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 ,ძვირფასო მკითხველო  

   DAAD-    დიდი სიხარულით წარმოგიდგენთ ს საინფორმაციო ცენტრის
  . პირველ საინფორმაციო ფურცელს

       , პირველ გამოცემაში მოგითხრობთ იმ ოთხი საზაფხული სკოლის შესახებ
 2017       რომლებიც წლის ზაფხულის ბოლოს ქართველი და გერმანელი

  . სტუდენტების მონაწილეობით ჩატარდა

  ,   , განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საზაფხულო სკოლა აფხაზი
   ,  ,  ქართველი და სომეხი სტუდენტებისთვის რომელიც წელს პირველად

 .   ,     სომხეთში ჩატარდა არანაკლებ სასიხარულოა ისიც რომ აგვისტოს შუა
, ,   , რიცხვებში საქართველოში გერმანელი სტუდენტების მონაწილეობით

 ,    . ერთმანეთის პარალელურად სამი საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობდა
        ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს გერმანელი სტუდენტების მზარდ

  .ინტერესზე საქართველოს მიმართ

   ,    , ბევრი თქვენგანისთვის ალბათ ცნობილია რომ უკვე მეორე სეზონია
       შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და გერმანიის

   (DAAD)  აკადემიური გაცვლის სამსახური ახალგაზრდა
 ,    მკვლევარებისთვის ახალ ერთობლივ სასტიპენდიო პროგრამებს

. აცხადებენ

 , , DAAD-     ორი სიტყვით სექტემბერში ში მომხდარი საკადრო ცვლილებების
:       შესახებ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი

DAAD-   ,    ს ლექტორი ჰყავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
DAAD-      ,   DAAD-  ს გერმანული ენის ასისტენტმა დაიწყო მუშაობა მე კი ს

    . თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელობას შევუდექი

   ,  ჩემი დღევანდელი პოზიციიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ
       მნიშვნელობას ვანიჭებ ქართულ და გერმანულ უნივერსიტეტებს შორის
    .   პარტნიორული პროგრამების კიდევ უფრო გააქტიურებას აქვე მინდა

     , შემთხვევით ვისარგებლო და იდეების გაცვლისაკენ მოგიწოდოთ
    .     რისთვისაც ჩვენ მუდამ მზად ვართ ერთად შეგვიძლია ვიფიქროთ იდეის

     . განხორციელების გზებსა და დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ

 ,       კარგი იქნება თუ ჩვენი საინფორმაციო ფურცლის მომავალ გამოცემებში
   .თქვენს საქმიანობაზეც შეგვეძლება საუბარი

,   !მომავალი პროდუქტიული თანამშრომლობის იმედით

  თქვენი გებჰარდ როილი
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  „Faszination Südkaukasus“საზაფხულო სკოლა

   , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა წელს   
    უკვე მეათედ უმასპინძლა საზაფხულო სკოლას    

„Faszination Südkaukasus,“  8-22რომელიც  
    .სექტემბერს თბილისსა და აბასთუმანში ჩატარდა

   საზაფხულო სკოლა გამიზნულია გერმანელი  
/  სტუდენტების კურსდამთავრებულებისთვის

(  )   სხვადასხვა სპეციალობიდან და მიზნად ისახავს   
  ,  მათთვის როგორც საქართველოს ასევე სომხეთისა    

  ,  და აზერბაიჯანის კულტურის პოლიტიკისა და     
  .      საზოგადოებრივი ცხოვრების გაცნობას წელს საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის სურვილი

  /  ,  ორმოცდასამმა გერმანელმა სტუდენტმა კურსდამთავრებულმა გამოთქვა რომელთაგანაც
 .    DAAD-  ,  „Go-East“ თხუთმეტი შეირჩა საზაფხულო სკოლა დაფინანსდა ს მიერ პროგრამის
.ფარგლებში

     ,  , ,   საზაფხულო სკოლის პროგრამაში დღის პირველი ნახევარი როგორც წესი სემინარებს მეორე კი
     . ,   ქართველი და გერმანელი ექსპერტების მოხსენებებს ეთმობა ამჯერად მომხსენებლის სტატუსით

  , , ,    სემინარებში თხუთმეტმა ექსპერტმა პროფესორმა მკვლევარმა არასამთავრობო ორგანიზაციის და
    . ,   დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა წელს პირველად ჩაერთნენ

     .   საზაფხულო სკოლაში სომეხი და აზერბაიჯანელი პროფესორები სემინარს ხელმძღვანელობდნენ
   , .    .   ცნობილი კავკასიის ექსპერტები დოქტ უვე ჰალბახი და დოქტ ფლორიან მიულფრიდი

( ),  .   ( ). გერმანია ასევე დოქტ იულია ანტონიანი ერევანი

      . პროგრამა მოიცავდა ტურისტულ გასვლებს და კულტურულ ღონისძიებებს

     წლევანდელი საზაფხულო სკოლის პროგრამაში
     შედიოდა ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის

           ,   მონახულება ადგილობრივ მოსახლეობასთან
 ,    , .-  შეხვედრა ასევე ვიზიტი გაეროს ელჩთან ბ ნ
  .   იანოშ ჰერმანთან კულტურული პროგრამა
  ; , გულისხმობდა ფოტომარათონს უფლისციხის
 ,  ;  გორის მცხეთის მონახულებას კავკასიური
  ;   მუსიკის საღამოს ლიტერატურაში ნობელის
  ,   პრემიის ლაურეატი სვეტლანა ალექსეევიჩის

 ;     კითხვის საღამოს ქართველ ხელოვანთან
   . შეხვედრას და საცეკვაო წარმოდგენას

         საზაფხულო სკოლის რამდენიმე მონაწილე ქართულ ოჯახებში ან კერძო აპარტამენტებში
 -         . ცხოვრობდა ეს მათ ქართული კულტურისა და ყოველდღიურობის უკეთ გაცნობაში დაეხმარა

         სრულიად სხვა შთაბეჭდილება იყო აბასთუმნის ობსერვატორიის მონახულება და ტელესკოპის
  . საშუალებით ვარსკვლავებზე დაკვირვება

   ,      საზაფხულო სკოლის დასრულების შემდეგ რამდენიმე მონაწილემ სომხეთსა და აზერბაიჯანში
     .    გამგზავრება და ახალი შთაბეჭდილებების მიღება გადაწყვიტა დანარჩენები კი გერმანიაში
. დაბრუნდნენ

 ქეთევან გურჩიანი

 გებჰარდ როილი



  „Deutsches Kulturerbe in Georgien“საზაფხულო სკოლა

5-12  2017სექტემბერი

-       ქართულ გერმანული სტუდენტური პროექტი მიძღვნილი გერმანელების ვურთემბერგიდან
    -200 . გადმოსახლებისა და ბოლნისში დასახლების მე წლისთავისადმი

  ,    ( .  )  მიმდინარე წლის სექტემბერში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა პროფ ოლივერ რაისნერი და
/      ( .   )  ციტაუ გორლიტცის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ პროფ მათიას თეოდორ ფოგტი

         ერთკვირიან საზაფხულო სკოლაში თოთხმეტმა ქართველმა და თორმეტმა გერმანელმა სტუდენტმა
 .       მიიღო მონაწილეობა მათ გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის მომავლის კონცეფციის

 .    :       შექმნაზე იმუშავეს განხილულ იქნა საკითხები როგორ დავაინტერესოთ მოზარდები და ბავშვები
 ?        კულტურული მემკვიდრეობით რა დატვირთვა აქვს კულტურულ მემკვიდრეობას ორი ქვეყნის
 ?     ,    დაახლოვების კუთხით როგორ უნდა შემუშავდეს ახალი მიდგომები მათ შორის სოციალურ

   ?მედიასა და საინფორმაციო საშუალებებში                            

    ,  ,  მონაწილეები კურსის დასაწყისშივე გაემგზავრნენ ბოლნისში ყოფილ კატარინენფელდში მიყვნენ
    .      რა გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის კვალს აქ მათ ჩაატარეს დამოუკიდებელი საველე

,       კვლევები გამოკითხვები კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების სირთულეებსა და
 ,         პოტენციალის შესახებ განიხილეს გერმანული ენის გაკვეთილის დანერგვის საკითხი სკოლასა და

 .    - - -  საბავშვო ბაღში ისინი დააკვირდნენ რეგიონის ქართული სომხური აზერბაიჯანული ბერძნული
 -   - ,    ,  მოსახლეობის ყოფა ცხოვრებას და ადათ წესებს გაიცნეს ოთხმოცი წლის ქალბატონი რომელიც
  . ყაზახეთიდან ბოლნისში დაბრუნდა

    . „  “ ,   ინტენსიური მუშაობის ფონზე შეიქმნა პროექტები სასწავლო ბილიკის იდეამ რომლითაც ყველა
  ,    .  თაობის წარმომადგენელი ისარგებლებს ჟიურის დიდი მოწონება დაიმსახურა საქართველოს

      (   კულტურის სამინისტრომ მიიწვია პროექტზე მომუშავე ახალგაზრდები ეს მათვის
  )     (2018 .)   განსაკუთრებული პატივი იყო და მათ იდეის განსახორციელებლად წ ფინანსური სახსრები

.გამოუყო   

   ,     , არანაკლები მოწონება დაიმსახურა კონცეფციამ რომელიც ბოლნისის საბავშვო ბაღებში
  ,    .  მოგვიანებით კი სკოლებში გერმანულენოვანი მოდულების დანერგვას გულისხმობს სხვა

  -   ,   პროექტები ითვალისწინებდა სოციო კულტურული ცენტრის მოწყობას ფესტივალის ორგანიზებასა
 -      .და გერმანულ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მდიდარი მასალის დიგიტალიზაციას
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  DAAD-   Konrad-Adenauer-   .   ზაფხულის სკოლა მ და ის ფონდმა დააფინანსეს საზაფხულო სკოლის
      , . შთაბეჭდილებებით აღვსილმა ადენაუერის ფონდის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელმა დოქტ

 ,     Sur-place  .თომას შრაპელმა გადაწყვიტა საუკეთესო ქართველი სტუდენტისთვის სტიპენდია გაეცა

         საზაფხულო სკოლის მონაწილე სტუდენტებიდან ბევრს აქვს სურვილი ისევ დაბრუნდეს
   :  ,    საქართველოში და გაიღრმავოს გამოცდილება გაიაროს პრაქტიკა საზღვარგარეთის სემესტრი თუ

/     .    საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ სახით მათ
 ,     -    საშუალება მიეცემათ სწავლასთან ერთად მოინახულონ ევროპის ერთ ერთი ულამაზესი რეგიონი

          და კავკასიასა და შავ ზღვას შორის მოქცეული საქართველოს სტუმართმოყვარეობის შესახებ
. შეიტყონ

     ,    საზაფხულო სკოლის დასკვნით ღონისძიებაზე უნივერსიტეტის რექტორებმა გიგა ზედანიამ და
 ,        ფრიდრიხ ალბრეხტმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას თანამშრომლობის შესახებ ილიას

   -   .სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ციტაუ გორლიტცის უნივერსიტეტებს შორის

       , საქსონიის ფედერალური მიწის მეცნიერებისა და ხელოვნების სამინისტროს ხელშეწყობით
  2017       გორლიტცის უნივერსიტეტი წლის ბოლომდე შეძლებს ერთობლივი დოქტორანტების საველე

     17    კვლევების მხარდაჭერას და დოქტორანტების მიწვევას ნოემბერს დაგეგმილ ფორუმზე
„     .“ საზოგადოებრივი თანამშრომლობა და ინტერკულტურული ინტეგრაცია

      ,  ილიას უნივერსიტეტისა და გორლიტცის უნივერსიტეტის მომავალი ერთობლივი საზაფხულო
,  2019  ,    :  სკოლა რომელიც წელს გაიმართება ფოკუსს მომავალზე გააკეთებს თემით ახალგაზრდების

  -   . ჩართულობა სოფლის ყოფა ცხოვრებაში კახეთის მაგალითზე

.    .   პროფ ოლივერ რაისნერი და პროფ მათიას თეოდორ ფოგტი
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   „Stadt-Land-Fluss“ტრინაციონალური საზაფხულო სკოლა

18-27     ივნისს ჩატარდა უკვე ტრადიციად ქცეული  
  „Stadt-Land-Fluss,“  DAAD-საზაფხულო სკოლა რომელიც ს     

,    თბილისის ბაქოსა და ერევნის საინფორმაციო  
    .  ცენტრების ერთობლივი ორგანიზებით მიმდინარეობს  

    , საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობდა ცამეტი ქართველი       
   .   ,სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტი მათ ეკოლოგიის       

     მდგრადი განვითარებისა და ურბანული დაგეგმარების     
 .თემებზე იმუშავეს  

        კურსის დასაწყისში სტუდენტებმა მოამზადეს მოკლე პრეზენტაციები თავიანთი ქალაქების
   .     -  არქიტექტურისა და ქალაქგანვითარების შესახებ საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ერთ ერთმა

     .    ქართველმა მონაწილემ სტუდენტებს თბილისის ტური შესთავაზა დაათვალიერეს ისტორიული და
 ,        .თანამედროვე შენობები გადაიღეს ფოტოები და ურბანული განვითარების ტენდენციებზე ისაუბრეს

     ,   ათდღიანი სემინარის განმავლობაში მონაწილეები თანამედროვე ტექსტების ბლოგების წერის
      .    სპეციფიკას და სოციალური მედიების სწორად გამოყენებას გაეცნენ დაეუფლნენ პრეზენტაციების
 ,     (მომზადების ტექნიკებს გააკეთეს ერთობლივი ბლოგი http://stadt-land-fluss.weebly.com/),            

   ,      სადაც თავიანთი მოკლე ბიოგრაფიები ფოტოები და სემინარის განმავლობაში დამუშავებული
 .ტექსტები განათავსეს                   

      მონაწილეების დაახლოვებას კიდევ უფრო შეუწყო ხელი უკვე       
     ტრადიციად ქცეულმა ექსკურსიამ და ჯომარდობამ არაგვის  

 .სათავგადასავლო ცენტრში     

    .კურსის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები  
   .                   გაიმართა ერთობლივი ბლოგის პრეზენტაცია ეს უკანასკნელი
,                              ქართველი სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტების მეგობრობის
.დასტურია

 ნინო ბეღელური
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  „Tourismus als Perspektive“საზაფხულო სკოლა

DAAD-    ,    ს საზაფხულო სკოლა აფხაზი სომეხი და ქართველი
      სტუდენტებისთვის წელს პირველად ჩატარდა და მას

 (8-16 ) .  „  ერევანმა სექტემბერი უმასპინძლა სკოლას ტურიზმი
 “ 16  .   როგორც პერსპექტივა მონაწილე დაესწრო ის მოიცავდა

  - , ,  სხვადასხვა სახის ვორქ შოპებს პრეზენტაციებს ჯგუფურ
 , ,   წერით სავარჯიშოებს თამაშებს აქტივობებს და

 .     ექსკურსიასაც კი საზაფხულო სკოლა გამიზნული იყო
     საბაზისო გერმანული ენის ცოდნის მქონე

,     სტუდენტებისთვის რათა მათ შეძლებოდათ ერთმანეთში
     /  გერმანულ ენაზე საუბარი და მათ ქვეყანაში რეგიონში
     ტურიზმის სფეროში არსებული ვითარების შესახებ

 .                   ინფორმაციის გაცვლა

     საზაფხულო კურსმა მონაწილეებს შეუქმნა წარმოდგენა
   - , ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებების მოგზაურობა

,  ,    მედია თავისუფალი დრო გარემო და მდგრადი
,    - . განვითარება ცხოვრება და სამზარეულო შესახებ

   ,  ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობისას სტუდენტებმა
   .           დახვეწეს გერმანული ენის ცოდნა

     სემინარის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა ფიქტიური
  .  ტურისტული პროექტების პრეზენტაცია სტუდენტები

      დღემონაცვლეობით ირგებდნენ გიდის როლს და მოკლე
      ექსკურსიებს სთავაზობდნენ თანატოლებს ერევანსა და მის
 ( , ,  ).   შემოგარენში გარნი გეგჰარდი ხორ ვირაპი დიდი დრო

   ,   დაეთმო ასევე მედიის თემას მათ შორის აპლიკაციას
„Actionbound“ (     პროგრამა ვირტუალური თამაშებისა და

). ტურებისთვის

     ერევანში გამართული საზაფხულო სკოლა კულტურულმა
 :   ღონისძიებებმა დააგვირგვინა სტუდენტები დაესწრნენ

  ,    კლასიკურ სომხურ კონცერტს დაათვალიერეს ტაძრები და
;    მონასტრები მასპინძლებმა ორგანიზება გაუკეთეს
    ,  სეირნობებსა და კულინარიულ საღამოსაც კი რომელშიც

    .ყველამ დიდი სიამოვნებით მიიღო მონაწილეობა

     ბოლო საღამო საზაფხულო სკოლის მონაწილეებმა
  ,  საკონტაქტო მონაცემების გაცვლას სასიამოვნოდ

     გასახსენებელი მომენტების ფოტოგრაფირებას და ერთობლივ
 .ვახშამს დაუთმეს

 ნინო ბეღელური
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 მაქსი ბორნმანი     

     სექტემბრიდნ მოყოლებული ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკურ
,  , DAAD-   უნივერსიტეტში ლოგისტიკის ფაკულტეტზე ს გერმანული

  .ენის ასისტენტის პოზიციაზე

   .   წარმოშობით ქალაქი ლაიპციგიდან ვარ ჰალეში დავასრულე
  „  -  საბაკალავრო კურსი ინტერკულტურული ევროპათ და

.“   ( )   ამერიკათმცოდნეობა შემდეგ კატოვიცში პოლონეთი ვისწავლე
 .    .   ერთი სემესტრი ამას მოჰყვა პრაქტიკა ვარშავაში მერე კი

 ( )   , ფრანკფურტის ოდერი ვიადრიანას უნივერსიტეტს მივაშურე
      .  სადაც ევროპათმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხი ავიღე ამავე

    ( )  პერიოდში ვატარებდი სემინარს ფრანკფურტის ოდერი როგორც
   .  ინდუსტრიული ქალაქის ისტორიის შესახებ იმავდროულად

   „  ვმუშაობდი არაკომერციულ გაერთიანებაში ლაიპციგის
 .“  ,   სამეწარმეო კულტურა გარდა ამისა შეთავსებით ვასრულებდი

 ,  ( )  ტექსტის რედაქტორის დარგობრივი ეკონომიკური ინგლისურის
  -  .ლექტორისა და პროგრამისტი გამომცდელის ფუნქციას

    

  2012   ,  საქართველოში პირველად წლის მარტში მოვხვდი როდესაც
  .    , ჩემს მეგობარს ვესტუმრე მაშინ გადავწყვიტე კიდევ ერთხელ

       ერთი სემესტრით ჩამოვსულიყავი აქ და უკეთ გამეცნო
,  .    საქართველო ზოგადად რეგიონი ამ დროისთვის ვიადრინას

    „    უნივერსიტეტში გავლილი მქონდა კურსი კავკასიური ენები და
“. 2012-2013     კულტურა წლებში ერთი სემესტრი დავყავი

.    ,  ივ ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რამაც
     .   კიდევ უფრო დამაახლოვა ქვეყანას და ხალხს ეს პერიოდი

   ,     იმდენად შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის რომ მას შემდეგ ხშირად
 .ვსტუმრობდი საქართველოს    

   ,  DAAD-   ძალიან გამახარა იმის გაგებამ რომ ს პროგრამის
„   “ ,   გერმანული ენის ასისტენტი ფარგლებში სექტემბრიდან

     საქართველოში ჩამოვიდოდი და საქართველოს ტექნიკურ
,    .   უნივერსიტეტში ლოგისტიკის ფაკულტეტზე ვასწავლიდი

    ! დღეს კი მიხარია სტუდენტებთან მუშაობა
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 მაქსი ბორნმანი
DAAD-   ს გერმანული

 ენის ასისტენტი

  საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
 

 თბილისი 0175
  . #მერაბ კოსტავას ქ 77

 კონსულტაცია შეთანხმებით

maxi.bornmann+gtu@gmail.com

www.ic.daad.de/tbilissi
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 ბერთოლდ ლინდერი      
    

  
   .   ჩემი სახელია ბერთოლდ ლინდერი მიმდინარე წლის

       სექტემბრიდან ვმუშაობ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
 ,  DAAD-   . სახელმწიფო უნივერსიტეტში ს ლექტორის სტატუსით

     ჩემი მასპინძელი ქუთაისის უნივერსიტეტში გერმანული
 ,    ფილოლოგიის დეპარტამანეტია სადაც ვასწავლი გერმანისტიკას

   , /  და კონსულტაციას ვუწევ სტუდენტებს დოქტორანტებს
-     , პროფესორ მასწავლებლებს გერმანიაში სწავლისა და კვლევის

   .           ასევე დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ

   „  ,“  გარდა ამისა ვხელმძღვანელობ მკითხველთა კლუბს რომლის
    . ფარგლებშიც მონაწილეებთან ერთად ვკითხულობ რომანებს

,  ,    პარალელურად ვსწავლობ ქართულს რაც დიდ სიამოვნებას
. მანიჭებს

  ,  , წარმოშობით გერმანიის სამხრეთიდან რავენსბურგიდან ვარ
   ,   რომელიც გერმანიის უკიდურეს სამხრეთით ბოდენზეედან არცთუ

    „ “ მოშორებით მდებარეობს და ცნობილია რავენსბურგული
  .    პაზლებითა და თამაშებით განათლება გერმანისტიკისა და

 ,  .  რომანისტიკის მიმართულებით ფრაიბურგში მივიღე რამდენიმე
       წელი ვცხოვრობდი საფრანგეთსა და ესპანეთში და ვმუშაობდი

.      უნივერსიტეტში შემდეგ თავგადასავლების სურვილი გამიჩნდა და
,  ,   ციმბირში ნოვოსიბირსკში წავედი რათა უნივერსიტეტში

 .   ,   გერმანისტიკა მესწავლებინა რუსეთი იმდენად მომეწონა რომ ორი
     (     წლის შემდეგ ისევ დავბრუნდი იქ თუმცა გერმანიაში დრო უქმად

       არ დამიკარგავს და შვარცვალდის გიმნაზიაში გერმანულსა და
 ).  ,  ფრანგულს ვასწავლიდი ამჯერად ჩრდილოეთისაკენ თითქმის
  ,   , პოლარული წრის ქვემოთ არხანგელსკისაკენ გამიწია გულმა

    DAAD-  .              სადაც ოთხი წელი ვიმუშავე ს ლექტორად

,       .   მიხარია რომ ამჟამად თბილ და მზიან საქართველოში ვარ აქ სხვა
   ,   მრავალ ფაქტორტან ერთად ადამიანების კეთილგანწყობა

! მხიბლავს
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 ბერთოლდ ლინდერი
DAAD-   ს ლექტორი ქუთაისში

   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
 

 ქუთაისი 4600

   . #თამარ მეფის ქ 59  

: კონსულტაცია
 ოთხშაბათი 14:00-16:00 .სთ
   გერმანული ენის კათედრა

 ოთახი 3211 ( -3მე  )კორპუსი

berthold.linder@yahoo.de 

www.ic.daad.de/tbilissi

         
           DAAD Georgia
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 გებჰარდ როილი
DAAD-   ს თბილისის

  საინფორმაციო ცენტრის
ხელმძღვანელი

 თბილისი 0108
.  . #მ ზანდუკელის ქ 16  

 

 .   ივ ჯავახიშვილის სახელობის
  თბილისის სახელმწიფო

   უნივერსიტეტის დოცენტი

 კონსულტაცია შეთანხმებით 

reul@daad.org.ge

www.ic.daad.de/tbilissi

         
           DAAD Georgia

კონტაქტი

 8 გვერდი საინფორმაციო ბროშურა

DAAD-    ,  01 | 2017 ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი გამოცემა

 გებჰარდ როილი     

    DAAD-   მიმდინარე წლის სექტემბერში შევუდექი ს თბილისის
  .  , საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელობას გარდა ამისა

  .    ვასწავლი გერმანისტიკას ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
 .   - , სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს სპეციალობას გერმანისტიკა
   -  რომანისტიკა და მუსიკათმცოდნეობა სხვადასხვა

 : / , , უნივერსიტეტებში დავეუფლე ფრანკფურტი მაინი მონპელიე
    .   პარიზი და პირველ რიგში ბერლინი შემდეგ საქართველოთი

.       დავინტერესდი ჩემი აღფრთოვანება ამ ლამაზი ქვეყნით იმდენად
 ,      დიდი იყო რომ კიდევ ერთხელ მივაშურე ბერლინის

     ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტს და სამაგისტრო პროგრამაზე
„  / “ ,   ცენტრალური აზია კავკასია ჩავაბარე სადაც მოგვიანებით

 .                                   ვასწავლიდი კიდეც

   ,  2006-2011  ბევრმა თქვენგანმა უკვე იცის რომ წლებში
, DAAD-  .     საქართველოში ში ვმუშაობდი ეს პერიოდი ძალიან კარგად

.    DAAD-   მახსენდება ბოლო ექვსი წელი ს ცენტრალურ
 ( ) ,    წარმომადგენლობაში ბონი დავყავი სადაც ბოლოს პროექტების

 .     განყოფილებაში ვმუშაობდი თუმცა ნოსტალგია შემომაწვა და
 . ,    DAAD -  საქართველოში დავბრუნდი მიხარია რომ ისევ ში

  .                        მუშაობის შესაძლებლობა მომეცა

    .საქართველოში ამჟამადაც ოჯახთან ერთად ჩამოვედი
 ,  /    განსაკუთრებით მიხარია ძველი ნაცნობების მეგობრების ნახვა და

  .  ახალი კოლეგების გაცნობა
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სიახლეები

      შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და
DAAD-    ს ერთობლივი სტიპენდიები

 ,      გასულ წელს შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა
     (DAAD)  და გერმანიის აკადემიურმა გაცვლის სამსახურმა ერთობლივ

   .   სასტიპენდიო პროგრამაზე გამოაცხადეს კონკურსი ახალი კვლევითი
     პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პირველი სტიპენდიატები

17 )     .მკვლევარი მიმდინარე წლის ივნისში გაემგზავრნენ გერმანიაში

      DAAD-  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ს
     ერთობლივი სტიპენდიები განკუთვნილია დოქტორანტებისა და
 ,  3-6  ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის რომელთაც თვემდე

   .  ხანგრძლივობით შეუძლიათ გერმანიაში კვლევა ყოველწლიურად
 30  .   დაგეგმილია მეცნიერის დაფინანსება მომდევნო სასტიპენდიო

 2018   (  ) .კონკურსი წლის იანვარში შუა რიცხვები გამოცხადდება

LL.M     -  პროგრამის ათი წლის იუბილე თსუ ში

      უკვე ათი წელია წარმატებით ფუნქციონირებს სამართლის
      .  ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა კიოლნისა და ივ ჯავახიშვილის

   .   სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის მიმდინარე წლის
13    -    .  ოქტომბერს ეს ფაქტი თსუ ში საზეიმოდ აღინიშნა ღონისძიებაზე

  LL.M   დიპლომები გადაეცათ პროგრამის წლევანდელ
.     კურსდამთავრებულებს საპატიო მედლები მიიღეს კიოლნის

  ,     უნივერსიტეტის პროფესორებმა ბერნჰარდ კემპენმა და ქრისტიან
 . ფონ ქოელნმა

  DAAD-   „  ერთობლივი სამაგისტრო ს მიერ გერმანულენოვანი
“  .პროგრამების ფარგლებში ფინანსდება

     სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები
   „  LL.M.“          ენიჭებათ გერმანული დიპლომი კიოლნის

       გერმანელი პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
DAAD-   „  “    ს პროგრამის გრძელვადიანი პროფესურა ფარგლებში

.  ,    , დოქტ ლარს დროსლერი რომელიც სატყეო საქმის სპეციალისტია
      მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში

.   DAAD-   „  მუშაობს ის საქართველოში ს პროგრამის გრძელვადიანი
“      პროფესურა ფარგლებში ჩამოვიდა და კოორდინირებას უწევს

      მდგრადი მეტყევეობისა და ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის
 .  , .   სამაგისტრო პროგრამას გარდა სწავლებისა დოქტ დროსლერის

  ,     მთავარ ამოცანას წარმოადგენს მცირე კვლევითი ჯგუფის
,    Erasmus+ Capacity ჩამოყალიბება ასევე დამოუკიდებელი სწავლება

building- und Twinning      პროგრამების ფარგლებში გერმანიასა თუ სხვა
 . ქვეყნის უნივერსიტეტებში
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DAAD-    ს ყოფილი სტიპენდიატების შეხვედრა    

15-16  2017ივნისი

-    , 15-16 , .   საქართველო გერმანიის მეგობრობის წლის ფარგლებში ივნისს ივ ჯავახიშვილის სახელობის
  ,  DAAD-     - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ს ყოფილი სტიპენდიატების შეხვედრა

" -   :    “. გერმანულ ქართული სამეცნიერო ურთიერთობები პარტნიორები ტრადიციასა და ინოვაციაში
 120-       .               შეხვედრას მდე ალუმნი და უამრავი მოწვეული სტუმარი ესწრებოდა

 .      , . ღონისძიება ივ ჯავაიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა პროფ
.  , .     DAAD-  დოქტ გიორგი შარვაშიძემ გახსნა მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს ს

  ,   ,    გენერალური მდივნის მოადგილემ ბატონმა ულრიხ გროტუსმა საქართველოს განათლებისა და
 ,       , მეცნიერების მინისტრმა ბატონმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ და გერმანიის ელჩმა საქართველოში

.  .  -     დოქტ ჰაიკე ფაიჩმა მოხსენებაში გერმანულ ქართული სამეცნიერო ურთიერთობებზე ისაუბრეს
. .      , . .  პროფ დოქტ ალეკო კარტოზიამ და იენის უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა პროფ დოქტ ვალტერ

.    ,  ,   როზენტალმა ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ გერმანიის ელჩმა სტუმრები ვახშამზე
 .მიიწვია რეზიდენციაში

        ღონისძიების მეორე დღეს მონაწილეებმა ქართული და გერმანული უნივერსიტეტების
    ,     ინტერნაციონალიზაციის შანსებსა და გამოწვევებზე იმსჯელეს პლენარული დისკუსიის შემდეგ კი

        :   ექვს დარგობრივ სექციაში გადანაწილდნენ და შემდეგ თემებზე განაგრძეს მუშაობა ქართული
 ,  , -    სამართლის ევროპეიზაცია ქალაქის ეკოლოგია ქართულ გერმანული ურთიერთობები გერმანულ

  ,     ,   ენასა და ლიტერატურაში აქტუალური დისკურსები ისტორიასა და საზოგადოებაში ქართული
    ,     ეკონომიკისა და პოლიტიკის ტრანსფორმაციის პროცესები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა და
 .თანამედროვე სტანდარტები  

        დღის ბოლოს ფუნიკულიორის წვეულებათა დარბაზში მონაწილეებისთვის საზეიმო ვახშამი
.გაიმართა

DAAD-     17    . ს ყოფილი სტიპენდიატების შეხვედრა ივნისს კახეთში ექსკურსიით დასრულდა
         მონაწილლებს კიდევ ერთხელ მიეცათ სასიამოვნო გარემოში ურთიერთობისა და კონტაქტების

 . განახლების შესაძლებლობა

 თამარ შაშიაშვილი

 

 საინფორმაციო ფურცელი

DAAD-    ,  01 | 2017 ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი გამოცემა

 11 გვერდი



   : საბუთების მიღების ბოლო ვადა 30 ნოემბერი
 დამატებითი ინფორმაცია

   : საბუთების მიღების ბოლო ვადა 1 დეკემბერი
 დამატებითი ინფორმაცია

    საზაფხულო ენის კურსი გერმანიის უნივერსიტეტებში

   : საბუთების მიღების ბოლო ვადა 26  2018თებერვალი
 დამატებითი ინფორმაცია

      შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და
DAAD-   ს ერთობლივი სტიპენდიები

 12 გვერდი საინფორმაციო ფურცელი

DAAD-    ,  01 | 2017 ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი გამოცემა

 :ინდივიდუალური კონსულტაცია  

, : 14.00-18.00 .ორშაბათი ოთხშაბათი სთ
,   ( -  2017): 13.00-18.00 .ხუთშაბათი პარასკევი ოქტომბერი დეკემბერი სთ

 :სატელეფონო კონსულტაცია

, : 11.00-13.00 .ორშაბათი ოთხშაბათი სთ
,  : 11.00-12.30 .ხუთშაბათი პარასკევი სთ

:მისამართი
DAAD -     ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

 0108,  . #16თბილისი ზანდუკელის ქ
.: (+995 32) 292 09 26ტელ

http://ic.daad.de/tbilissi

        
        DAAD Georgia       

  განაცხადის წარდგენის ვადები
DAAD-   ს სასტიპენდიო პროგრამებზე

  

  სტიპენდია სახვითი ხელოვნებისთვის

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=71&subjectGrps=&daad=&q=bildende%20kunst&page=1&detail=57135742
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=71&subjectGrps=&daad=&q=hochschulsommerkurs&page=1&detail=50035295
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?origin=71&status=4&subjectGrps=&daad=&q=rustaveli&page=1&detail=57379863#prozess
http://ic.daad.de/tbilissi/
https://www.facebook.com/DAAD.Georgia/
https://www.facebook.com/DAAD.Georgia/
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