
2020-2021 სასწავლო წელს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტები და ძირითადი 

მიმართულებები 

 

1. აკადემიური კვლევის დაგეგმვისა და განვითარების მენეჯერის მიერ ფაკულტეტის 

დეკანებთან და ფაკულტეტის საბჭოებთან გამართული კონსულტაციების, ხარისხის მართვის 

სამსახურის კვლევითი საქმიანობის შეფასებისა და ანალიზის მენეჯერის მიერ ჩატარებული 

კვლევითი საქმიანობის მონიტორინგის შედეგების, ასევე, აფილირებულ, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალს შორის ჩატარებული გამოკითხვის გათვალისწინებით სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო შეიმუშავებს 2020-2021 სასწავლო წლის 

სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტებსა და ძირითად მიმართულებებს: 

1.1. თეოლოგია და რელიგიის კვლევები 

1.1.1. თანამედროვე თეოლოგია და XXI საუკუნის თეოლოგიის გამოწვევები 

1.1.2. კლასიკოსი თეოლოგების ნაშრომების ქართულ ენაზე თარგმნა და 

დამუშავება 

1.1.3. ეკლესიის სოციალური სწავლება 

1.2. სამართალი და საჯარო მმართველობა 

1.2.1. ანტიდისკრიმინაციული სამართალი 

1.2.2. შშმ პირებთა დაცვის სამართალი 

1.2.3. ქართული საკონსტიტუციო სამართლის ისტორია 

1.2.4. ტერიტორიული მოწყობა და ტერიტორიული პოლიტიკა: 

შედარებითსამართლებრივი და საქართველოს კონტექსტი 

1.2.5. ევროკავშირის სამართალი 

1.2.6. საჯარო მმართველობის პრობლემები საქართველოში 

1.2.7. კრიმინოლოგია და ვიქტიმოლოგია 



1.3. ბიზნესი, ტურიზმი და ეკონომიკა 

1.3.1. მდგრადი განვითარების გამოწვევები და ინდუსტრიალიზაცია ციფრულ 

ეპოქაში 

1.3.2. საქართველოს ტურისტული პოტენციალი 

1.3.3. ბიზნესი და თანამედროვე ტექნოლოგიები 

1.4. სოციალური მეცნიერებები 

1.4.1. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია 

1.4.2. ევროკავშირის პოლიტიკა და საგარეო ურთიერთობები 

1.4.3. სამართლის სოციოლოგია 

1.4.4. რელიგიის სოციოლოგია 

1.4.5. პოლიტიკის მეცნიერების საფუძვლები 

2. არსებული დოკუმენტი სარეკომენდაციო ხასიათისაა და განსაზღვრავს საუნივერსიტეტო 

კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს, თუმცა აღნიშნული არ ზღუდავს 

აკადემიურ პერსონალსა და სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს დაგეგმონ და განახორციელონ 

კვლევა თავიანთი მიხედულებისამებრ, იმ პრიორიტეტების შესაბამისად, რასაც თავად 

მიიჩნევენ აკადემიური განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად. 

3. წინამდებარე დოკუმენტი სახელმძღვანელოა საკოორდინაციო საბჭოსთვის, რომელმაც 

უნდა გაითვალისწინოს აქ ჩამოყალიბებული პრიორიტეტები და გადაწყვეტილებები 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობისა და წახალისების შესახებ მიიღოს მათ 

შესაბამისად.  

4. სამართლისა და ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტებმა უზრუნველყონ საერთაშორისო 

რეფერირებადი ჟურნალის გამოცემის მომზადება და არანაკლებ თითო ნომრის გამოცემა წლის 

განმავლობაში.  

5. აკადემიური კვლევის დაგეგმვისა და განვითარების მენეჯერს დაევალოს სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტის პერიოდული აკადემიური გამოცემების საერთაშორისო 



კვლევით ბაზებში განთავსებისა და ინდექსაციის პროცედურების შესწავლა და მათი 

მოთხოვნისამებრ გამოცემების ადაპტაცია. 

6. საკოორდინაციო საბჭოს უპირატესობა მიანიჭოს იმ პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ 

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთან, ასევე, საბაუნის კურსდამთავრებულთა 

კვლევით საქმიანობაში ჩართვას.  

 


