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აბსტრაქტი 

არაქართულენოვანი მოსახლეობის ინტეგრაცია საქართველოში 

უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტსა და გამოწვევას წარმოადგენს. უმაღლესი 

განათლების სისტემა ამ ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი ბერკეტია.  

წარმოდგენილი ნაშრომი აღწერს კვლევას, რომელიც ჩატარდა ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1+4 პროგრამის ფარგლებში.  კვლევა წარმოადგენს 

შემთხვევის შესწავლას. მის  ჩასატარებლად  სხვადასხვა სახის მეთოდი იქნა 

გამოყენებული - გამოკითხვა, სიღმისეული ინტერვიუ, მეორადი მონაცემების 

ანალიზი. კვლევაში მონაწილეობდნენ პროგრამაში ჩართული აკადემიური 

პერსონალი, მოსამზადებელი და საბაკალავრო საფეხურის მოქმედი, ისევე როგორც 

ყოფილი სტუდენტები.  

კვლევის შედეგები გვაჩვენებს, რომ გამოკითხული არაქართულენოვანი 

სტუდენტების უმრავლესობა დადებითად აფასებს ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 1+4 პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების პროცესს, 

საუნივერსიტეტო გარემოს, ლექტორების დამოკიდებულებას სტუდენტებისა და 

სასწავლო პროგრამის მიმართ, ისევე როგორც იმ სიახლეებს, რომლებიც ბოლო 

წლებში პროგრამის ფარგლებში გატარდა. 

კვლევა, ასევე, შეიცავს რეკომენდაციებს, რომლებიც დაეხმარება 

უნივერსიტეტს ამ პროგრამის შემდგომ დახვეწაში.  

 

საკვანძო სიტყვები: არაქართულენოვანი სტუდენტები, ეთნიკური ჯგუფები,  

სასწავლო პროცესი, სასწავლო პროგრამა, ინტეგრაცია. 
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Abstract  

 

 Integration of Non-Georgian population is one of the important challenges of the 

multiethnic states like Georgia. Higher Education system plays an important role in this 

process.  

 The case study describes current challenges and achievements of the 1+4 state 

program at Ilia State University and provides recommendations for further improvement of 

teaching and learning as well as integration processes of national minority students in the 

university.  

 The results gathered through in-depth interviews, survey of students and secondary 

data analysis reveals positive attitudes of stakeholders towards teaching and learning process, 

climate, lecturers attitude toward students and training program, highlites effectiveness and 

importance of ongoing and impelemnted strategic changes and provides insights for further 

development of the program.  

Key words: Non_Georgian Students, Ethnic group, integration, training program, 

Teaching-learning process.  

 

 

 

 

 

 

 


