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აბსტრაქტი 
 

აღნიშნული კვლევის მიზანია შეისწავლოს რამდენად წარმატებულია სახელმწიფო 

უნივერსიტეტებისა და კერძო კომერციული ორგანიზაციების პარტნიორობა 

მსოფლიოსა და საქართველოში, რამდენად ხშირია და აქტუალურია ასეთი 

თანამშრომლობის მაგალითები, როგორი მოდელებით არის შესაძლებელი ამ 

პრაქტიკის დანერგვა და რა შესაძლო შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს ამ 

ურთიერთობის მოდელებმა საქართველოს საჯარო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები. საკითხის მრავალმხრივი შესწავლის მიზნით ნაშრომში 

გამოყენებულია კვლევის როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი მეთოდი. 

მოყვანილია მაგალითები მსოფლიოს სხვადასხვა განვითარებული და განვითარებადი 

ქვეყნებიდან, ასევე საქართველოს როგორც კერძო ასევე საჯარო უნივერსიტეტებიდან. 

წარმოდგენილია თემასთან დაკავშირებით საქართველოს ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სააგენტოს მოსაზრებები და გამოცდილება საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის შესახებ, საბოლოოდ კი მოცემულია კვლევის ანალიზი, დასკვნა და 

რეკომენდაციები. 

 

 

 

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: საჯარო, კერძო, პარტნიორობა, ბიზნესი, 

ინკუბატორი, უნივერსიტეტი. 
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Abstract 

 

The study aims to examine how successful is the partnership between the state universities 

and private organizations in the world and in Georgia, how often do they collaborate and how 

succesfull are the examples of such cooperation, what sorts of cooperation models are there 

and what are the possible consequences of these practices for the public higher education 

institutions. In order to study the issue both qualitative and quantitative research methods 

have been used. The study presents examples of the variety examples of succesfull public 

private partnerships in the world as well as in Gerogian private and public universities. The 

study also includes interviues from the Gerogian university adminsitrators as well as the 

managers of Innovation and Technology Agency that share their experience and expertise of 

public-private partnership in republic of Gerogia. Analysis, conclusions and recommendations 

are offered to conlude the thesis. 
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