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Abstract 

The aim of thi spaper is to examine the relation between the level of satisfaction of 

students with Georgian education and their migration moods. In particular, the paper 

emphases the understanding of information level of students and determination of their 

attitudes toward Georgian and foreign educational systems, as well as examination of 

efficiency of exchange programs and revealing migration moods of young people.     

One of the main objectives of the presented paper is to demonstrate the role of 

thegoverment  in the higher education system. Underline the main challenges, key issues 

and problems and discuss the ways of their solution. In the long term, any decision drom the 

government in the education system is decisive for the economic development of the 

country, and that is why I think that one of the main issues of public policy is education and 

the ongoing processes. 

This paper reflects the results of specific sociological research. The research has been 

held in spring, 2018 in Tbilisi using as quantitative as qualitative methods.   Method of 

survey has been used from quantitative study methods, in particular – structured face-to-face 

interview. From the qualitative methods – depth interview and focus-group.    

In the result of the research, it has been shaped that the most of students is dissatisfied 

with functioning of Georgian higher education system and consider the necessity of 

important reforms in this filed; foreign higher educational facilities are so called reference 

standard for Georgian students and most of them would leave homeland rashly to receive 

education abroad (basically in European highly developed countries and United States of 

America).    


