
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომის (ონლაინ 

რეჟიმში) 

ო ქ მ ი №9 

ქ. თბილისი                                                      პირველი მაისი, 2020 წელი 

                                                                                                 15.00 საათი 

სხდომის თავმჯდომარე:  ჯემალ ძაგანია, რექტორი, პროფესორი; 

სხდომის მდივანი: ქეთევან ხაზარაძე, ასოცირებული პროფესორი 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

1. ჯემალ ძაგანია -  რექტორი; 

2. ქეთევან ხაზარაძე - ასოცირებული პროფესორი; 

3. მურადი გარუჩავა - ასოცირებული პროფესორი; 

4. ვასილი ბაკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; 

5. ვასილი ლიპარტელიანი - ასოცირებული პროფესორი; 

6. ზვიადი 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. ლექციებისა და სემინარული მეცადინეობების მიმდინარეობა 

ონლაინ რეჟიმში (მომხს. ვ. ბაკაშვილი - ასოცირებული  

პროფესორი; ტ. გულბიანი -  გ.   ფარულავა) 

2. უნივერსიტეტის მისიისა და ხედვის ახალი რედაქციის 

განხილვა - დამტკიცება (მომხ.ჯ. ძაგანია) 

3. აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსის  

განხილვა- დამტკიცება  (მომხ.ჯ. ძაგანია). 

4. მიმდინარე საკითხები. 

 



                                                          

სხდომის თავმჯდომარემ     აკადემიური საბჭოს წევრებს  წარუდგინა 

სხდომის დღის წესრიგი და წილი უყარა მას. 

     ონლაინ რეჟიმში დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრებმა ერთხმად  

     დაუჭირეს მხარი წარმოდგენილ დღის წესრიგს. 

დაადგინეს: დამტკიცდეს წარმოდგენილი დღის წესრიგი. 

1. მოისმინეს: უნივერსიტეტის სასწავლო ნაწილის ხელმძღვანელის 

ვასილ ბაკაშვილის ინფორმაცია 2019-2020 სასწავლო წლის 

გაზაფხულის სემესტრის ლექცია-სემინარების დისტანციურად 

მიმდინარეობის თაობაზე. მან აღნიშნა, რომ დისტანციურად 

ლექცია-სემინარების ჩაშლას ადგილი არ ჰქონდა, თუმცა არის 

ხარვეზები მეცადინეობების წარმართვაში.  

დეკანატებთან ერთად ვმუშაობთ, სისტემატურად ვამოწმებთ 

სტუდენტთა დასწრებას. ორი პედაგოგის შესახებ გაცნობებთ, რომ 

ისევ პრობლემა გვაქვს.ბატონ ზაზა ჯაფარიძეს და ქალბატონ 

ელზა კორინთელს აქვთ სტუდენტებთან კონტაქტი, მაგრამ 

პირდაპირი არა. ისინი აძლევენ დავალებებს, შემდეგ ამოწმებენ, 

უთითებენ რა აქვთ გასაუმჯობესებელი, თქვენ წარმოიდგინეთ 

უფრო ირთულებენ მეცადინეობის ჩატარების პროცესს, მაგრამ 

ცოცხალი კონტაქტი ახალგაზრდებთან არ აქვთ. 

არის შემთხვევა, როცა ზოგიერთ საგანში (წინასწარი შეთანხმების 

საფუძველზე სტუდენტებთან),  მეცადინეობა სხვა საათებში 

ტარდება. ჩვენთვის ეს დრო ცნობილია და იმ დროზე ვამოწმებთ. 

მოისმინეს: ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის 

ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ გიორგი ფარულავას 

ინფორმაცია 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის 

ლექცია-სემინარების დისტანციურად მიმდინარეობის თაობაზე. 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე 

ლექცია-სემინარების დისტანციურად ჩატარების პროცესი 

დამაკმაყოფილებელია. სტუდენტთა დასწრების მხრივ პირველ 

კურსზე 60%, მეორე კურსზე - 50%, ხოლო მესამეზე 45% შეადგენს.  

ზოგიერთ საგანში საკმაოდ მაღალია დასწრება. საკვირველია, რომ 

ახალგაზრდები ნაკლებად ესწრებიან არჩევით საგნებს. 



ყოველდღიურ რეჟიმში  ვამოწმებთ ლექცია-სემინარების 

წარმართვას და სტუდენტთა დასწრებას. ვესაუბრებით 

ახალგაზრდებს. მსოფლიოში არსებული ვითარების 

გათვალისწინებით, ისინი კმაყოფილებას გამოთქვამენ 

დისტანციური სწავლების მეთოდის არსებობით.  

ბატონი ვასილ ბაკაშვილის მიერ ნახსენები ორივე პედაგოგი ამ 

სემესტრში ჩვენ ფაკულტეტზე არიან დაკავებულნი. მათ 

ვესაუბრეთ, მათ ყოველდღიური კონტაქტი აქვთ სტუდენტებთან, 

ტელეფონით და სოციალური ქსელებით, მაგრამ არა პირდაპირი. 

აქვე მოგახსენებთ, რომ შექმნილია საგანდავალიანებული 

სტუდენტებისთვის ჯგუფები. ზოგს თანხაც კი ჩარიცხული აქვს. 

 

მოისმინეს: მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ 

ტრისტან გულბიანის ინფორმაცია 2019-2020 სასწავლო წლის   

გაზაფხულის სემესტრის ლექცია-სემინარების დისტანციურად 

მიმდინარეობის თაობაზე. მან აღნიშნა, რომ მწვრთნელთა 

ფაკულტეტზე ლექცია-სემინარები დისტანციურად ტარდება, 

საგნების მიხედვით გვაქვს მკაცრი აღრიცხვა. პრობლემები 

გვქონდა სპეციალიზაციებთან დაკავშირებით. პირველ კვირაში 

ვერ მოხერხდა სწავლის დაწყება. პედაგოგებს გაუჭირდათ ისეთ 

საგნებში მეცადინეობების ჩატარება, როგორიცაა ჭადრაკი, 

ჩოგბურთი, კრივი. შემდგომში ალღო აუღეს და ახლა 

დისტანციურად ნორმალურად ტარდება  დასახელებულ საგნებში  

მეცადინეობები. 

ავღნიშნავ, რომ საკმაო რაოდენობით გვყავს საგანდავალიანებული 

სტუდენტები. ასეთი სტუდენტები ჩავსვი იმ კურსის ჯგუფებში, 

სადაც ესა თუ ის საგანი აქვთ დარჩენილი. 

დაადგინეს: მიღებულ იქნას ცნობად ასოცირებული პროფესორის 

ვასილი ბაკაშვილის, პროფესორ გიორგი ფარულავას და პროფესორ 

ტრისტან  გულბიანის    ინფორმაცია, 2019-2020 სასწავლო წლის 

გაზაფხული სემესტრის ლექცია-სემინარების დისტანციურად 

მიმდინარეობის თაობაზე. 

 



2. მოისმინეს: უნივერსიტეტის რექტორის ბატონი ჯემალ ძაგანიას 

მოხსენება უნივერსიტეტის მისიისა და ხედვის ახალი რედაქციის 

თაობაზე. რექტორმა  ისაუბრა უნივერსიტეტის მისიისა და 

ახალი ხედვის თაობაზე. მან აღნიშნა, რომ  საქართველოს 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი არის ეროვნულ ფასეულობებზე დაფუძნებული, 

განათლებისა და მეცნიერების   სფეროში გამორჩეული და 

მდიდარი ტრადიციების მქონე   ერთადერთი სპორტული 

მიმართულების  უმაღლესი სასწავლებელი ქვეყანაში,  რომელიც   

ორიენტირებულია გახდეს მაღალი რეპუტაციის, მოთხოვნადი 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება.რექტორმა საბჭოს ასევე 

მოახსენა ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ გამოთქმული  

რეკომენდაციის შესახებ, რომ უნივერსიტეტის ხედვას, რომელიც 

მისი მისიის შემადგენელი ნაწილია, აკლია ერთი ელემენტი: 

სამეცნიერო კვლევითი ელემენტი, რომელიც წარმოადგენს 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის ერთ- ერთი ამოსავალ 

წერტილს. ამიტომ ჩვენს მიერ დამატებულ იქნა ეს ელემენტი 

შემდეგი რედაქციით: „ხელს შეუწყობს სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის განხორციელებას, მასში ახალგაზრდა მკვლევარების 

ჩართვას და ინტერნაციონალიზაციას“. 

 

დაადგინეს: აკადემიურმა საბჭომ წილი უყარა წარმოდგენილ 

პროექტს და ერთხმად დაამტკიცა უნივერსიტეტის რექტორის  

მიერ წარმოდგენილი უნივერსიტეტის  ხედვის ახალი რედაქცია 

და წინადადება მიეცა შესაბამის სამსახურს აღნიშნული 

კომპონენტის დამატებით უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

გამოსაქვეყნებლად.   

 

3. მოისმინეს: უნივერსიტეტის რექტორის  მოხსენება 

უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსის 

პროექტის თაობაზე. მან  აღნიშნა, რომ  სასწავლო 

უნივერსიტეტის თითოეული წევრისათვის აკადემიური 

კეთილსინდისიერება  ეფუძნება პასუხისმგებლობის, 



პატივისცემის, ნდობის, სამართლიანობის და ღირსების 

შეგრძნებას აკადემიურ საქმიანობაში; რომელიც ადგენს 

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების 

დარღვევისათვის  შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომებს; 

სპორტის უნივერსიტეტის თითოეული წევრისათვის 

აკადემიური კეთილსინდისიერება წარმოადგენს მთავარ 

ღირებულებას,რომელიც  გამოხატულია მათ ყოველდღიურ 

საქმიანობაში: სწავლაში, სწავლებასა და კვლევაში; აკადემიური 

კეთილსინდისიერების კოდექსი ვრცელდება სასწავლო და 

სამეცნიერო პროცესში ჩართულ ყველა პირზე (სტუდენტი,  

აკადემიური  და მოწვეული პერსონალი). ბატონმა ჯემალიმ 

წარმოადგინა აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსის 

პროექტი. 

დაადგინეს: აკადემიურმა საბჭომ წილი უყარა წარმოდგენილ 

პროექტს და ერთხმად დაამტკიცა უნივერსიტეტის რექტორის  

მიერ წარმოდგენილი უნივერსიტეტის  აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პროექტი და წინადადება მიეცა შესაბამის 

სამსახურს   უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოსაქვეყნებლად.   

  

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე                          ჯემალ ძაგანია 

აკადემიური საბჭოს მდივანი                                    ქეთევან ხაზარაძე 

  


