პირველი საერთაშორისო კონფერენცია
აკადემიური კეთილსინდისიერების შესახებ
5 ოქტომბერი, 2020
კონფერენცია ორგანიზებულია Erasmus+ CBHE ინტსიტუციური განვითარების პროგრამის პროექტის
„აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ ფარგლებში

09:00-09:30

მონაწილეთა რეგისტრაცია

09:30-10:00

შესავალი სიტყვა და ხელმოწერა
დეკლარაციაზე აკადემიური
კეთილსინდისიერების შესახებ

პროფ. გიგა ზედანია – ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორი

აკადემიური კეთილსინდისიერების
დეკლარაციაზე ხელმომწერი პირები

1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი –გიგა
ზედანია, რექტორი

2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ნინო
ოკრიბელაშვილი, რექტორის მოადგილე
სამეცნიერო დარგში
3. კავკასიის უნივერსიტეტი – კახა შენგელია,
პრეზიდენტი
4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტი – მარინე იოსელიანი, რექტორი
5. დავით ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტი – სერგო თაბაგარი,
პრორექტორი სტრატეგიული მენეჯმენტისა
და განვითარების დარგში
6. ეროვნული თავდაცვის აკადემია –მამია
ბალახაძე, რექტორი
7. იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – ნუნუ გელდიაშვილი
რექტორის მოადგილე
8. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი – თეონა ხუფენია,
რექტორი
9. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – მაკა ბერიძე, რექტორი
10. სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწ
იფო საზღვაო აკადემია –
ირაკლი შარაბიძე, რექტორი
11. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი – თამარ
სირაძე, რექტორის მოადგილე
12. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – როლანდ კოპალიანი,
რექტორი
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ლიკა ღლონტი – ერაზმუს+
ეროვნული ოფისის
ხელმძღვანელი

10:00-10:10

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება
ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის
ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში“ შედეგები

ქეთევან დარახველიძე – ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
განვითარების სამსახურის
უფროსი

10:10-10:25

აკადემიური კეთილსინდისიერების
ხელშეწყობა ელექტრონული სისტემით
ჩატარებულ გამოცდებში

აგნეს რაშაუერი – ვენის
უნივერსიტეტი

10:25-11:00

ტექნოლოგიით გამყარებული შეფასება (TEA)
აკადემიური კეთილსინდისიერების
ხელშეწყობისთვის

მარკ გლინი – დუბლინის
ქალაქის უნივერსიტეტი

11:00-11:15

შესვენება (ყავა)

11:15-11:45

აკადემიური კეთილსინდისიერება და
დისტანციური სწავლა

მაილს ბერი – როეჰემპტონის
უნივერსიტეტი

11:45-12:15

უნივერსიტეტის მიდგომა აკადემიური
კეთილსინდისიერების გასამყარებლად

ფიონა ო’რიორდანი –
დუბლინის ქალაქის
უნივერსიტეტი

12:15-12:45

როგორ შეუძლია აკადემიურ პერსონალს
პლაგიატის პრევენცია და შეჩერება?

სვანტე აქსელსონი – უფსალის
უნივერსიტეტი

12:45-13:30

ურთიერთმხარდაჭერა აკადემიური წერის
ათვისების გზაზე – ვენის უნივერსიტეტში
სტუდენტების მიერ სხვა სტუდენტებისთვის
წერასთან დაკავშირებით გაწეული მენტორობა

ევა კუნტშნერი – ვენის
უნივერსიტეტი

13:30-14:00

აკადემიური თაღლითობა (Contract Cheating) –
რამდენად ხშირად ვხვდებით მას და როგორ
ვიმოქმედოთ?

სონია ბიელობაბა – უფსალის
უნივერსიტეტი

14:00-15:00

სადილი
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15:00 - 15:40

პანელური სესია „აკადემიური წერა და
აკადემიური კეთილსინდისიერება“:
1. კურიკულუმის განვითარება
აკადემიური კეთილსინდისიერების
გასაძლიერებლად
2. აკადემიური კეთილსინდისიერება
როგორც წერის კურსის სტრუქტურის
შეცვლის პერსპექტივა
3. აკადემიური წერის კურსი და
პლაგიატის პრევენცია

15:40 -16:20

ინსტიტუციური პოლიტიკა აკადემიურ
კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით:
1. სამართლიანობის უზრუნველყოფა
უნივერსიტეტში ინსტიტუციური
პოლიტიკის დანერგვისას
2. აკადემიური კეთილსინდისიერება –
უნივერსიტეტის პოლიტიკა –
გამოწვევები და პერსპექტივები
3. აკადემიური კეთილსინდისიერების
ხელშეწყობის ეფექტური სტრატეგიები

მოდერატორი: პროფ. მაია
როგავა, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური
წერის ცენტრის ხელმძღვანელი
მომხსენებლები:
1. თინა გელაშვილი (სამცხე
ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი)
2. მზია ხახუტაიშვილი, ინგა
შამილიშვილი (ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
3. ბელა მოსია (ზუგდიდის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
მოდერატორები: ნინო ჟვანია,
ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი
ეკა კვინიკაძე, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსის
მოადგილე
მომხსენებლები:
1. ნანა მაკარაძე, თამარ სირაძე
(ბათუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი)
2. ნინო ოკრიბელაშვილი
(თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი)
3. ეკა აკობია (კავკასიის
უნივერსიტეტი)

16:20-16:30

შესვენება (ყავა)
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16:30-17:20

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება
ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის
ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში“ საუკეთესო შემთხვევები
განსხვავებული პერსპექტივიდან:
1. ეროვნული თავდაცვის აკადემია
2. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3. დავით ტვილდიანის სახელობის
სამედიცინო უნივერსიტეტი
4. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

17:20-17:50

შემაჯამებელი განხილვა & სამომავლო
თანამშრომლობის პერსპექტივები

მოდერატორი: გიგა
ხოსიტაშვილი, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკის დირექტორის
მოადგილე, პროექტის მთავარი
საკონტაქტო პირი
მომხსენებლები:
1. მამუკა ქავთარაძე
(ეროვნული თავდაცვის
აკადემია)
2. თამარ ასლანიშვილი (ი.
გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
3. პაატა ცაგარეიშვილი (დავით
ტვილდიანის სახელობის
სამედიცინო უნივერსიტეტი)
4. თამთა დემეტრაძე (ა.
წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
პროფ. ნინო დობორჯგინიძე –
ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის
მოადგილე
გიგა ხოსიტაშვილი – ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკის დირექტორის
მოადგილე, პროექტის მთავარი
საკონტაქტო პირი
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