პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
განათლება
04 02

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების ზრდის
ხელშეწყობა, ბათუმელ სტუდენტთა სტიმულირება, ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ცნობადობის გაზრდის ხელშეწყობა.
პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია.
განათლება ქალაქის განვითარებისთვის გამორჩეულად პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა.
შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და
შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა.
ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 7 კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც
ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია
პროფესიული განათლება. უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ
უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია
კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება, ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა, მათი უცხოეთში სტაჟირებისა და დეფიციტურ და მოთხოვნად სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების
ხელშეწყობა, ბათუმელი ნიჭიერი და მიზანდასახული ახალგაზრდების სტიმულირების გზით მათი აკადემიური
მოსწრების ამაღლება, ასევე, საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლების ხელშეწყობა.
მნიშვნელოვანია ასევე სათანადო ყურადღება მიექცეს ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლების ცნობადობის გაზრდას
განათლების საერთაშორისო ბაზარზე. მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია,
უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს შეუწყობს ქალაქ ბათუმში ახალი, ევროპული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების გახსნასა და ფუნქციონირებას, განახორციელებს ბათუმის უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მიერ ინიცირებული იმ პროექტების მხარდაჭერას, რომლებიც ითვალისწინებენ ამ საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა ცნობადობის გაზრდას. პრიორიტეტის ფარგლებში ასევე განხორციელდება უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა (კონფერენციების, ფორუმების და ა.შ.
თანადაფინანება), ლექტორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში
მონაწილეობის/უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა. ბათუმში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა განვითარება და ცნობადობის გაზრდა, იქნება გარანტი უფრო მეტი უცხოელის მოზიდვისა ბათუმის
უმაღლეს სასწავლებლებში.
პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
2. ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის;
3. საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2020 წელი

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

180 000

40 000

40 000

50 000

50 000

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია
წარმატებული სტუდენტებისათვის

490 000

100 000

115 000

130 000

145 000

საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა

625 000

40 000

145 000

220 000

220 000

1 295 000

180 000

300 000

400 000

415 000

სულ პროგრამა
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

1. ხელშეწყობილია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული განვითარება და სტიმულირებულია ბათუმელი
სტუდენტები; 2. ხელშეწყობილია ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ცნობადობა.
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2019 წელი
(საბაზისო)

სერტიფიცირებული
ახალგაზრდების
რაოდენობა

სტაჟირების მსურველთა
რაოდენობა
(არანაკლებ)

სტიპენდიანტთა
რაოდენობა

ხელშეწყობილია ბათუმელი
ახალგაზრდების პროფესიული
განვითარება და ამაღლებულია
ბათუმელ სტუდენტთა
აკადემიური მოსწრება

20

30

100

2020 წელი

20

40

100

2021 წელი

20

40

105

2022 წელი

25

50

110

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

2023 წელი

25

50

115

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
ქ. ბათუმის
განათლების,
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კულტურის
ს მერია
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
ქ. ბათუმის
განათლების,
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კულტურის
ს მერია
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
ქ. ბათუმის
განათლების,
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კულტურის
ს მერია
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

ხელშეწყობილია ბათუმელი
ახალგაზრდების პროფესიული
განვითარება და ამაღლებულია
ბათუმელ სტუდენტთა
აკადემიური მოსწრება

სტიპენდიის მისაღებად
წარმოდგენილი
განაცხადების
რაოდენობა (არანაკლებ)

უცხოეთში
სტაჟირებაზე/საერთაშო
რისო საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
კონფერენციებში
მონაწილე უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ლექტორმასწავლებელთა
რაოდენობა

დაფინანსებული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
ღონისძიებების
რაოდენობა

დაფინანსებული
პროექტების რაოდენობა

200

10

-

-

225

10

2

-

250

10

3

2

250

10

5

3

250

10

5

3

რაოდენობა
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ს მერია
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

რაოდენობა
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ს მერიის
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კულტურის
ს მერია
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
ქ. ბათუმის
განათლების,
მუნიციპალიტეტი მონიტორინგი
კულტურის
ს მერია
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
ქ. ბათუმის
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ახალგაზრდობის
სამსახური

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2020 წელი
40 000
0

სულ ქვეპროგრამა

40 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ბათუმელი ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარების განვითარებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
ბათუმში, დინამურად მზარდ ქალაქში, ყოველწლიურად იზრდება ბაზრის მოთხოვნა ცალკეული სფეროს კვალიფიციურ
სპეციალისტებზე. ქალაქის შემდგომი განვითარებისათვის გადამწყვეტი სწორედ ადამიანური რესურსების ხარისხია.
დღესდღეობით სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიისწრაფის პროფესიული განვითარებისკენ. დამსაქმებლების
ერთ–ერთ მთავარ მოთხოვნას პოტენციური თანამშრომლის მიმართ მისი გამოცდილება წარმოადგენს. NACE-ის მიერ
ჩატარებული კვლევის თანახმად, დამსაქმებელთა დაახლოებით 50% სტუდენტის რეზიუმეში სტაჟირებებს ანიჭებს
უპირატებობას. ამავე ორგანიზაციის ცნობით, დაქირავებული თანამშრომლების 36% სწორედ სტაჟირების გავლის
შედეგადაა მიღებული.
მუნიციპალიტეტისათვის არსებითადაა მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების გაძლიერება, ადამიანური რესურსების
განვითარების ხელშეწყობა შრომის ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
ამ მიმართულებით ყურადღება უნდა მიექცეს მაღალი ხარისხის კომპეტენციების განვითარებას, კონკურენტუნარიანი
კადრების მომზადებას ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის; მოსახლეობის ყველა ფენის
წარმომადგენლისათვის პროფესიული და პიროვნული განვითარების სრული და თანაბარი შესაძლებლობის
უზრუნველყოფას, მათ მომზადებას დასაქმებისა და თვითდასაქმებისათვის, კარიერის მდგრადი განვითარებისა და
თვითრეალიზაციის პერსპექტივით.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას და/ან გადამზადებას
გაივლიან უცხოეთში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 2020
წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 18-დან 29 წლის ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს უმაღლესი ან
პროფესიული განათლება ან სწავლობს ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,
ფლობს არანაკლებ ერთ უცხო ენას და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს სტაჟიორად მოწვევის
დამადასტურებელ დოკუმენტს.
ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

კონკურსის შედეგად შერჩეული ახალგაზრდა მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 2
000 ლარის ოდენობით, რომელიც მოიცავს მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის
დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯებს.
ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი და წერილობითი ანგარიში.
ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) შევსებული განაცხადის ფორმა:
ბ საერთაშორისო პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები:
გ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი:
დ) სარეკომენდაციო წერილი;
ე) მოწვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);
ზ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.
თ) განათლების დამადასტურებელი საბუთი ან ცნობა სამსახურიდან, ხოლო თუ სტაჟირების მსურველი სწავლობს
ავტორიზებულ პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ცნობა ამ დაწესებულებიდან. დოკუმეტები
წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმეტი უნდა იყოს ნათარგმნი და
ნოტარიულად დადასტურებული.
კონკურსების გამოცხადების, განაცხადების მიღებისა და განხილვის, გადაწყვეტილების მიღების, ერთჯერადი ფულადი
განაცემის ბენეფიციარზე გაცემის და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების
შესაბამისად.

პროდუქტები
დასახელება
ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჟირების
ხელშეწყობა

განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

დაფინანსებული
პირი

20

2 000

40 000

სულ ქვეპროგრამა

40 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

ბენეფიციართა შესარჩევად კონკურსის
გამოცხადება და დებულების დამტკიცება

x

კონკურსის ჩატარება, გამარჯვებულთა
გამოვლენა და დაფინანსება

x

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
ხელწყობილია ბათუმელი ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარების განვითარება და პროფესიული ზრდა

დამატებითი ინფორმაცია
ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ სტაჟიორთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 20 სტაჟიორის
დაფინანსების შემდეგ, ამ ღონისძიებისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით
დადგენილი პირობების დაცვით 20 სტაჟიორზე მეტის დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

ხელწყობილია
ბათუმელი
სერტიფიცირებულ
ახალგაზრდების
ახალგაზრდების
პრაქტიკული უნარების
რაოდენობა
განვითარება და
პროფესიული ზრდა

სამიზნე მაჩვენებელი

20

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
სამსახურის
განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
პროგრამების მართვის
განყოფილება

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ყოველკვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2020 წელი
100 000
0

სულ ქვეპროგრამა

100 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ბათუმელ სტუდენტთა წახალისება.
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია.
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშნველოვანი პრიორიტეტი მომავალი თაობისათვის ხარისხიანი განათლების მიღების
შესაძლებლობის გაზრდაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია
მისი მოტივირება. სწავლის მოტივაცია კი წარმატების უმთავრეს ფაქტორს წარმოადგენს. მოტივაცია არის სტიმული,
ქმედება, წახალისება, ძალა, რომელიც იწვევს სტუდენტის სურვილს, იმოქმედოს, ისწავლოს, მიაღწიოს უფრო მაღალ
შედეგს.
მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში, პირველ ყოვლისა წაახალისებს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი
მიმართულებების სტუდენტებს, რათა მათ გაზრდილი მოტივაციით მეტად აიმაღლონ სწავლის ხარისხი და საბოლოოდ
ქალაქმა მიიღოს სპეციალისტი, რომელიც თავისი მიმართულებით მაღალკვალიფიციური იქნება. სწორედ, ამ მიზნით
შეიქმნა ქვეპროგრამა „ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“. სტიპენდიანტთა
შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს
საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის
მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და იმავე საფეხურის წინა
სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება, ამასთან, ამ
ქვეპროგრამით განსაზღვრულ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს - იმავე საფეხურის წინა
სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. მიღებული უნდა ჰქონდეთ შემდეგი დადებითი
შეფასება - მინიმუმ (B) - ძალიან კარგი (81 ქულა და მეტი), ხოლო სხვა დანაჩენ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. მიღებული უნდა ჰქონდეთ
შემდეგი დადებითი შეფასება - (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი).
ამ ქვეპროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, სტიპენდიის გაცემის დროს პირველ ეტაპზე განიხილება
იმ სტუდენტთა დაფინანსების საკითხი, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ საგანმანათლებლო
მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე: ინჟინერია (მშენებლობა), არქიტექტურა, ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა,
კულტურული მემკვიდრეობა, კულტურის/ხელოვნების მენეჯმენტი, არქეოლოგია, განათლების მეცნიერებები და
მასწავლებლის განათლება. თუ პირველი ეტაპზე ვერ შეივსო არსებული ვაკანსიები, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ამ
ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით, მოხდება სხვა დანარჩენ საგანმანათლებლო
მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა.

მასწავლებლის განათლება. თუ პირველი ეტაპზე ვერ შეივსო არსებული ვაკანსიები, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ამ
ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით, მოხდება სხვა დანარჩენ საგანმანათლებლო
მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე ჩარიცხულ საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა.

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია თვეში შეადგენს 200 ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული
გადასახადების ჩათვლით.
თუ სტუდენტის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად ორ ან მეტ სტუდენტს
მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, თანხა გაიცემა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აბსოლუტური ქულების
ჯამით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე რეიტინგის მიხედვით.
თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი აბსოლუტური ქულების ჯამი,
სტიპენდია გაიცემა შემდეგი თანმიმდევრობის დაცვით:
ა) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული
ქულის შესაბამისად;
გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე უცხოური ენის გამოცდაში მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულის შესაბამისად.
თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე
საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს წინა სემესტრის საშუალო
აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე,
რომელსაც სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში მიღებული აქვს უფრო მაღალი შეფასება. თუ
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში ორ ან მეტ სტუდენტს მიღებული აქვს თანაბარი ქულება,
სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე, რომელსაც სამაგისტრო გამოცდაზე ზოგადი უნარების გამოცდაში მიღებული აქვს
უფრო მაღალი სკალირებული ქულა.
თუ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და
მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ორ ან მეტ სტუდენტს, წინა სემესტრის საშუალო
აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად, მიღებული აქვს თანაბარი ქულა, სტიპენდია გაიცემა იმ სტუდენტზე,
რომელსაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩასარიცხად, მისაღებ გამოცდაზე, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში
მიღებული უფრო მაღალი სკალირებული ქულა.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს
შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) განცხადება;
ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);
დ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი;
ე) ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, ფაკულტეტის,
სპეციალობისა და კურსის მითითებით;
ვ) ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის წინა სემესტრის შედეგების შესახებ;
ზ) ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების შესახებ - თუ განმცხადებელი
ბაკალავრია;
თ) ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე მიღებული შეფასების შესახებ - თუ განმცხადებელი
მაგისტრანტია;
ი) საბანკო რეკვიზიტი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცემა სემესტრებში ერთხელ. 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის
განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2020 წლის მაისის თვისა და
ერთობლივად მოიცავს 4 სასწავლო თვეს. 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში მიღებული
შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2020 წლის ნოემბრისა და ერთობლივად მოიცავს 6 სასწავლო თვეს.
აკადემიური მოსწრების გამოთვლა ხდება უმაღლესი სასწავლებლის მიერ მოწოდებული დოკუმენტის საფუძველზე,
საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით, დამრგვალების გარეშე.
სტიპენდია არ გაიცემა აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის ბოლო სემესტრების საშუალო
აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების საფუძველზე.
კონკურსის ჩატარების წესი და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით.

პროდუქტები
დასახელება

2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის
შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (4
თვე, თვეში 200 ლარი)

განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

კაცი

50

800

40 000

2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის
შედეგების მიხედვით სტიპენდიების გაცემა (6
თვე, თვეში 200 ლარი)

კაცი

სულ ქვეპროგრამა

50

1 200

100

60 000

100 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

კონკურსის
გამოცხადება და
განაცხადების
მიღება

2019-2020 სასწავლო წლის
პირველი სემესტრის
შედეგების მიხედვით
სტიპენდიების გაცემა (4 თვე,
განაცხადების
თვეში 200 ლარი)
განხილვა და
სტიპენდიების
გაცემა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

კონკურსის
გამოცხადება და
2019-2020 სასწავლო წლის განაცხადების
მეორე სემესტრის შედეგების მიღება
მიხედვით სტიპენდიების
განაცხადების
გაცემა (6 თვე, თვეში 200
განხილვა და
ლარი)
სტიპენდიების
გაცემა
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)
წახალისებულია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ბათუმელი სტუდენტები
დამატებითი ინფორმაცია

3 კვარტალი

X

X

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

სტიპენდიანტთა
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

100

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
განათლების, კულტურის,
სპორტისა და
ახლაგაზრდობის
სამსახურის განათლების,
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის
პროგრამების მართვის
განყოფილება

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამსახური

მონიტორინგი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
განათლების, კულტურის,
სპორტისა და
ახლაგაზრდობის
სამსახურის განათლების,
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის
პროგრამების მართვის
განყოფილება

წელიწადში
ორჯერ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამსახური

მონიტორინგი

წახალისებულია
მაღალი აკადემიური
მოსწრების მქონე
ბათუმელი
სტუდენტები
კონკურსში
მონაწილეობის
მისაღებად
წარმოდგენილი
განაცხადების
რაოდენობა
(არანაკლებ)
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ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:
საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახლაგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი
სხვა წყარო

2020 წელი
40 000
0

სულ ქვეპროგრამა

40 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა უცხოეთში სტაჟირებისა და
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა, საერთაშორისო საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ღონისძიებების ჩატარების მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:
უმაღლესი და პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის პროცესმა ბოლო წლების განმავლობაში დიდი
მნიშვნელობა შეიძინა უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კონკურენტუნარიანობის
გაზრდის თვალსაზრისით. ინტერნაციონალიზაცია მოიცავს აკადემიური პერსონალის მობილობას, ერთობლივ
საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვლევითი პროექტების ფარგლებში საერთაშორისო თანამშრომლობას. ამ მიმართებით
თანამედროვე და ინოვაციური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო გარემოს შექმნა, ხარისხის უზრუნველყოფა,
ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაფართოება და ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში ინტეგრაცია
უმნიშვნელოვანესია.
დღესდღეობით, ბათუმის უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მიაღწია განვითარების იმ დონეს,
როდესაც შეუძლია საერთაშორისო საგანმანათლებლო ბაზარს შესთავაზოს პოტენციურად კონკურენტული პროდუქტი და
ამით გაზარდოს ქალაქის ინტელექტუალური და ეკონომიკური შესაძლებლობები.
ბათუმი, შავი ზღვის რეგიონში ერთ-ერთი გამორჩეული ტურისტული დანიშნულების ადგილია. ქალაქი ყოველწლიურად
იზრდება და ვითარდება. ბათუმში, საგანმანათლებლო ტურიზმი დაკავშირებულია ქალაქში არსებული უმაღლესი და
პროფესიული სასწავლებლების ცნობადობის გაზრდასთან. საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარებისათვის,
მნიშვნელოვანია როგორც უმაღლეს და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული
გაძლიერება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა, ასევე,
უმნიშვნელოვანესია ადამიანური რესურსის შემდგომი განვითარება.
ბათუმის უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადამიანური კაპიტალის გაძლიერებისა და
საერთაშორისო - სამეცნიერო საზოგადოებასთან ინტეგრირების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია,
უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს შეუწყობს ამ დაწესებულებათა ლექტორ - მასწავლებლების უცხოეთში სტაჟირებას
და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობასა და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ღონისძიებების ბათუმში ჩატარებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა უცხოეთში
სტაჟირების/საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერას ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა, რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას
გაივლიან/საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროექტებში მიიღებენ მონაწილეობას უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში.

პროფესიული სასწავლებლების ცნობადობის გაზრდასთან. საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარებისათვის,
მნიშვნელოვანია როგორც უმაღლეს და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული
გაძლიერება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა, ასევე,
უმნიშვნელოვანესია ადამიანური რესურსის შემდგომი განვითარება.
ბათუმის უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადამიანური კაპიტალის გაძლიერებისა და
საერთაშორისო - სამეცნიერო საზოგადოებასთან ინტეგრირების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია,
უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს შეუწყობს ამ დაწესებულებათა ლექტორ - მასწავლებლების უცხოეთში სტაჟირებას
და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობასა და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ღონისძიებების ბათუმში ჩატარებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა უცხოეთში
სტაჟირების/საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერას ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა მხარდაჭერა, რომლებიც პროფესიულ სტაჟირებას
გაივლიან/საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროექტებში მიიღებენ მონაწილეობას უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყანაში.

ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს
სტაჟიორად მოწვევის/საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელ დოკუმენტი.
ღონისძიების მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით. ღონისძიების ფარგლებში განაცხადების მიღება
იწარმოებს 2020 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.
კონკურსის შედეგად შერჩეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 3
000 ლარის ოდენობით, რომელიც მოიცავს მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის
დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯებს.
ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი და წერილობითი ანგარიში.
ღონისძიებებში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) შევსებული განაცხადის ფორმა:
ბ) საერთაშორისო პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლები:
გ) სარეკომენდაციო წერილი;
დ) მოწვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);
ზ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.
თ) ცნობა იმ უმაღლესი/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, სადაც ლექტორ - მასწავლებელი არის
დასაქმებული.

დოკუმეტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმეტი უნდა იყოს ნათარგმნი და
ნოტარიულად დადასტურებული.
კონკურსის გამოცხადების, განაცხადები მიღებისა და განხილვის, გადაწყვეტილების მიღების, ერთჯერადი ფულადი
განაცემის ბენეფიციარზე გაცემის და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების
შესაბამისად.
2. საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებების ბათუმში ჩატარების მხარდაჭერას ქალაქის ცნობადობის გაზრდისა და უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებელთა გაძლიერების თვალსაზრისით
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები უნიკალური შესაძლებლობაა, რათა სასწავლებლებმა წარმოაჩინონ თავიანთი
სამეცნიერო პოტენციალი. მნიშვნელოვანია ნიჭიერ, ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისება, ახალგაზრდა მეცნიერთა
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მხარდაჭერა, სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, ახალგაზრდა თაობის
სამეცნიერო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა, ბათუმის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის გაძლიერება და გაუმჯობესება.
კონფერენციების ჩატარება ხელს შეუწყობს სტუდენტებს შემოქმედებითი უნარის განვითარებაში, მოახდინოს სამეცნიერო
საქმიანობის სტიმულირება და პროპაგანდირება სტუდენტთა შორის, წარმართოს საქმიანობა სტუდენტთა შორის
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, უზრუნველყოს სტუდენტთა
მონაწილეობა სხვადასხვა დონის სამეცნიერო კონფერენციებში, დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო და
შემოქმედებითი ღონისძიებანი, დაამყაროს ურთიერთობები სამეცნიერო სფეროში სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან.
აღნიშნული ხელს შეუწყობს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და მის ინტეგრაციას საერთაშორისო
სამეცნიერო სფეროში.
ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის წესით შერჩეული საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების
(კონფერენცია, კონგრესი, ფორუმი, სიმპოზიუმი, სემინარი) მხარდაჭერა. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ქ. ბათუმის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქმედ ნებისმიერ იურიდიულ პირს.
ღონისძიების ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე. კონკურსის
შედეგად შერჩეული პროექტი (კონკურსანტი) დაფინანსდება არაუმეტეს 5 000 ლარის ოდენობით,
განსახილველად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, ასევე, კონკურსის გამოცხადების, განაცხადების მიღებისა და
განხილვის, გადაწყვეტილების მიღების, პროექტების დაფინანსების და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მონაწილეობა სხვადასხვა დონის სამეცნიერო კონფერენციებში, დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო-სამეცნიერო და
შემოქმედებითი ღონისძიებანი, დაამყაროს ურთიერთობები სამეცნიერო სფეროში სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან.
აღნიშნული ხელს შეუწყობს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და მის ინტეგრაციას საერთაშორისო
სამეცნიერო სფეროში.
ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის წესით შერჩეული საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების
(კონფერენცია, კონგრესი, ფორუმი, სიმპოზიუმი, სემინარი) მხარდაჭერა. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ქ. ბათუმის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქმედ ნებისმიერ იურიდიულ პირს.
ღონისძიების ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე. კონკურსის
შედეგად შერჩეული პროექტი (კონკურსანტი) დაფინანსდება არაუმეტეს 5 000 ლარის ოდენობით,
განსახილველად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, ასევე, კონკურსის გამოცხადების, განაცხადების მიღებისა და
განხილვის, გადაწყვეტილების მიღების, პროექტების დაფინანსების და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

პროდუქტები
დასახელება

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთა
უცხოეთში სტაჟირების/საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის
მხარდაჭერა მხარდაჭერა

საერთაშორისო საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ღონისძიებების ბათუმში ჩატარების
მხარდაჭერა

განზომილება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

კაცი

10

3 000

30 000

პროექტი

2

5 000

10 000

სულ ქვეპროგრამა

40 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ლექტორმასწავლებელთა უცხოეთში
სტაჟირების/საგანმანათლებ
ლო და სამეცნიერო
ღონისძიებებში
მონაწილეობის მხარდაჭერა
მხარდაჭერა

საერთაშორისო
საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ღონისძიებების
ბათუმში ჩატარების
მხარდაჭერა

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

კომისიის შექმნა
და დებულების
დამტკიცება

X

განაცხადების
მიღება

X

X

X

X

განაცხადების
განხილვა

X

X

X

X

ბენეფიციართა
დაფინანსება

X

X

X

X

კომისიის შექმნა
და დებულების
დამტკიცება

X

განაცხადების
მიღება

X

X

X

X

განაცხადების
განხილვა

X

X

X

X

პროექტების
დაფინანსება

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

1. ხელშეწყობილია უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებელთათვის
უცხოეთში სტაჟირება და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა; 2. ხელშეწყობილია
საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ბათუმში ჩატარება.
დამატებითი ინფორმაცია
ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა/პროექტების რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 10 პირის
და 2 პროექტის (კონკურსანტის) დაფინანსების შემდეგ, ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურება,
შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 10 პირზე და 2 პროექტზე (კონკურსანტზე) მეტის
დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია
უმაღლესი და
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ლექტორმასწავლებელთათვის
უცხოეთში სტაჟირება
და საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ღონისძიებებში
მონაწილეობა

ხელშეწყობილია
საერთაშორისო
სამეცნიერო
ღონისძიებების
ბათუმში ჩატარება

შედეგის
ინდიკატორები

დაფინანსებულ
ლექტორმასწავლებელთა
რაოდენობა

დაფინანსებული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
ღონისძიებების
რაოდენობა

სამიზნე მაჩვენებელი

10

2

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
სამსახურის
განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
პროგრამების მართვის
განყოფილება

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
სამსახურის
განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
პროგრამების მართვის
განყოფილება

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ყოველკვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
სამსახური

მონიტორინგი

ყოველკვარტალურად

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის
სამსახური

მონიტორინგი

