციების გამკაცრება-შემსუბუქების პრო-
ცესი სრულიად გამჭვირვალეა. დიდი 
იმედი მაქვს, რომ ინფიცირების 
მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდება 
და მალე შევძლებ ლექციებზე აუდი-
ტორიაში დასწრებას.  

თქვენი სამაგისტრო პროგრამა DAAD-ის 
სტიპენდიის ფარგლებში ფინანსდება. 
რას ურჩევდით მათ, ვისაც კონკურსში 
მონაწილეობა და სტიპენდიის მიღება 
სურს?  

სასტიპენდიო კონკურსისთვის მზადება 
ორი წლით ადრე დავიწყე. მომავალ 
კონკურსანტებს ვურჩევდი, რომ კონ-
კურსის გამოცხადებამდე რამდენიმე 
ხნით ადრე შეუდგნენ მზადებას  
გულდასმით შეისწავლონ კონკურსში 
მონაწილეობის წინაპირობები და 
იზრუნონ მათ შესრულებაზე, იქნება ეს 
ენის სერტიფიკატის მოპოვება, პრაქ-
ტიკის გავლა, დოკუმენტების თარგმანი 
თუ სხვა. სამაგისტრო პროგრამის ძიების 
პროცესში მნიშვნელოვანია, გქონდეთ 

კონკრეტული ხედვა და მიზანი. ჯერ 
კიდევ საბაკალავრო პროგრამაზე 
სწავლისას, კარგად შევისწავლე გერმა-
ნიის უმაღლესი სასწავლებლების  

 

 

შეთავაზებები და ჩამოვიყალიბე მათ 
შესახებ გარკვეული წარმოდგენა. ამაში 
ჩემს ქართველ და გერმანელ 
მეგობრებთან კონსულტაციაც დამეხ-
მარა. ოცი სამაგისტრო პროგრამიდან, 
რომლებიც ძიების შედეგად გამოვყავი, 
საბოლოოდ სამ პროგრამაზე შევაჩერე 
არჩევანი. აქედან გამომდინარე, 
სამოტივაციო წერილი ფაქტიურად 
„თავისით დაიწერა“. ნუ მოგერიდებათ 
კითხვის დასმა. ჩემი რჩევა იქნება ასევე, 
რომ აქტიურად დაესწარით აკადემიური 
თუ არააკადემიური შინაარსის 
გერმანულენოვან ღონისძიებებს. ამით 
ინფორმაციასაც მოიპოვებთ და კონტაქ-
ტების წრესაც გააფართოვებთ.  

როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები?  

სწავლის პერიოდში ვცდილობ აქტიური 
ვიყო, ღონისძიებებს დავესწ-რო და 
აკადემიურ სფეროში კონტაქ-ტები 
გავიღრმავო. ერთი წლის წინ რომ 
გეკითხათ, გეტყოდით, რომ სამა-
გისტრო პროგრამის დასრულების 
შემდეგ, აუცილებლად სამეცნიერო თე-
მაზე მინდოდა მუშაობის გაგრძელება. 
თუმცა, გიოთინგენის უნივერსიტეტში 
სწავლის დაწყების დღიდან, არაერთი 
ახალი შესაძლებლობა დავინახე. 
მაგალითად, სწავლის დასრულების 
შემდეგ შესაძლებელია ვოლუნტა-
რიატის გაკეთება ან პროფესიული 
გადამზადების (Trainee) გავლა 
კულტურის სფეროს სხვადასხვა ორგა-
ნიზაციებში. ამ გზით მინდა პრაქ-
ტიკული გამოცდილება მივიღო, სანამ 
სადოქტორო ხარისხზე მუშაობას 
შევუდგებოდე. ვფიქრობ საქართ-
ველოში დაბრუნებას, რომ გერმანიაში 
მიღებული ცოდნა და გამოცდილება 
ჩემს ქვეყანაშიც გამოვიყენო.  

 
 

ინტერვიუ მოამზადა 
 მაქსი ბორნმანმა  
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ევროკავშირის თვინინგ -
პროექტი 

ევროკავშირის თვინინგ-პროექტი, სა-
ხელწოდებით “Strengthening capacities 
for quality assurance and governance of 
qualifications”, რომელსაც გერმანული და 
ესტონური მხარეები საქართველოს 
განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნულ ცენტრთან ერთად (NCEQE) 

ახორციელებენ და რომელსაც 2019 წელს 
ჩაეყარა საფუძველი, ოცდაერთთვიანი 
მუშაობის შემდეგ ივნისში დასრულ-
დება. პანდემიის მიუხედავად, პრო-

ექტმა მუშაობა ონლაინ რეჟიმში განაგრ-
ძო და დასახულ მიზნებს მაინც მიაღწია.  

პროექტის ფარგლებში, განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულმა 
ცენტრმა შეიმუშავა მომავალ ხუთ 
წელზე გათვლილი  მოქმედების სტრა-
ტეგიული გეგმა, რომელიც  არაერთი 
ინსტიტუციის მიერ გადაიხედა. სამოქ-
მედო გეგმის წარმატებით განხორ-
ციელების მიზნით, დაინერგა მონიტო-
რინგის სისტემა, რომელიც ანგარიშ-
ვალდებულების საკითხს წინა პლანზე 
სწევს. თემატური განხილვები იქცა  
განათლების ხარისხის განვითარების 
ცენტრის სამუშაო ინსტრუმენტად და 
სამომავლო გადაწყვეტილებების მიღე-
ბის საფუძვლად.  

პროექტის მსვლელობისას სამ უნივერ-
სიტეტში საპილოტე სახით განხორცი-
ელდა ე.წ. კლასტერების აკრედიტაცია 
(საგნების აკრედიტაცია). კლასტერების 
აკრედიტაცია მიზნად ისახავს უმაღ-
ლესი სასწავლებლის აკრედიტაციის 
პროცესის გამარტივებას და ხარისხის 
უზრუნველყოფას. ეროვნული საკვალი-
ფიკაციო ჩარჩოსთვის შეიქმნა მრჩე-
ველთა საბჭო,  რომელიც სამომავლოდ 
საქართველოს განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნულ ცენტრს ყველა 
მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვე-
ტისას გაუწევს კონსულტირებას შედე-
გებს კი საკვალიფიკაციო ჩარჩოში 
ასახავს. აღნიშნულმა პროცესებმა ხელი 
შეუწყო განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის  
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საქმიანობის დაახლოვებას ევროპულ 
საგანმანათლებლო სივრცესთან, რა-
საც საბოლოოდ მისი ევროპის განათ-
ლების ხარისხის ასოციაციაში გაწევ-
რიანება მოჰყვა. პროექტის ორივე 
ხელმძღვანელი დოქტ. ჰელი მატისე-
ნი (EKKA) და კაი ეტცოლდი (DAAD) 
მომავალი ორი წლის განმავლობაში 
ახლად ჩამოყალიბებულ საკოორდი-
ნაციო საბჭოში გააგრძელებენ  დის-

ტანციურად მუშაობას. 

   კაი ეტცოლდი  

ANZEIGE  

Take your chance to shape the future: 
study Applied Artificial Intelligence - in 
English and application-oriented at 
Rosenheim Technology University of 
Applied Sciences in south-eastern Ba-
varia. The Bachelor’s degree programme 
is perfect for you if you are interested in 
teaching machines to see, listen, under-
stand and learn, and using AI responsi-
bly. 
 

www.th-rosenheim.de/applied-artificial-
intelligence-bachelor 

https://eqe.ge/en/page/static/827/twinning
https://eqe.ge/en/page/static/827/twinning
https://eqe.ge/en/page/static/827/twinning
https://eqe.ge/en
https://ekka.edu.ee/en/
https://www.daad.de/en/
https://www.th-rosenheim.de/en/technology/computer-science-mathematics/applied-artificial-intelligence-bachelors-degree/
https://www.th-rosenheim.de/en/technology/computer-science-mathematics/applied-artificial-intelligence-bachelors-degree/
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კონტაქტი 

 
იმპრესუმი 

ონლაინ კონსულტაცია:   
 
ორშაბათი, ხუთშაბათი: 
14.00 - 18.00 სთ.  
ოთხშაბათი: 10.00-14.00 სთ. 

სატელეფონო 
კონსულტაცია:   
 
ორშაბათი, ოთხშაბათი: 
ხუთშაბათი, პარასკევი:  
11.00 - 13.00 სთ. 

მისამართი:   
თ. ჭოველიძის ქ. 4  
0108 თბილისი 
საქართველო  
 
ტელ.: 00995 32 2 920 926  
info@daad-georgia.org    
www.daad-georgia.org   

 

   DAAD Georgia  

საინფორმაციო ფურცელი მომზადებულია DAAD-ის თბილისის  
საინფორმაციო ცენტრის მიერ. თ. ჭოველიძის ქ. 4, თბილისი 0108. 
სამართლებრივი წარმომადგენელი, დოქტ. კაი ზიქსი.  
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. Kennedyallee 50, D-53175 Bonn 

ტელ: + 995 32 2 920 926 

info@daad-georgia.org 
www.daad-georgia.org  

 

ორგანიზაციის სათავო ოფისი: 
ქ. ბონი (გერმანია). დარეგისტრირებულია ბონის საქალაქო 
სასამართლოს მიერ სასამართლოს რეესტრი VR 2015 

რედაქტორები:  
გებჰარდ როილი, დოქტ. ნინო ანთაძე, თამარ ლაცაბიძე,  
ალექსანდრა ვოლფი 
ივნისი  2021 

პასუხისმგებლობა:  ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ მესამე პირის მიერ მოწოდებულ 
ინფორმაციაზე იმ გვერდების შინაარსზე, რომელსაც ჩვენი მკითხველი 
სხვადასხვა ბმულის საშუალებით გაეცნობა პასუხისმგებელია უშუალოდ 
მათი მომწოდებელი. 

Copyright©by DAAD.e.V. საინფორმაციო ფურცლის შინაარსი დაცულია 
საავტორო უფლებით. ტექსტების გამოყენება, ისევე როგორც მცირე  
პასაჟებისა და ფოტოების, DAAD-ის წინასწარი თანხმობის გარეშე 
დაუშვებელია. 

გამოწერის გაუქმება:  
თუ არ გსურთ საინფორმაციო ფურცლის მიღება, 
 მოგვწერეთ: info@daad-georgia.org  

You want to work or study in Germany, but don´t  meet the re-
quirements? 
 
 
Fulda University´s Pre-College & Pre-Study prepare you for Bache-
lor´s and Master´s programmes as well as a vocational training. 
They include subject-related, practical and German language 
courses as well as 
introductions to living, studying and working in Germany. 
 

ANZEIGE  

mailto:info@daad-georgia.org
https://www.daad-georgia.org/ka/
mailto:info@daad-georgia.org
https://www.daad-georgia.org/ka/
mailto:info@daad-georgia.org

