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ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ

• სავალდებულო რეგისტრაცია ყველა პოტენციური 
მონაწილე ორგანიზაციისათვის (მათ შორის 
სამინისტროსათვისაც)

• დეტალური ინფორმაცია აქ: 
http://erasmusplus.org.ge/ge/for-georgian-heishttp://erasmusplus.org.ge/ge/for-georgian-heis

• რეგისტრაციის პორტალი: 
https://ec.europa.eu/education/participants/portal

• მიიღებთ PIC ცხრანიშნა კოდს

• მიიღებთ მეილს პასუხისმგებელი პირის 
დასახელების მოთხოვნით, რომ განაახლოს თქვენი 
ორგანიზაციის მონაცემები



ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ

• პარტნიორი ქვეყნები - მათ შორის საქართველო 
(აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონი, იგივე 
Region 2: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, 
უკრაინა, ბელორუსია, მოლდოვა; სულ 
თერთმეტი რეგიონი – რუსეთი დაამატეს) თერთმეტი რეგიონი – რუსეთი დაამატეს) 

• პროგრამის ქვეყნები - ევროკავშირის წევრი 28 
ქვეყანა + ნორვეგია, ისლანდია, 
ლიხტენშტეინი, მაკედონია, თურქეთი 
(შვეიცარია - არა)



პროექტის ტიპები

Joint ProjectsJoint ProjectsJoint ProjectsJoint Projects

• ყველა პრიორიტეტი + 
კურიკულუმის შემუშავება

• განათლების სამინისტროს 
მონაწილეობა დასაშვებია, 

Structural MeasuresStructural MeasuresStructural MeasuresStructural Measures

• ყველა პრიორიტეტი 
კურიკულუმის გარდა

• განათლების სამინისტროს 
მონაწილეობა მონაწილეობა დასაშვებია, 

მაგრამ არა სავალდებულო

• გავლენა მონაწილე 
პარტნიორებზე

მონაწილეობა 
სავალდებულოა

• გავლენა მთელ სისტემაზე 
ქვეყნის მასშტაბით 



პროექტის ტიპები

• ეროვნული პროექტი (მხოლოდ ქართული 
უნივერსიტეტები)

• რეგიონული პროექტი (აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებთან ერთად; მაგ. საქართველო და უკრაინა, 
საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი და ა.შ.)

• კროს–რეგიონული პროექტი (ქვეყნები სხვადასხვა 
რეგიონიდან; მაგ. საქართველო და ისრაელი, საქართველო 
და ყაზახეთი და ა.შ.)

• კონსორციუმის შექმნის პირობა – მინიმუმ თითო–თითო 
უნივერსიტეტი პროგრამის ქვეყნიდან – ძალაშია ნებისმიერ 
შემთხვევაში



კონსორციუმი

• კონსორციუმის შექმნის პირობა – მინიმუმ თითო–
თითო უნივერსიტეტი პროგრამის ქვეყნიდან –
ძალაშია ნებისმიერ შემთხვევაში

• ეროვნული პროექტისათის – მინიმუმ სამი ქართული 
უნივერსიტეტიუნივერსიტეტი

• რეგიონული/კროს–რეგიონული პროექტისათვის –
მინიმუმ ორ–ორი უნივერსიტეტი თითო პარტნიორი 
ქვეყნიდან

• საერთო წესი – პარტნიორი ქვეყნის უნივერსიტეტების 
რაოდენობა ტოლი უნდა იყოს ან უნდა აღემატებოდეს 
პროგრამის ქვეყნის უნივერსიტეტებს



კონსორციუმი

• 1 გერმანია, 1 ლიტვა, 1 თურქეთი – 3 საქართველო

• 1 გერმანია, 2 იტალია, 1 ესპანეთი – 3 საქართველო

• 1 ბრიტანეთი, 1 ფინეთი, 2 უნგრეთი – 2 საქართველო, 2 
აზერბაიჯანი, 2 სომხეთიაზერბაიჯანი, 2 სომხეთი

• 1 ბრიტანეთი, 2 საფრანგეთი, 2 იტალია – 2 
საქართველო, 2 უკრაინა



კონსორციუმი

მინიმალური მოთხოვნის გარდა კონსორციუმის

წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის

ორგანიზაცია (მონაწილეობა უნდა დასაბუთდეს)

• სრული პარტნიორობა – ხელფასის და მგზავრობის • სრული პარტნიორობა – ხელფასის და მგზავრობის 
დაფინანსება (PIC კოდი სავალდებულოა)

• ასოცირებული პარტნიორი – პროექტის არა–
აკადემიური მონაწილე, რომელიც არ იღებს 
დაფინანსებას (PIC კოდი სავალდებულო არაა)



პრიორიტეტები 
კონსორციუმისათვის

• ეროვნული პროექტისათვის – მხოლოდ 
ეროვნული პრიორიტეტები

• რეგიონული ან კროს–რეგიონული 
პროექტისათვის – ეროვნული და რეგიონული 
პრიორიტეტების თანხვედრა
პროექტისათვის – ეროვნული და რეგიონული 
პრიორიტეტების თანხვედრა



პრიორიტეტები კურიკულუმის 
რეფორმისათვის

რეგიონულირეგიონულირეგიონულირეგიონული

• Teacher training and education 
science

• Social and behavioural science

• Law

ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული

• Arts

• Humanities

• Social and behavioural science

• Journalism and information• Law

• Physical science

• Agriculture, forestry and fishery

• Health

• Environmental protection

• Journalism and information

• Engineering

• Architecture and building

• Agriculture, forestry and fishery

• Health

• Transport services

• Others (multidisciplinary, 
interdisciplinary)



• Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches 
including learning outcomes and ICT-based practices (inter alia, flexible 
learning paths, blended courses, virtual and real mobility, practical placements 
etc.)

• Governance, strategic planning and management of HEIs (including human 
resource and financial management)

University services, such as support services for student mobility, student 

ეროვნული ეროვნული ეროვნული ეროვნული პრიორიტეტებიპრიორიტეტებიპრიორიტეტებიპრიორიტეტები

• University services, such as support services for student mobility, student 
counselling and guidance, social services, academic affairs, libraries etc.

• Development of research and innovative capacities (excluding research 
activities)

• University-enterprise cooperation, employability of graduates

• Qualification frameworks

• Development of the higher education sector in the regions within the country

• Definition, implementation and monitoring of the reform policies



• Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches including 
learning outcomes and ICT-based practices (inter alia, flexible learning paths, 
blended courses, virtual and real mobility, practical placements etc.)

• Governance, strategic planning and management of HEIs (including human resource 
and financial management)

• Internationalisation of higher education institutions (including recognition 
mechanisms and mobility, international relations capacities)

რეგიონული რეგიონული რეგიონული რეგიონული პრიორიტეტებიპრიორიტეტებიპრიორიტეტებიპრიორიტეტები

mechanisms and mobility, international relations capacities)

• Access to and democratisation of higher education (including the disadvantaged 
groups of people and regions)

• University-enterprise cooperation, employability of graduates

• Knowledge triangle, innovation (reinforcing links between education, research and 
business)

• International cooperation at regional level (among countries from the same region)
or cross-regional level (among countries from different regions)

• Definition, implementation and monitoring of the reform policies



დამატებითი მობილობა

• მხოლოდ ჩვენთვის, დასავლეთ ბალკანეთისა და სამხრეთის 
სამეზობლოსათვის

• დამატებითი ბიუჯეტი (ძირითადი ბიუჯეტის max. 80%)
• მონაწილე უნივერსიტეტების სტუდენტებისა და 

პერსონალისათის (მათ შორის არააკადემიური პარტნიორების)
• მობილობა ყველა მიმართულებით გარდა პროგრამის ქვეყნებს 

შორისშორის
• დასაბუთება
• დაწუნების შემთხვევაში პროექტის შეფასებაზე გავლენა არ აქვს
• უნდა განხორციელდეს პროექტის განმავლობაში
• იგივე წესები, რაც Erasmus+ credit mobility პროექტებისათვის, ანუ 

სავალდებულოა:
– ინტერ–ინსტიტუციური ხელშეკრულება
– სასწავლო ხელშეკრულება
– კანდიდატების შერჩევის წესი



დამატებითი მობილობა

ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტი

• 3–12 თვე

• სწავლა / ტრენინგი

თანამშრომელი 

• 5 დღე – 2 თვე• 5 დღე – 2 თვე

• სწავლება / ტრენინგი / job shadowing

არ გულისხმობს კონფერენციებში მონაწილეობას

არ გულისხმობს ჩვეულ მივლინებებს

საჭიროების დასაბუთებასაჭიროების დასაბუთებასაჭიროების დასაბუთებასაჭიროების დასაბუთება!!!!!!!!!!!!



აპლიკაცია

საბუთები (ნაწილობრივ) გამოქვეყნდა:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

• ფინანსური სტატუსის ფორმა (მხოლოდ 
აპლიკანტისათვის)

• სამართლებრივი სტატუსის ფორმა• სამართლებრივი სტატუსის ფორმა

• E-form (რომელშიც იწერება PIC)

• პროექტის აღწერა (მოიცავს ლოგიკურ ჩარჩოს)

• ბიუჯეტი

• მანდატი და დეკლარაცია



აპლიკაცია

• Legal entity form (იგივე, რაც PIC – თვის დაგჭირდათ) 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_e
ntities_en.cfm

• Financial identification form (მხოლოდ აპლიკანტისთვის)
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financia
l_id_en.cfm

• დეკლარაცია – მხოლოდ აპლიკანტისათვის• დეკლარაცია – მხოლოდ აპლიკანტისათვის

• მანდატს ხელს აწერს რექტორი/პრეზიდენტი

• პროექტის აღწერა
– ორგანიზაციის დახასიათება (გქონდეთ მზად)

– რეფერირება წარსულ გამოცდილებაზე ან აქცენტი სრულ სიახლეზე

– სიახლე: European added value

– სადაც კი შესაძლებელია, მიუთითეთ კონკრეტული რიცხვები: რამდენი სტუდენტი, 
რამდენი პროფესორი, რამდენი დამსაქმებელი და ა.შ.



აპლიკაცია (Deadline 10.02.2015)

ტექსტი უნდა პასუხობდეს შეფასების კრიტერიუმებს (გვ. 151–153)

• საჭიროებების ანალიზი უკვე ჩატარებული უნდა იყოს

• რატომაა აუცილებელი პარტნიორობა ევროპასთან

• როლების განაწილება პარტნიორებს შორის (მაგ. მეთოდიკა 
– ევროპელებს, მდგრადობა და დისემინაცია – ჩვენ)– ევროპელებს, მდგრადობა და დისემინაცია – ჩვენ)

• აქამდე ტემპუსში არ ან ნაკლებად მონაწილე პარტნიორების 
ჩართვა

• გავლენა/ეფექტი/მდგრადობა

• მაქს. შეფასება – 100 ქულა, გამსვლელი – 60 (აქედან 15 მაინც 
relevance of the project)

• თავი აარიდეთ პლაგიატს!!!!!



შეფასება

• გაწერილია გზამკვლევში (გვ. 151–153)
• დამოუკიდებელი ექსპერტები
• კონსულტაცია საქართველოში (სამინისტრო, 

ევროკავშირის დელეგაცია, Erasmus+ ეროვნული 
ოფისი)

• საბოლოო გადაწყვეტილება – ბრიუსელი• საბოლოო გადაწყვეტილება – ბრიუსელი
• გადაწყვეტილება ცნობილი იქნება 2015 წლის 

ზაფხულში (ივლისი–აგვისტო)
• ახალი პროექტი დაიწყება 2015 წლის ოქტომბერში
• დაწყებისთანავე უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება 

პარტნიორებს შორის



ინფორმაცია & დახმარება

• www.erasmusplus.org.ge
• FB-ზე Erasmus+ Georgia
• ელ-ფოსტა: erasmus.georgia@gmail.com

• HelpDesk e-mail address:• HelpDesk e-mail address:
eacea-helpdesk@ec.europa.eu

HelpDesk phone: +32 2 299 0705
• If you have questions on the content of the 

eForm and the Annexes, please contact
EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu


