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მიმართულებით შეზღუდვების მოხსნის და  ეპიდემიოლოგიური 
სიტუაციის დასტაბილურებისთანავე 2021 წლის შემოდგომიდან 
იგეგმება საწყისი გეგმის შესაბამისი სასწავლო/გაცნობითი სახის 
ვიზიტების ორგანიზება პროექტის პარტნიორ ევროპულ 
უნივერსიტეტებსა და ტექნოლოგიურ კომპანიებში. 

დისტანციური საკოორდინაციო შეხვედრები

HEIn4 პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობების 
შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით დაიგეგმა და შედგა 
რიგით მე-6, მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 ონლაინ საკოორდინაციო 
შეხვედრები თანმიმდევრულად შემდეგ რიცხვებში: 
     14.01.2021
     25.02.2021
     25.03.2021 
     17.05.2021
     29.06.2021 
საკოორდინაციო შეხვედრების ფარგლებში, პროექტის სამუშაო 
პაკეტების (WP) მიხედვით, გაიწერა ინსტიტუციების მიერ 
განსახორციელებელი აქტივობები და სამოქმედო გეგმა; მოხდა 
ჩატარებული ვებინარების ანალიზი და მომდევნო შეხვედრების 
დაგეგმვა; განხილულ იქნა უნივერსიტეტების მიერ ტექნიკის 
შესყიდვის დეტალები ახალი მაღალტექნოლოგიური 
ლაბორატორიების აღსაჭურვად; ევროპული პრაქტიკების 
გაზიარება ქართველ და უკრაინელ პერსონალთან და 
სტუდენტებთან. 

„უნივერსიტეტების მენეჯმენტის ტრანსფორმაცია მე-4 
ინდუსტრიულ რევოლუციასთან მიმართებაში“

2021 წლის 17-18 თებერვალს პროექტის პარტნიორი 
ინსტიტუციების ორგანიზებით დაიგეგმა და შედგა 
ფართომასშტაბიანი ვორქშოფების სერია თემაზე: 
„უნივერსიტეტების მენეჯმენტის ტრანსფორმაცია მე-4 
ინდუსტრიულმრევოლუციასთან მიმართებაში“. ღონისძიებებები  
პლათფორმა ZOOM-ის საშუალებით ჩატარდა და მასში 
მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცა ყველა დაინტერესებულ 
პირს.   

Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტი 
-„საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის 
გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული   

პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით “ 
HEIn4

609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი ყველაზე 
მასშტაბური პროექტი ბელგიის, შვედეთის, პორტუგალიის, 
უკრაინისა და საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 
ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციების ჩართულობით 
ხორციელდება. 

Erasmus+ - ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც 
ახორციელებს პროექტებს განათლების, ტრენინგების, 
ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014 წლიდან. 

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები აგრძელებენ ყოფილი 
Tempus პროგრამის აქტივობებს, რომლებიც მიმართული იყო 
უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის მხარდაჭერისა და 
უნივერსიტეტებს შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობისა და 
პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარებისკენ. 
HEIn4 პროექტის განხორციელების ვადები: 
2020 წლის 15 იანვარი-2023 წლის 14 იანვარი

პროექტის პირველი წლის მეორე ნაწილის აქტივობები

COVID-19 პანდემიას და მსოფლიოში არსებულ შეზღუდვებს 
კვლავ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს პროექტის 
მიმდინარეობაში და აქტივობების განხორციელებაში. დაგეგმილი 
ვიზიტების ნაცვლად კონსორციუმის წევრ უნივერსიტეტებს შორის 
კომუნიკაციის ერთადერთ წყაროდ  კვლავ რჩება ონლაინ სივრცე. 
საერთაშორისო მგზავრობის 

ვორქშოფების პირველი დღე დაეთმო ტექნოლოგიური 
განათლების აკადემიურ ნაწილს; ასევე, განხილულ იქნა 
უნივერსიტეტებისა და ინდუსტრიის  თანამშრომლობის საუკეთესო 
გამოცდილებები და პრაქტიკები მე-4 ინდუსტრიული რევოლუციის 
ფარგლებში არსებული გამოწვევების შესაბამისად. 
ვორქშოფების მეორე დღეს პროექტის პარტნიორ ქართულ და 
უკრაინულ უნივერსიტეტებს შესაძლებლობა მიეცათ ევროპელი 
პარტნიორებისთვის, ერთმანეთისთვის და სხვა დაინტერესებული 
პირებისთვის პრეზენტაციების გზით გაეზიარებინათ თავიანთი 
კონკრეტული გეგმები პროექტის ფარგლებში საუნივერსიტეტო 
მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიების დაარსებისა და 
მათთვის სასურველი ახალი სასწავლო მოდულის შექმნის 
შესახებ. 

ევროპული უნივერსიტეტების და პროექტის 
არააკადემიური პარტნიორების საგანმანათლებლო 
ვებინარების სერია

მე-4 ინდუსტრიული რევოლუციის, თანამედროვე სწავლების 
მეთოდებისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ 
ცნობადობის ამაღლების, ასევე საუკეთესო პრაქტიკებისა და 
გამოცდილების გაზიარების მიზნით პროექტის პარტნიორი 
ევროპული უნივერსიტეტების და არააკადემიური პარტნიორების 
ორგანიზებით ქართული და უკრაინული უნივერსიტეტების 
აკადემიური პერსონალისთვის და ყველა დაინტერესებული 
პირისთვის არაერთი საინფორმაციო ვებინარი/ვორქშოფი 
გაიმართა, რომელთა შინაარსიც პროექტის მიმდინარეობის 
მომდევნო ეტაპზე ერთიან საინფორმაციო 
ბროშურად/ბიულეტენად გამოიცემა. 

  „ინდუსტრია 4.0 და მთავარი გამოწვევები“, უკრაინული 
საწარმო Festo HEIn4 პროექტის ქართველი პარტნიორებისთვის, 
05.02.2021
  „მეგამონაცემები და ურბანული ანალიზი“, სტოკჰოლმის 
ტექნოლოგიური სამეფო ინსტიტუტი, 22.02.2021



  „Case Studies” დოკუმენტისთვის ქართული და 
ევროპული უნივერსიტეტების საუკეთესო 
პრაქტიკებისა და გამოცდილების ამსახველი 
საინფორმაციო დოკუმენტის მომზადება.

პროექტი თანადაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. 
წინამდებარე პუბლიკაცია ასახავს მხოლოდ ავტორების 
მოსაზრებას და ევროკავშირი არ არის პასუხისმგებელი 
წარმოდგენილ ინფორმაციაზე. ავტორების სტილი 
დაცულია.  

     „Evaluation of the Relation between Lean Manufacturing, In-
dustry 4.0, and Sustainability”, პორტოს პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტი, 23.02.2021;
    „Bionic Thinking – agile development inspired by nature”, 
უკრაინული საწარმო Festo HEIn4 პროექტის ქართველი და 
უკრაინელი პარტნიორებისთვის, 05.02.2021
   „Bridge the gap between data and decision making with 
Power BI”, პორტოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 09.03.2021;
 „Digital twins: overview and case studies”, ლუვენის 
კათოლიკური უნივერსიტეტი, 22.04.2021;
   „Innovations and Technologies in relation to Industry 4.0 at 
Volvo“, ვოლვოს გენტის ავტოქარხანა, 05.05.2021;
    „Current and future networks for Industry 4.0 – Diagnostics in 
modern industrial networks”, ლუვენის კათოლიკური 
უნივერსიტეტი, 26.05.2021.

პროექტის ფარგლებში ქართველი პარტნიორების მიერ 
განხორციელებული სხვა აქტივობები

   „ლაბორატორია 4.0-ის“ დაარსება და ოფიციალური გახსნა 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, 25.03.2021;
 მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიის დაარსება აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
 მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიის დაარსებისთვის 
მზადება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში;
   „ლაბორატორია 4.0-ის“ ფარგლებში პირველი საპილოტე 
კურსების სილაბუსების შემუშავება და სტუდენტებისა და 
ინდუსტრიული პარტნიორებისთვის მოკლევადიანი კურსების 
ორგანიზება (Power BI, SEO/Google Ads/ Google Analytics, 
Amazon Cloud Systems), ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტი, 04-06, 2021;
  „ინდუსტრია 4.0“ ლაბის ფარგლებში ვებინარების და 
საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება მე-4 ინდუსტრიულ 
რევოლუციასთან და უახლეს ტექნოლოგიურ ტრენდებთან 
დაკავშირებით, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, 
05-06, 2021
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