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გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარების ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს, 
რამდენადაც ის ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის ზოგადი ცნობიერების, ეკოლოგიური 
საფრთხეებისა და რისკების შესახებ ცოდნის ამაღლებას. პროექტის საერთო 
მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში უმაღლესი განათლების გაუმჯობესებას, 
განსაკუთრებით, ეკოლოგიური და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით.
კერძოდ, ACCES-ს პროექტის ფარგლებში ყურადღება დაეთმობა:
>  უნივერსიტეტის შესაძლებლობათა გაზრდას ინოვაციური გარემოს ინჟინერიის 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის გზით, რომელიც 
დაფუძნებული იქნება უახლესი სწავლების მეთოდებსა და სტრატეგიაზე;

>  ცოდნის გადაცემის მიზნით, აკადემიური პერსონალის კომპეტენციების ცოდნის 
გადაცემის მიზნით, აკადემიური პერსონალის კომპეტენციების განმტკიცებას, 
სწავლებისა და კვლევის არსებული მიდგომების ხარისხის გაუმჯობესებით;

>  სამეცნიერო–პედაგოგიური კვალიფიკაციის რეალიზების მიზნით უმაღლესი 
განათლების სისტემაში გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და თანაბარი 
შესაძლებლობების მრავალფეროვნების ხელშეწყობა;

>  უმაღლესი განათლების სისტემის დინამიკური ჩარჩოს ფარგლებში ნაყოფიერი 
თანამშრომლობის განვითარება კვლევისა და სწავლების რაციონალურ იდეებზე 
დამყარებულ აზრთა გაცვლითა და დიალოგით.

პროექტის ძირითადი ამოცანებია: არსებული სამაგისტრო სასწავლო პროგრამის 
„წყლის ინჟინერია“ განახლება; ახალი სამაგისტრო სასწავლო პროგრამის „გარემოს 
ინჟინერია“ შექმნა, რომელიც დაეფუძნება უახლესი კვლევების შედეგებს, 
სასწავლო მეთოდებსა და ხერხებს; ახალი მოსაზრებებისა და პერსპექტივების 
მიღწევის მიზნით პროფესიონალური, კულტურული და პირადი ცოდნა-გამოცდილების 
გაზიარება სტუ-ს და BOKU-ს შორის.
პროექტი ფიანანსდება „ავსტრიის თანამშრომლობის პროგრამა უმაღლეს განათლებისა და კვლევის 
განვითარებისათვის“ APPEAR-ის მიერ.
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