
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომის (ონლაინ 

რეჟიმში) 

 

ო ქ მ ი №8 

 

ქ. თბილისი                                                                3 აპრილი, 2020 წელი 

 

სხდომის თავმჯდომარე:  ჯემალ ძაგანია, უნივერსიტეტის რექტორი, 

პროფესორი; 

სხდომის მდივანი: ქეთევან ხაზარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

 

1. ჯემალ ძაგანია - პროფესორი, უნივერსიტეტის რექტორი; 

2. ქეთევან ხაზარაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

3. მურად გარუჩავა - ასოცირებული პროფესორი; 

4. პაატა  ღუდუშაური - ასოცირებული პროფესორი; 

5. ვასილ  ბაკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; 

6. ვასილ  ლიპარტელიანი - ასოცირებული პროფესორი; 

7. ზვიად  მიქაძე - ასოცირებული პროფესორი. 

 

 

მოწვეული მომხსენებლები: 

 

1. გიორგი ფარულავა -  პროფესორი, ფიზიკური მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი; 

2. ტრისტან გულბიანი - პროფესორი, მწვრთნელთა ფაკულტეტის  

დეკანი. 



 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. კორონავირუსის ეპიდემიასთან და საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან 

დაკავშირებით უნივერსიტეტის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა 

შესახებ    (მომხს. ვ. ბოჟაძე) 

2. ლექციებისა და სემინარული მეცადინეობების მიმდინარეობა 

ონლაინ რეჟიმში (მომხს. ტ. გულბიანი - პროფესორი, წვრთნელთა 

ფაკულტეტის დეკანი, გ. ფარულავა - პროფესორი, ფიზიკური 

მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი) 

3. მიმდინარე საკითხები. 

 

                                                          

სხდომის თავმჯდომარემ პროფესორმა  ჯემალ ძაგანიამ  შემოგვთავაზა 

აკადემიური საბჭოს  დღის წესრიგი და წილი უყარა. 

     ონლაინ რეჟიმში დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრებმა ერთხმად  

     დაუჭირეს მხარი წარმოდგენილ დღის წესრიგს. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს აკადემიური საბჭოს სხდომის 

წარმოდგენილი დღის წესრიგი. 

 

1. მოისმინეს: უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსის ვლადიმერ 

ბოჟაძის მოხსენება კორონავირუსის ეპიდემიასთან და 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის 

გამოცხადებასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის მიერ 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ. 

      ბატონმა ვლადიმერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

რეკომენდაციით, 2020 წლის 16 მარტიდან უნივერსიტეტი 

თანდათანობით გადავიდა სწავლების ახალ ფორმაზე - 



დისტანციურზე, თუმცა 2020 წლის 23 მარტიდან ინტენსიურად 

დაიწყო ლექცია-სემინარების ჩატარება. დაწყების დაგვიანება, 

როგორც მოგეხსენებათ, დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ჩვენ 

დაკავებული ვიყავით ავტორიზაციის პროცესით. ჩვენ პირველები 

ვიყავით ავტორიზაციის პროცესის ონლაინ რეჟიმით ჩატარებაში.  

  მოგახსენებთ, რომ დაკეტილია უნივერსიტეტის შენობა. ყველა 

სამსახური მუშაობს დისტანციურად. შენობის დაცვა გადაყვანილია 

გრაფიკზე (ტრანსპორტის არ არსებობის გამო დაცვის 

თანამშრომლებს გრაფიკი დაუწესდათ). ისინი ცხადდებიან 

ხელთათმანებითა და პირბადეებით. შენობაში არსებულ ყველა 

ოთახს და დარბაზს ჩაუტარდა დეზინფექცია. 

      შემოსული წერილები ელექტრონულად ოპერატიულად 

მიეწოდება უნივერსიტეტის რექტორს და შემდგომ 

გადამისამართდება შესაბამის ადრესატთან. 

       ფაკულტეტის დეკანები და მათი თანამშრომლები მუშაობენ 24 

საათიან რეჟიმში. პრაქტიკულად ყველა პრობლემა გადაწყვეტილია 

და ყველა საგანში ლექცია-სემინარული მეცადინეობები 

მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში. 

      ბაზებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ დაწესებული გვაქვს 

გრაფიკი და ჩვენი პედაგოგები ყოველდღიურად მიდიან ერთი 

საათით, რათა ყურადღება მიაქციონ უნივერსიტეტის ქონებას. 

კომუნალური გადასახადები არ გვაქვს (სინათლე ჩართული აქვს 

მხოლოდ დაცვას). 

     საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო დაინტერესდა უნივერსიტეტის ფინანსური 

მდგომარეობით. ჩემი მონაცემებით, სწავლების დისტანციურ 

ფორმაზე ვიქნებით ივნისამდე ანუ სემესტრის ბოლომდე. ამ 

სემესტრში უნივერსიტეტს ხელფასების გაცემასთან დაკავშირებით 

არაფერი არ ემუქრება.  

აზრი გამოთქვეს: ჯემალ ძაგანიამ აღნიშნა, რომ ჯერ კიდევ 2018 

წელს მოწვეული ჰყავდა მედეა მეტრეველი. ქალბატონ მედეას 

შექმნილი ჰქონდა სწავლების დისტანციური მეთოდი. ეს 

პროგრამა დევს გუგლში. აი, ის დროც დაგვიდგა. ზოგს ეგონა, რომ 

არ დაგვჭირდებოდა.  



დაადგინეს: ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსის ვლადიმერ 

ბოჟაძის მოხსენება ა მიღებული იქნა ცნობად. 

1. მოისმინეს: მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ 

ტრისტან გულბიანის ინფორმაცია 2019-2020 სასწავლო წლის 

გაზაფხული სემესტრის დაწყებისა და დისტანციურად 

წარმართვის თაობაზე. 

ბატონო აკადემიური საბჭოს წევრებო და საბჭოს თავჯდომარევ, 

მწვრთნელთა ფაკულტეტზე სემესტრი დავიწყეთ 2020 წლის 16 

მარტს, მაგრამ ინტენსიურად 2020 წლის 23 მარტს. პრობლემები 

გვქონდა, თუმცა კარგად იმუშავეს ლადო ჯიოევმა და დეკანატის 

თანამშრომლებმა.  ქალბატონი ქეთევანი, ბატონები: მურადი, 

ვასილი, პაატა,  პირველივე კვირაში უპრობლემოდ ჩაერთვნენ და 

ახორციელებენ სწავლებას დისტანციურად. პედაგოგების ნაწილს არ 

გააჩნიათ კომპიუტერი. ჩვენ ვთხოვეთ ბატონ ვლადიმერ ბოჟაძეს და 

ეს საკითხიც გადაწყდა - ასეთ პედაგოგებს ვათხოვეთ 

კომპიუტერები სემესტრის ბოლომდე. 

სპეციალიზაციის მეცადინეობებთან დაკავშირებით ავღნიშნავ, რომ 

ქალბატონმა მანანა მნათობიშვილმა მაგალითი მისცა სხვა 

პედაგოგებს. მან მოძებნა ბევრი საშუალება დისტანციურად როგორ 

უნდა ასწავლო ტანვარჯიში. ყველა პედაგოგი ცხრილის მიხედვით 

ატარებს მეცადინეობებს და ამის მონიტორინგს აკეთებს ჩვენი 

დეკანატის თანამშრომლები, რისთვისაც მათ დიდ მადლობას 

მოვახსენებ. 

2. მოისმინეს: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 

ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ გიორგი ფარულავას 

ინფორმაცია 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის 

დაწყებისა და დისტანციურად წარმართვის თაობაზე. 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე 

სემესტრი დავიწყეთ 2020 წლის 16 მარტს, მაგრამ ინტენსიურად 

2020 წლის 23 მარტს. პრობლემები გვქონდა, თუმცა კარგად 

იმუშავეს ლადო ჯიოევმა და დეკანატის თანამშრომლებმა, 

განსაკუთრებით გამოვყოფ ნათია თოლორდავას. 



ყველა პედაგოგმა გამონახა საშუალება სტუდენტებთან 

ურთიერთობისა და უკუგების მიღების. 

დასწრება კარგია პირველ და მეორე კურსზე, პრობლემა გვაქვს 

მესამე კურსზე. 

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტებმა 

ინტერნეტის საშუალებით შექმნეს გაერთიანება. ისინი თვლიან, 

რომ დისტანციური სწავლით ცოდნას ვერ შეიძენენ. ჩვენი 

უნივერსიტეტიდან არიან სტუდენტები ლაშა დოლიძე და ლაურა 

ოქროპირიძე. ისინი მოითხოვენ მესამე კურსის სტუდენტებისგან, 

რომ არ ჩაერთონ ლექცია-სემინარებზე დისტანციურად.   

ბატონი ჯემალ ძაგანიას შეკითხვა: საქმის კურსში არის თუ არა 

სტუდენტური თვითმართველობა? 

ბატონ გიას ფარულავას პასუხი: ინფორმაცია არ აქვს ამის შესახებ. 

ბატონმა  თავჯდომარემ, ჯემალ ძაგანიამ დაავალა:  

1.ფაკულტეტის დეკანებს და უნივერსიტეტის სასაწავლო ნაწილს - 

ვასილ ბაკაშვილს მკაცრად განახორციელონ ლექცია-სემინარების 

ჩატარებისა და მასზე სტუდენტთა დასწრების მონიტორინგი; 

2.ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანს 

გიორგი ფარულავას სტუდენტურ თვითმართველობასთან ერთად 

ღრმად გაერკვეს სტუდენტური დაჯგუფების მოთხოვნებში. 

  

დაადგინეს: მიღებულ იქნას ცნობად პროფესორ ტრისტან  გულბიანის    

ინფორმაცია, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის 

დაწყებისა და დისტანციურად წარმართვის თაობაზე. 

 დაადგინეს: მიღებულ იქნას ცნობად პროფესორ გიორგი ფარულავას 

ინფორმაცია, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის 

დაწყებისა და დისტანციურად წარმართვის თაობაზე. 

 

 

  

 

 



 

  

      აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე                          ჯემალ ძაგანია 

      რექტორი, პროფესორი  

 

 

 

 

აკადემიური საბჭოს მდივანი                                           ქეთევან ხაზარაძე 

 ასოცირებული პროფესორი  


