
პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შესაბამისობის რუკა 

Map of compliance of the objectives and the learning outcomes of the programme 
 

მიზნები 

Objectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შედეგები 

Learning outcomes          

ახალი სამეცნიერო ცოდნის 

გენერირების გზით ევროკავშირის 

ინტეგრაციის, მისი 

სამართლებრივი, სოციალურ-

პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

ისტორიულ-კულტურული 

ასპექტების შესახებ კვლევების 

განვითარებას; ევროკავშირთან 

დაკავშირებული საკითხების 

თეორიულ და პრაქტიკულ 

კვლევას ინტერდისციპლინური 

მიდგომის გამოყენებით. 

Developing research on EU 

integration, its legal, political, 

economic, historical and cultural 

aspects through generating new 

scientific knowledge; theoretical and 

practical study of the issues related to 

the EU using the interdisciplinary 

approach. 

 

 

 

ევროპისმცოდნეობის 

ანალიტიკოსების მომზადებას, 

რომლებიც დამოუკიდებლად 

შეძლებენ ღრმა და ყოვლისმომცველი 

კვლევებისა და ანალიტიკური 

საქმიანობის განხორციელებას 

ევროკავშირთან დაკავშირებით 

სამართლებრივი, ეკონომიკური, 

სოციალურ-პოლიტიკური და 

ისტორიულ-კულტურული 

გადმოსახედიდან გამომდინარე; 

Training of European Studies Analysts 

who can independently conduct deep and 

comprehensive research and analytical 

activities related to the EU in terms of 

legal, economic, social-political and 

historical-cultural perspective. 

 

 

 

 

ევროპული ღირებულებების 

მატარებელი, პროფესიონალი კადრების 

მომზადებას, ერთი მხრივ, სხვადასხვა 

სამთავრობო თუ კერძო სტრუქტურებში, 

ხოლო მეორე მხრივ, მათი პედაგოგიურ 

საქმიანობაში ჩართვის მიზნით, რათა 

მიღებული ცოდნის გადაცემა-

გაზიარების გზით 

კურსდამთავრებულთა ახალმა თაობამ 

აქტიური წვლილი შეიტანოს 

საქართველოს ევროპასთან დაახლოების 

პროცესში.  

Training of professional staff with European 

values in various governmental and private 

structures on the one hand and on the other 

hand, their engagement in pedagogical 

activities in order to make possible for the 

new generation of graduates to make its 

contribution to the Georgia's approximation 

to Europe through sharing and delivery of 

knowledge obtained by them. 

კრიტიკულად გააანალიზოს 

ევროკავშირის  ეკონომიკური, 

ფინანსური, სამართლებრივი და 

პოლიტიკური სტრატეგიები, 

მათი ხელახალი გააზრებისა და 

ნაწილობრივი გადაფასების 

გზით. განსაზღვროს 

ევროკავშირში მიმდინარე 

ცვლილებების შესაბამისობა 

საზოგადოების განვითარების 

მოთხოვნებთან მიმართებაში. 

√ √ √ 



 

Critically analyzes the economic, 

financial, legal and political 

strategies of the EU through their re-

understanding and partial 

revaluation; determines the 

relevance of the ongoing changes in 

the EU to the community 

development requirements. 

შექმნას საქმიანობის სფეროს 

უახლეს მიღწევებზე 

დამყარებული დარგობრივი 

ცოდნა ევროკავშირის 

ეკონომიკური/სამართლებრივი/პ

ოლიტიკური სფეროს ფარგლებში 

მოძიებული საკვლევი მასალის 

დამუშავებით, კრიტიკული 

გააზრებითა და  შესაბამისი 

კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით;  მოახდინოს 

კვლევის თემატიკის 

იდენტიფიცირება და მისი 

აქტუალობის დასაბუთება 

ევროკავშირის ფარგლებში 

ინსტიტუციონალური, 

ლეგიტიმაციის, საერთაშორისო 

სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების, ასევე 

ეკონომიკური ინტეგრაციის, 

პოლიტიკისა და ევროკავშირის 

სამართლის კუთხით არსებული 

პრობლემებისა და გამოწვევების 

გათვალისწინებით. 

 

Creates the field knowledge based on 

the latest achievements in the sphere 

of activity through the processing of 

research material obtained within 

the EU economic / legal / political 

sphere, using critical understanding 

√ √  



and relevant research methods; 

identifies the research topics and 

justifies its urgency, taking into 

account the issues of institutional, 

legitimacy, international law and 

international relations, as well as the 

problems and challenges in the 

economic integration, policy and EU 

law. 
დამოუკიდებლად დაგეგმოს და 

განახორციელოს ინოვაციური 

კვლევა, შესაბამისი კვლევის 

მეთოდების გამოყენების 

საფუძველზე, აკადემიური 

კეთილსინდისიერების 

პრინციპების დაცვით; კვლევის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათ 

შორის,  ევროკავშირის 

ფარგლებში თანამედროვე 

მოვლენებთან დაკავშირებული 

გამოწვევების გათვალისწინებით,  

შეიმუშავოს ახლებური 

კვლევითი და ანალიტიკური 

მეთოდები და მიდგომები. 

 

Independently plans and carries out 

innovative research based on the 

relevant research methods, in 

observation of the principles of 

academic faithfulness; develops new 

research and analytical methods and 

approaches according to the 

specificity of the research, including 

the challenges related to the modern 

events developed within the 

European Union. 

√ √  

დაგეგმოს რეფერირებადი 

პუბლიკაციისთვის შესაბამისი 

სტანდარტის ნაშრომის 

შემუშავების სტრატეგია, რომლის 

√ √  



საფუძველზე შექმნილი ახალი 

კვლევითი პროდუქტი აისახება 

საერთაშორისო რეფერირებად 

პუბლიკაციებში (მათ შორის, 

ორენოვან ევროპისმცოდნეობის 

ქართულ ჟურნალში ISSN 2346-

7827). 

 

Plans the strategy for elaboration of 

the work of peer reviewed 

publication standards; the new 

research product created on its basis 

will be reflected in international 

peer reviewed publications 

(including Georgian bilingual 

Journal of European Studies - ISSN 

2346-7827). 

სასწავლო პროცესში დანერგოს 

სტუდენტებზე ორიენტირებული 

სწავლების მთავარი პრინციპები 

და კომპონენტები; პრაქტიკაში 

გამოიყენოს სწავლა-სწავლების 

მეთოდები, მათ შორის, 

ინოვაციური. 

 

Implements main principles and 

components of student-oriented 

teaching in the learning process and 

the use of teaching-learning methods 

in practice, including innovative 

ones. 

   

დასაბუთებულად, გარკვევით 

წარმოაჩინოს ევროპისა და 

ევროკავშირის ისტორიული 

პროცესების თანამედროვე 

პროცესებთან შედეგობრივი 

კავშირი  და ჩაერთოს ინგლისურ 

ენაზე საერთაშორისო სამეცნიერო 

საზოგადოებასთან თემატურ 

პოლემიკაში   ევროკავშირის 

√ √ √ 



ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და  

იურიდიულ საკითხებსა და 

პრობლემებზე, როგორც 

გლობალურ, ასევე რეგიონულ 

კონტექსტში. 

 

Justified and sound representation of 

European and European historical 

processes in correlation with modern 

processes and involvement into the 

field discourse with international 

scientific community in English 

language on the EU economic, 

political and legal issues and 

problems in global and regional 

context. 

დამოუკიდებლად მიიღოს 

ევროკავშირის ფარგლებში 

სამართლებრივ, ეკონომიკურ  და  

პოლიტიკურ ინტეგრაციასთან, 

ასევე კულტურული 

მრავალფეროვნებასა და 

იდენტობასთან დაკავშირებული 

საკვლევი პრობლემის 

გადაჭრისათვის სწორი და 

ეფექტური გადაწყვეტილებები.   

 
Independently makes appropriate 

and effective decisions for solving 

the problematic research related to 

legal, economic and political 

integration within the EU, as well as 

cultural diversity and identity. 

√ √  

დამოუკიდებლობის მაღალი 

ხარისხის დემონსტრირებით 

განახორციელოს უახლეს 

მიღწევებზე დამყარებული 

კვლევითი პროექტები, ასევე, 

ღირებულებების დამკვიდრების 

გზებისა და განვითარებაზე  

√ √ √ 



ორიენტირებული ღონისძიებები. 

 

Implements research projects based 

on the latest achievements, as well as 

finds the ways of establishing values 

and proceeds with development-

oriented measures with high quality 

of independence.  

 


