
Batumi Shota Rustaveli 
State University

LLL courses implementation

Contact Details  

 LLL Course leader  - Khatuna Beridze 

Email: beridze@bsu.edu,ge 

Mobile (+995) 591988778 

კურსის ლიდერი - ხათუნა ბერიძე

ფოსტა: beridze@bsu.edu,ge 

ტელ: (+995) 591988778

 

RURD Project coordinator:  ATSU
Contact person: David Gegetchkori 
 
Tel: (+995) 431 24 57 84
 
Fax: (+995) 24 38 33
 
d.gegechkori@atsu.edu.ge

http://rurd.atsu.edu.ge/  

mailto:beridze@bsu.edu,ge
mailto:d.gegechkori@atsu.edu.ge
mailto:d.gegechkori@atsu.edu.ge
mailto:d.gegechkori@atsu.edu.ge
https://rurd.atsu.edu.ge/partners/#
https://rurd.atsu.edu.ge/partners/#
https://rurd.atsu.edu.ge/partners/#
mailto:d.gegechkori@atsu.edu.ge
mailto:d.gegechkori@atsu.edu.ge
mailto:d.gegechkori@atsu.edu.ge


   LLL course: University mission,
strategic development plan and goals
and outcomes of educational
programs.
. 

 LLL course title

"

"  LLL კურსი: უნივერსიტეტის მისია,
სტრატეგიული განვითარების გეგმა და
საგანმანათლებლო პროგრამების
მიზნები და შედეგები.

The LLL course will give students
knowledge about the EU funding
opportunities based on the Interreg
Europe 2021-2027,  and the EU funding
opportunities based on the Erasmus +. The
course is dedicated to sharing expertise in
identifying regional priorities, building
consortium, developing a Erasmus +
project; preparation and management of
the work packages; building of the logical
framework; submitting the project;
documents needed for submission of the
Erasmus+ project; Project implementation:
day-to-day work and dissemination of the
project outcomes. 

About the course:

კურსის მიზანია:

მსმენელებს გააცნოს ერთიან ევროპულ 
საგანმანათლებლო, ბოლონიის 
პროცესის, სივრცეში მიმდინარე 
ძირითადი პროცესები;
მსმენელებს შეასწავლოს 
უნივერსიტეტის მისიისა და 
სტრატეგიული განვითარების გეგმის 
შემუშავების, განხორციელებისა და 
მონიტორინგის ეტაპები;
დაეხმაროს მსმენელებს, თანამედროვე 
სააკრედიტაციო მოთხოვნების 
შესაბამისად, საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და მათი ცალკეული 
კომპონენტების შემუშავებაში;  
შეასწავლოს მსმენელებს  სწავლის 
შედეგების შედგენისას უნივერსიტეტის 
მისიისა და სტრატეგიული 
განვითარების გეგმის გათვალისწინების 
მნიშვნელობა და, შესაბამისად, 
სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვა.

   მონაწილეთა რაოდენობა - 7, მათგან 
ერთ-ერთი ერასმუსის გაცვლის 
სტუდენტი მალიკ იბრაჰიმი ვიგოს 
უნივერსიტეტიდან (ესპანეთი).

ფასი - უფასო ერასმუსის გაცვლითი 
სტუდენტებისთვის. 

მონაწილეთა რაოდენობა

 LLL course title

LLL course: University mission, strategic
development plan and goals and
outcomes of educational programs.

"
"

უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგიული 
განვითარების გეგმა და 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
მიზნები და შედეგები.

"

"
The purpose of the training course is to help 
professors and teachers of higher education 
institutions in the process of developing 
educational programs and their separate 
components in accordance with Georgian 
legislation and modern accreditation 
requirements.
The course is intended for:
for professors of higher education 
institutions;
for doctoral students of higher institutions;
For other interested parties.


