
 

 

 

 

  

  

 

ძირითადი ინფორმაცია 

ავსტრიის პარტნიორობის პროგრამა უმაღლესი განათლებისა და კვლევის 

განვითარებისათვის  არის ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის 

პროგრამა, რომლის მიზანია თავისი სტრატეგიის განხორციელება უმაღლესი 

განათლებისა და კვლევის განვითარების მხარდაჭერისათვის აკადემიურ ინსტიტუციურ 

დონეზე  -ს სამხრეთი პრიორიტეტის ქვეყნებში და სამხრეთი კავკასიისა და შავი 

ზღვის რეგიონის სამი პრიორიტეტული ქვეყნის ძირითად რეგიონებში

მიზანი 

ზოგადი მიზანია მიზანმიმართულ ქვეყნებში ინსტიტუციური უნარების გაძლიერება 

უმაღლეს განათლებაში, კველვასა და მენეჯმენტში ავსტრიის უმაღლესი განათლების 

დაწესებულებებთან და სამაგისტრო და სადოქტორო სასტიპენდიო პროგრამებთან  

აკადემიური პარნტიორობის გზით, როგორც სიღარიბის ეფექტურ  და მდგრად  

შემცირებაში შეტანილი წვლილი.   

პროგრამის თემატური ფოკუსი   

ინსტიტუციური უნარების გაძლიერება უმაღლეს განათლებაში და კვლევები 

განვითარებისათვის

 წყალმომარაგება და სანიტარია, სასოფლო-სამეურნეო განვითარება, მდგრადი 

ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები; ამ სფეროში 

მისასალმებელია   მიდგომის განხილვა (წყალი-ენერგეტიკა-სასურსათო 

უსაფრთხოება)  

 კერძო სექტორის განვითარება

 სიღარიბის შემცირება, მშვიდობის დანერგვა და კონფლიქტების პრევენცია, 

ხელისუფლება და ადამიანთა უფლებები, გენდერული თანასწორობა  

 უნარების გაძლიერება სოციალურ მეცნიერებებში, როგორც სიღარიბის მიზეზების 

სისტემატური ანალიზის და  სოციალური მეცნიერებების კვლევაში უნარების 

განხორციელების საშუალება.  

შესაფერისი ქვეყნები 

 ეთიოპია, უგანდა, კენია  

 მოზამბიკი

 კაბო-ვერდე, ბურკინა ფასო, სენეგალი  

 ნიკარაგუა, ელ სალვადორი, გვატემალა  

 ბჰუტანი, ნეპალი  

 პალესტინის ტერიტორიები

 საქართველო, სომხეთი, მოლდოვეთის რესპუბლიკა  
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კომპონენტები 

 აკადემიური პარტნიორობა

მოსამზადებელი დაფინანსება 

 სამაგისტრო სადოქტორო სტიპენდიები

მოსამზადებელი დაფინანსება აკადემიური პარტნიორობა 

აკადემიური პარტნიორობის ძირითადი მიზანია მიზნობრივი ქვეყნების  

უნივერსიტეტების და სასწავლო დაწესებულებების უნარების გაძლიერება უმაღლეს  

განათლებაში, კვლევასა და მართვაში სამეცნიერო საკითხების შესაფერისი ქვეყნების 

სპეციფიური საჭიროებებით და მოთხოვნებით გასაერთიანებლად, პარტნიორებმა უნდა 

ჩართონ განვითარების მიდგომა მიზნობრივი საქმიანობების თეორიულ, 

მეთოდოლოგიურ და ემპირიულ გეგმაში. განვითარების საკითხები და განვითარებაზე 

ორიენტირებული მნიშვნელოვანი საკვლევი საკითხები, რაც უკავშირდება პროგრამის 

თემატურ ფოკუსს, თავმოყრილი იქნება  საგანმანთლებლო და ინსტიტუციურ 

მოთხოვნებთან ერთად კვლევითი უნარების და  მენეჯმენტის ჩვევების 

გასაუმჯობესებლად. საკუთრება კარგად უნდა იქნას დაბალანსებული ჩართულ 

პარტნიორებს შორის და გენდერი სისტემატურად უნდა იქნას ინტეგრირებული 

პროექტის გეგმაში.   

სავარაუდო საქმიანობები 

უმაღლესი განათლების და კვლევის სფეროში   

 სასწავლო გეგმის ან სასწავლო მასალის (მაგ. ინოვაციური შინაარსი) შემუშავება  

 ხარისხის სტანდარტების უზრუნველყოფა სწავლებაში, მეთოდოლოგიაში და 
აკადემიური მენეჯმენტის უნარების გაუმჯობესებაში  

 ტრენინგის ღონისძიებები აკადემიური პერსონალისათვის  
 ერთობლივი სასწავლო პროგრამების შემუშავება ერთობლივი ხარისხებით  
 სწავლების, კვლევის და მენეჯმენტის პერსონალის გაცვლა (ავსტრიის 

დაწესებულებასა და მიზნობრივი ქვეყნების დაწესებულებ(ებ)ს შორის).  
 სტუდენტების მოკლევადიანი გაცვლა (საკვლევ დაწესებულებებს შორის 

შესაფერის ქვეყნებში)   
 პარტნიორები ამზადებენ ერთობლივ აპლიკაციებს კონკრეტული საერთაშორისო 

თუ ეკ-პროგრამისათვის
 თანა-დაფინანსების სტრატეგიების განვითარება, როგორც მდგრადი 

პარტნიორობის დახმარება  
 გამოყენებითი და მოთხოვნებით მართული კვლევითი პროექტები შესაფერისი 

ქვეყნების ინსტიტუცურ და საზოგადოებრივ საჭიროებებზე დაყრდნობით  
 კვლევითი პროექტების შემუშავება და შედეგების და დასკვნების გავრცელება 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, როგორც სიღარიბის 
შემცირების და მარგინალიზებული სოციალური ჯგუფების საარსებო 
საშუალებების  გაუმჯობესების წახალისება მიზნობრივ ქვეყნებში. 

მენეჯმენტის უნარების სფეროში   
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 კონსულტაციები რეფორმების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კვლევითი 

სისტემის დაგეგმარების და ორგანიზების საკითხების შესახებ  

 მართვის და ადმინისტრირების ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა (მაგ., 

ორგანიზაციული განვითარება, ბიზნეს-გეგმის შემუშავება, გამჭვირვალობა, 

გუნდების შექმნა/გუნდების განვითარება, ინსტიტუციური თვით-შეფასება, 

დასაქმების პროცედურები, შემოთავაზების წერა, საერთაშორისო ოფისების 

ჩამოყალიბება და სხვა)  

 შესაბამისი ქვეყნის პარტნიორი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების მხარდაჭერა  

 მომსახურებების მიწოდების უნარების გაუმჯობესება (კონსულტაციები, 

გამოცდილების გაზიარება და სხვა)  

 კონსულტაციები მენეჯმენტში, ადგილობრივ  და რეგიონალურ კვლევით 

ქსელებში ინტეგრაცია  

მოთხოვნები პარნტიორობის შინაარსთან დაკავშირებით   

 მოთხოვნებზე ორიენტირებული მიდგომა: დაგეგმილი საქმიანობები ეყრდნობა 

ინსტიტუციურ და სოციალურ საჭიროებებს მიზნობრივ ქვეყნ(ებ)ში  

 პარტნიორობის და სამაგისტრო და სადოქტორო თეზისების შესაბამისობა 

პარტნიორი ქვეყნის განვითარებისათვის, პროგრამის თემატურ ფოკუსთან 

დაკავშირებით  

 გათანაბრება შესაბამისი ქვეყნების და რეგიონების ეროვნული/რეგიონალური 

განვითარების სტრატეგიებთან  

 გენდერი სისტემატურად ინტეგრირებულია პროექტის გეგმაში  

 გათანაბრება შესაბამისი ქვეყნების სტრატეგიასთან განიხილება, როგორც 

დამატებითი ღირსება  

 უუნარობის ნაკადური ორგანიზება განიხილება, როგორც დამატებითი ღირსება  

 პროფესიონალური კვლევა და გაცხადებული ინტერესი თემატურ ფოკუსთან 

დაკავშირებით და უნარების განვითარების საქმიანობები  

 ერთობლივი მიდგომები და კარგად დაბალანსებული საკუთრება პარტნიორებს 

შორის  

 შედეგზე ორიენტაცია და მდგრადობა  

 პარნტიორი დაწესებულებების მმართველი მენეჯმენტის საგარანტიო წერილი  

ა ერთობლივი დაფინანსება აკადემიური პარტნიორობის შეთავაზების შემუშავებისათვის   

მაქს  ევრო ხუთ თვეში  

აღნიშნული მთლიანი თანხა გაიცემა, თუ წარმოდგენილი იქნება ფორმალურად სრული 

შეთავაზება აკდემიური პარტნიორობისათვის და სწორი ფინანსური ანგარიში. თუ 

მოსამზადებელი დაფინანსების განმავლობაში აკადემიური პარტნიორობის 

განხორციელება გაგებული იქნება, როგორც არა-შესაფერისი, წარმოდგენილი უნდა იქნას 

საბოლოო ანგარიში, რომელიც უზრუნველყოფს სრული საპროექტო შემოთავაზების 

წარმოუდგენლობის მიზეზების არსებით გამოკვლევას. გარდა ამისა გაცემული იქნება  

მხოლოდ დადასტურებული ბიუჯეტის მაქსიმუმ ნახევარი. ფინანსური ანგარიში 

წარმოდგენილი უნდა იქნას ფაქტობრივი ხარჯების შესაფასებლად.   
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ბ აკადემიური პარტნიორობა

პარტნიორი დაწესებულება  ევრო მაქს წლიურად 

-ზე მეტი პარტნიორი დაწესებულება ევრო მაქს წლიურად

აკადემიური პარტნიორობის დაფინანსება მაქსიმუმ ოთხი წლისათვის   

დაფინანსებული ხარჯები 

 პერსონალის ხარჯები ხელფასები  აკადემიური და ადმინისტრაციული 

ფუნქციებისათვის  

 მოგზაურობისა და არსებობის ხარჯები  

 მოწყობილობა და მასალები არ ვრცელდება მოსამზადებლ დაფინანსებაზე

 გავრცელება არ ვრცელდება მოსამზადებლ დაფინანსებაზე

 სხვა ხარჯები მაგ. გარე აუდიტის ხარჯები)  

 ზედდებული ხარჯები აკადემიური პარტნიორობის მთლიანი ხარჯების მაქს. ათი 

პროცენტი და  მოსამზადებელი დაფინანსების მთლიანი ხარჯების მაქს. ორი 

პროცენტი)  

წარდგენა პროექტის კოორდინაცია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები შესაფერის ქვეყნებში ან ავსტრიაში   

სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები 

მიზანს წარმოადგენს ის, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები შესაფერის 

ქვეყნებში ზრდიან თავიანთი კვალიფიცირებული პერსონალის რაოდენობას, რაც 

შესაძლებელი ხდება მათ დაწესებულებებში სწავლების, კვლევისა და მენეჯმენტის 

გაუმჯობესების დახმარებით.  შესაფერისი ქვეყნების სტუდენტები და პროფესიონალები 

ასრულებენ თავიანთ სამაგისტრო თუ სადოქტორო კვლევებს ავსტრიის უნივერსიტეტში.   

 

სტიპენდიების სულ მცირე სამოცდაათ პროცენტს მიიღებენ მაგისტრანტები და 

დოქტორანტები; რომლებიც დაკავშირებულნი არიან არსებულ პარტნიორობასთან. 

ინდივიდუალური სტიპენდიების სულ მცირე 50% გადაეცემა მდედრობითი სქესის 

აპლიკანტებს.   

არსებობს სტიპენდიების ორი ტიპი

სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები, რომლებიც უკავშირდება არსებულ 

პარტნიორობას.   

მხოლოდ სადოქტორო სტიპენდიები, რომლებიც ინდივიდუალურია, ანუ არ 

უკავშირდება  არსებულ პარტნიორობას.   
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მოთხოვნები 

 აპლიკანტს წარადგენს მშობლიური დაწესებულება. დაწესებულება ადასტურებს, 
რომ აკადემიური განათლების ინდივიდუალური საჭიროება ემსახურება   
დაწესებულების კონკრეტულ საჭიროებას და მშობლიური ქვეყნის განვითარების 
საჭიროებებს (მაგ.  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მენეჯმენტის 
გეგმის ფარგლებში) და რომ აპლიკანტი დასაქმებულია და კვლავ დასაქმდება 
დაწესებულების მიერ. 

 აპლიკანტი ადასტურებს თავის განზრახვას, დაბრუნდეს მშობლიურ ქვეყანაში 
სწავლის დამთავრების შემდეგ და შეასრულოს  შესაბამისი, განვითარებასთან 
დაკავშირებული მოვალეობა.  

 თუ სასწავლო პროექტი უკავშირდება არსებულ პარტნიორობას,  
კოორდინატორი აღწერს, თუ როგორ დაეხმარება სასწავლო პროექტი 
პარნტიორობის განხორციელებას.  

 ავსტრიელი სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ დადასტურება  

დაფინანსებული ხარჯები 

სამაგისტრო სწავლა  ევრო თვეში საშუალოდ 24 თვე

სადოქტორო სწავლა  ევრო თვეში საშუალოდ 36 თვე

სამოგზაურო ხარჯები მშობლიურ ქვეყენაში საველე სწავლის ჩათვლით) და დამატებითი 

გრანტები (მაგ. გერმანულის კურსები, მონაწილეობა კონფერენციებში, ბეჭდვის ხარჯები)   

კონტაქტი და ინფორმაცია 

ოფისი 

განათლებასა და კვლევაში საერთაშორისო თანამშრომლობის ავსტრიის სააგენტოსთან  

არსებული 

ებენდორფერშტრასე  

ვენა ავსტრია 

ელ-ფოსტა

ვებ-გვერდი
 

დეტალური ინფორმაცია, სააპლიკაციო ფორმები და დოკუმენტები შეგიძლიათ იხილოთ:  

 

mailto:appear@oead.at
http://www.appear.at/
http://www.appear.at/application

