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შინაარსი 

აბსტრაქტი 

 

საქართველოსა და სხვა ქვეყნების უმაღლესი უნივერსიტეტების სასწავლო 

პროცესებზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ ჩვენს ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს 

გასაკეთებილი ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. 

ნაშრომის ცენტრალური ნაწილი ფოკუსირდება სწორედ უმაღლესი განათლების 

სისტემებში გამოყენებულ ტექნოლოგიებზე, თავდაპირველად, მიმოხილულია 

საზღვარგარეთის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა, აქცენტი დასმულია იმ 

ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე, რომლებმაც არსებითად შეცვალა უცხოელი 

სტუდენტების სწავლის პროცესი.  

ნაშრომის მეორე ნაწილი დაეთმობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჩატარებულ კვლევას, რომელიც მიზნად ისახავს დადგინდეს ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებულ ტექნოლოგიებს, რამდენად პრაქტიკულად 

იყენებენ სტუდენტები.კვლევა ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 

სტუდენთან კვლევის ტიპი თვისობრივი ჩაღმავებული ინტერვიუბის საშუალებთ 

განხორციელდა, აღნიშნული სტუდენტები იყვნენ მეტწილად წარჩინებული 

სტუდენტები, რომლებიც აქტიურად ცდილობენ გამოიყენონ უნივერსიტეტის მიერ 

მოწოდებული რესურსი. ჩატარებულმა კვლევა გვაჩვენა, რომ უნივერსიტეტს აქვს 

გარკვეული სახის ტექნიკური პრობლემები, თუმცა მიუხავად ამ სირთულეებისა 

სტუდენტების ძირითადი ნაწილი კმაყოფილია და ხშირად იყენებს მოწოდებულ 

ტექნიკურ რესურს. ჩატარებული კვლევა ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტს 

გამოაშკარავოს  მის მიერ მოწოდებული ტექნიკური რესურსის ხარვეზი და 

დაეხმაროს ამ საკითხის მოგვარებაში, ასევე გასცეს რეკოდენაციები კონკრეტულ 

პლატფორმებზე, რომელებიც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს კლვევაში აღნიშნულ 

ტექნიკურ პლატფორმებს. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები:კომპიუტერი; ტექნოლოგიები; სტუდენტი; 

უნივერსიტეტი; კვლევა; 
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Abstract 

Examining  Georgia’s and other country’s higher education systems proves that our country 

has still too much to achieve in the sense of technological process. 

The central part of the thesis focuses on the technologies used in the higher education. 

Firstly, there will be discussed the best practice of the other countries. The technological 

innovations, that essentially changed the learning process of foreigner students life, will be 

highlighted.  

The following and the major part of the thesis will discuss the surveys conducted in Ilia State 

University.  The experience of the students will be evaluated and there will be made some 

recommendations, as well. 

The second part of the thesis includes conducted research at Ilia State University. This aims 

to identify how technical resourses provided by Univerity is beneficial for students’ everyday 

academic life. The research methodology was qualitative in which participated universtys 

100 successful students, who are trying to actively use given resourse in their everyday 

academic life. Given research has shown us that Ilia state university is facing several 

technical issues, but despite give reason over student’s satisfaction is high and they actively 

use given resourse if possible. Research will help university to identify any kind of technical 

issue and possible fix it, given research also includes recommendations which will overally 

improve highlighted technical platforms in give research 

Key search keywords: computer; Technologies; Student; University; research; 

 

 

 

 


