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ABSTRACT 
E-learning has an increasingly important role within the ever-growing tertiary education system in many 

developed countries. While the research on e-learning is still relatively a novel discipline, with even a universally 
accepted definition being absent, there are numerous indications pointing to its increasing importance. For ex-
ample, in the US alone, some 35% of university students take at least one online degree, while the ratio has been 
steadily increasing in the recent years.

There are numerous underlying factors which support the intensification of e-learning. Most countries cannot 
keep up with the increasing demand for tertiary education by merely expanding their traditional universities – be 
it because of high needed fixed investments, or because or elevated costs of engaging the relatively scarce teaching 
staff. In the same time, the ICT revolution – as well as the ongoing COVID outbreak – both facilitate and require 
shifts to a delocalized contact between students and the teaching staff. In sum, this provides many developing 
countries with a mechanism of provision of tertiary education to large masses of prospective students without 
having to invest in physical infrastructure. 

However, this is not a process without challenges. Regulation in many countries is only yet to cope with these 
technology and demography-induced shifts in education. Some academic fields are not yet appropriate for 
distance learning. Cheating and plagiarism could be widespread if not tackled with appropriate strategies and 
technological solutions. This document examines these elements by providing an overview of the experiences 
in some of the countries where the e-learning system already took deep roots.

Georgia has much to gain if it includes e-learning in its tertiary education system. Georgia at this moment is, 
seemingly, one of the few relatively developed countries which still do not have a fully-fledged and accredited e-
learning platform within its tertiary education system. However, as World Bank data show, some 64% of Georgia’s 
high school graduates successfully enroll to a university, which is approx. 10 percentage points lower than OECD 
average, or as much as 25-30 percentage points lower than some of the world’s top education performers, such 
as Finland, the Netherlands or South Korea. While this gap needs to be bridged if Georgia is to tap the potential of 
the ongoing technological revolution, introduction of e-learning to its system may be of significant help, while it 
would not incur large additional costs. Indeed, numerous international examples show that in many countries, the 
number of students enrolled to universities soared following the introduction of e-learning, while the quality of 
education has not declined. In terms of increasing the base of potential enrollments, in Georgia’s case it is important 
to underline that e-learning may also be a mean of reaching out and connecting with members of the numerous 
Georgian diaspora. Also, setting up an e-learning platform also helps the universities to engage top lecturers in many 
educational domains at relatively low cost, meaning that more students may be given a higher quality education. 

COVID-19 outbreak is a case in point. The ongoing pandemics outbreak has shown, among other, that true 
business continuity for many education institutions, at all education levels, could have only been reached by 
employing adequate e-learning procedures. This means that those who have already instituted some forms of 
e-learning had fewer difficulties in overcoming the operative issues, while continuing to deliver education.
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ან ოტ აცია
ელექტრონულსწავლებასსულუფრომნიშვნლოვანიროლიენიჭებაგანვითარებულიქვეყნებისმუდ

მივადმზარდიუმაღლესიგანათლებისსისტემაში.მიუხედავადიმისა,რომელექტრონულისწავლების
კვლევებიშედარებითახალიმიმართულებაადამისისაყოველთაოდმიღებულიგანმარტებაარარსებობს,
მისიმნიშვნელობისზრდისდამადასტურებელიუამრავიფაქტიარსებობს.მაგალითად,მხოლოდაშშში,
უნივერსიტეტისსტუდენტთადაახლოებით35%,სულმცირე,ერთონლაინაკადემიურხარისხსმაინც
იღებს,თუმცაუკანასკნელიწლებისგანმავლობაშიესმაჩვენებელისტაბილურადიზრდება.

მთელირიგიმნიშვნელოვანიფაქტორებიარსებობს,რომლებიცხელსუწყობენელექტრონულისწავლე
ბისინტენსივობისზრდას.ქვეყნებისუმრავლესობამხოლოდტრადიციულიუნივერსიტეტებისგაფართო
ებითუმაღლესგანათლებაზემზარდმოთხოვნასვერაკმაყოფილებსდიდიმოცულობისინვესტიციების
საჭიროებისა,თუშედარებითმწირიკვალიფიციურიკადრებისმოზიდვისხარჯებისგამო.ამავდროულად,
“საინფორმაციოტექნოლოგიურირევოლუცია“,ისევეროგორცმიმდინარეკორონავირუსის(COVID19)
გავრცელება,სტუდენტებისადამასწავლებლებისდელოკალიზაციასუწყობსხელს.მთლიანობაში,ეს,
ბევრგანვითარებადქვეყანასუზრუნველყოფსმექანიზმით,რომლითაცშესაძლებელიხდებაუამრავი
პერსპექტიულისტუდენტისათვისუმაღლესიგანვითარებისმიწოდება,ფიზიკურინფრასტრუქტურაში
დამატებითიინვესტირებისგარეშე.

თუმცაამპროცესსგარკვეულიგამოწვევებიცახლავს.ბევრქვეყანაშიმოქმედირეგულაციებიჯერ
კიდევვერუმკლავდებაგანათლებისსისტემაშიდემოგრაფიულიდატექნოლოგიურიმიზეზებითგამოწ
ვეულცვლილებებს.შესაბამისისტრატეგიისადატექნოლოგიურიგადაწყვეტილებებისარარსებობის
შემთხვევაში,შესაძლებელიაადგილიჰქონდესპლაგიატსდაგაყალბებას.დოკუმენტშიგანხილულია
ესელემენტები,იმქვეყნებისმაგალითზე,სადაცელექტრონულსწავლებასუკვეღრმაფესვებიაქვს.
ესდოკუმენტიზემოაღნიშნულიიდეებისერთგვარიშეჯამებაა.ამასთან,აღწერილიარამდენიმექვეყ
ნის,დიდიბრიტანეთის,გერმანიის,პოლონეთისდასამხრეთკორეისმაგალითები,სადაცელექტრონულ
სწავლებასსაკმაოდღრმაფესვებიაქვს.საქართველოსუმაღლესიგანათლებისსისტემაშიელექტრო
ნულისწავლებისჩართვაქვეყნისათვისსაკმაოდმომგებიანიიქნება.დღეისათვის,როგორცჩანს,სა
ქართველო,იმმცირერიცხოვან,შედარებითგანვითარებულქვეყნებსშორისაა,რომლებსაცუმაღლესი
განათლებისსისტემაშიჯერკიდევარაქვსსრულყოფილიდააკრედიტებულიელექტრონულისწავლების
პლატფორმა.თუმცაღა,მსოფლიობანკისმონაცემებიცხადყოფს,რომაბიტურიენტთა64%წარმატებით
ირიცხებაუმაღლესსასწავლებლებში,რაც10%ითნაკლებიავიდრეეკონომიკურითანამშრომლობისა
დაგანვითარებისორგანიზაციის(OECD)მაჩვენებელიდა2530%ითნაკლებივიდრეგანათლებისხა
რისხისკუთხითმსოფლიოსწამყვანქვეყნებშიფინეთში,ჰოლანდიაშიდასამხრეთკორეაში.ვინაიდან
ესწყვეტა(gap)შესავსებია,თუსაქართველოსსურსმიმდინარეტექნოლოგიურირევოლუციისპოტენ
ციალისგამოყენება,ელექტრონულისაცვლებისდანერგვა,საგრნობლადდაეხმარებამას.ამასთან,დიდ
ფინანსურხარჯებსარგამოიწვევს.მრავალისაერთაშორისომაგალითიაჩვენებს,რომელექტრონული
სწავლებისშემოღებისშემდეგ,უნივერსიტეტებშისტუდენტთამეტირაოდენობაჩაირიცხა,ხოლოგა
ნათლებისხარისხიარგაუარესებულა.პოტენციურიჩარიცხვისზრდისთვალსაზრისით,საქართველოს
შემთხვევაში,აღსანიშნავია,რომელექტრონულისწავლებაშესაძლოაგახდესმრავალრიცხოვანქართულ
დიასპორასთანკავშირისსაშუალება.ამასთან,ელექტრონულისწავლებისპლატფორმისაწყობა,უნივ
ერსიტეტებს,შედარებითნაკლებიდანახარჯებით,საუკეთესოლექტორებისმოზიდვაშიდაეხმარება.ეს
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შე სა ვა ლი
უმაღლესი განათლება ხშირადგანიხილება,

როგორცეკონომიკურიგანვითარებისმთავარი
მამოძრავებელიძალა.მისიგავლენაეკონომიკის
ზრდასადაგანვითარებაზეკარგადარისდასაბუ
თებულილიტერატურაში(XXX),რაცფართოდარის
ცნობილი.უმაღლესიგანათლებაზრდისადამიან
ურრესურს,აუმჯობესებსსამუშაოპროცესებსდა
უმრავლესქვეყანაშიგანიხილებაროგორც„კაპი
ტალი“.ესარისმაღალკვალიფიციურიკადრების
სანდოწყარო,რომელიცსაჭიროა ინოვაციური
პროფესიულიამოცანებისშესასრულებლად.შესა
ბამისად,ამანშეიძლებახელიშეუწყოსეკონომიკის
წარმადობისზრდას,ისევეროგორც,უფროდინა
მიურიშრომითიბაზრისშექმნას.

უკანასკნელპერიოდში,ზოგიერთქვეყანაში
გაიზარდაუმაღლესიგანათლებისსოციალურეკ
ონომიკურიმნიშვნელობა.მაგალითად,ევროკავ
შირისუნივერსიტეტებისკურსდამთავრებულები
(ბაკალავრისხარისხიდანდაწყებული,მეცნიერ
ებათადოქტორისხარისხისმიმღებთაჩათვლით),
მოსახლეობისდაახლოებით4%შეადგენენ, ანუ
დაახლოებით17მლნ.ადამიანს.ესრიცხვითანდა
თანიზრდება.„Eurostat“ისმაჩვენებლებით,2013
წლიდან2017წლამდე,აღნიშნულიმონაცემი0.14
%ითგაიზარდა,ანუთითქმის800000ადამიანით.
მიმდინარემე4ე ინდუსტრიულირევოლუციის
ფარგლებში,ციფრულიტექნოლოგიებისგანვი
თარებისდაგლობალიზაციისპროცესისგათვა
ლისწინებით,ესტენდენციამომდევნოწლებშიც
შენარჩუნდება.

უმაღლესი განათლების გავრცელებასთან ერ
თად,ელექტრონულისწავლებისროლიციზრდება.
მეთოდოლოგიური საკითხებიდან გამომდინარე,
როგორიცაა მაგალითად, ელექტრონულისწავლე
ბის საყოველთაოდ მიღებული განმარტებისა და
მოცულობითი სტატისტიკური მონაცემების სიმ
ცირე(რომლებიცმრავალქვეყანასდახანგრძლივ
პერიოდს მოიცავს), უკანსკნელი 1520 წლის გან
მავლობაში ელექტრონილი სწავლებით მოსარ
გებლე სტუდენტთა რაოდენობა, განსაკუთრებით

განვითრებულ ქვეყნებში, სწრაფად იზრდება. ეკ
ონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD 2005) თანახმად, ინტერ
ნეტზე დამოკიდებული და სრულად ელექტრო
ნულ სწავლებებში სტუდენტების ჩართულობის
მასშტაბები მნიშვნელონად ნაკლები იყო საერთო
რაოდენობის 5%ზე.თუმცა,ზოგიერთდაწესებუ
ლებებში, დისტანციური დასწრების ერთ კურსზე
მაინცჩართულისტუდენტებისრაოდენობა,ტიპი
ურადძალზედმაღალიიყოდასაერთორაოდენობ
ის30%დან50%ს აღწევდა.როგორცუსაზღვრო
(თავისუფალი) უმაღლესი განათლების ობსერვა
ტორია (OBHE2006) აღნიშნავს, 2004 წელს გაერ
თიანებული სამეფოს უნივერსიტეტების მხოლოდ
9%არგააჩნდაინსტიტუტისფარგლებშიონლაინ
სწავლებისსტრატეგია,2002წელსესმაჩვენებელი
აღნიშნულისმხოლოდნახევარიიყო.

უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში ელ ექ რო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის გავ რცე ლე ბა

განვითარებული ქვეყნების ბოლოდროინდე
ლიმაგალითებიცხადყოფს,რომელექტრონული
სწავლებისწილი,მთლიანიუმაღლესგანათლების
სფეროში,სწრაფადიზრდება.მაგალითად,ევრო
პულიუნივერსიტეტებისასოციაციის (EUA2013)
მიერ,წევრი249უნივერსიტეტისმაგალითზე,ჩა
ტარებული ანალიზის მიხედვით, პრაქტიკულად,
ყველა უმაღლესი სასწავლებელი ელექტრონულ
სასწავლო პლატფორმას, მინიმალური დოზით
მაინც, იყენებს. უნივერსიტეტების დაახლოებით
91% სწავლების შერეულ სისტემას მიმართავს.
ანუუდიდესმაუმრავლესობამ,ტრადიციულსას
წავლოპროცესშიელექტრონულისწავლებისელ
ემენტები შეიტანა. უმაღლესი სასწავლებლების
40%ზე მეტმა თავისი სტუდენტების მეოთხედი
ჩართოელექტრონულისწავლებისპროცესში,უნ
ივერსიტეტების 30%მა კი, სტუდენტთა 75%ზე
მეტი.აშშისგანათლებისდეპარტამენტისგანათ
ლების სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის მონა
ცემებისმიხედვით,2018წელსსტუდენტთარაოდ
ენობამ,რომლებმაცსრულადანნაწილობრივმი

კი,იმასნიშნავს,რომუფრომეტისტუდენტიშეძლებსუკეთესიგანათლებისმიღებას.კორონაროვირუ
სის (COVID19)აფეთქებანიშანდობლივიმაგალითია.ვირუსითგამოწვეულმაცვლილებებმა,ნათლად
აჩვენა,რომ„ნამდვილიბიზნესისუწყვეტობა“საგანმანათლებლოდაწესებულებებისთვის,განათლების
ყველადონეზე,მხოლოდელექტრონულისწავლებისშესაბამისიპროცედურებისგამოყენებითარისშე
საძლებელი.მათ,ვისაცრაიმეფორმით,უკვედანერგილიჰქონდათელექტრონულისწავლება,სასწავლო
პროცესისგასაგრძელებლადნაკლებისირთულისგადალახვამოუწიათ.

საკვანძოსიტყვები:უმაღლესიგანათლება,ელექტრონულისწავლება.
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იღესონლაინგანათლება,34%მიაღწია,თითქმის
4%ით მეტი ვიდრე 2016 წელს. მხოლოდ აშშში,
ამჟამად უმაღლესი განათლების სასწავლებლე
ბისდაახლოებით7მლნ.სტუდენტიადისტანციურ
სწავლებაში ჩართული, მათი რიცხვი სტაბილუ
რადიზრდება.ესტენდენციაგანსაკუთრებითაქ
ტუალურიასახელმწიფოუნივერსიტეტებში,რაც
აშშის უმაღლესი განათლების უდიდეს სეგმენ
ტსწარმოადგენს.20162018წლებშისტუდენტე
ბისრაოდენობა,რომლებმაცრამდენიმეონლაინ
კურსით მაინც ისარგებლეს, 4.1%ით გაიზარდა.
ზრდისტენდენციაკერძოუნივერსიტეტებშიცშე
სამჩნევია.არაკომერციულიინსტიტუტებისსტუ
დენტთარაოდენობა,რომლებმაცსულმცირეერ
თიონლაინ კურსით მაინც ისარგებლეს 3.5%ით
ხოლო კომერციულ ინსტიტუტებში 1.4%ით გა
იზარდა.ეროვნულიგანათლებისთვალსაზრისით,
უცხოელისტუდენტებისდაახლოებით35%მაერ
თიონლაინსასწავლოკურსიმაინცგაიარა,ხოლო
6%მა სრულად ონლაინ პროგრამებით ისარგებ
ლა. იხილეთდანართი 1, რომელშიც მოცემულია
აშშისწამყვანიუმაღლესისასწავლებლებისსია,
რომლებიცსტუდენტებსნაწილობრივანსრულად
ონლაინხარისხისსასწავლოპროგრამებსსთავა

ზობენ. მართალია, აღნიშნული კონკრეტულად
აშშშიარსებულვითარებასგამოხატავს,თუმცა,
ეს ტენდენცია სხვა განვითარებული ქვეყნების
თვისაცდამახასიათებელია(იხ.დიაგრამა12.).

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გან მარ ტე ბა
იმდროს,როდესაცელექტრონულისწავლების

მნიშვნელობასულუფროიზრდება,ტერმინი„ელ
ექტრონული სწავლების“ საყოველთაოდ აღიარ
ებული და მისაღები განმარტების გარშემო ჯერ
კიდევფართოდებატებიმიმდინარეობს.ევროპუ
ლიკომისია (EuropeanCommission2001)ონლაინ
სწავლებასაღწერს,როგორცახალიმულტიმედია
ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის გამოყენებას
სწავლის ხარისხის ასამაღლებლად, როგორც ინ
ფრასრტრუქტურასა და მომსახურებებზე წვდო
მის გასაადვილებლად, აგრეთვე დისტანციური
ურთიერთობით და თანამშრომლობით. აბადიმ
(Abbad2009)განსაზღვრაონლაინსწავლება,რო
გორც ნებისმიერი სწავლება, რომელიც ხორცი
ელდება ელექტრონულად. მალცის (Maltz 2005)
მიხედვით, ტერმინი „ელექტრონული სწავლება“
გულისხმობს ფართოდ გავრცელებულ, ონლაინ
დისტანციურდაასევეჰიბრიდულსწავლებას.ონ

4 
 

უმაღლესი სასწავლებლების სია, რომლებიც სტუდენტებს  ნაწილობრივ ან სრულად 
ონლაინ ხარისხის სასწავლო პროგრამებს სთავაზობენ. მართალია, აღნიშნული 
კონკრეტულად აშშ-ში არსებულ ვითარებას გამოხატავს, თუმცა, ეს ტენდენცია სხვა 
განვითარებული ქვეყნებისთვისაც დამახასიათებელია. 

დდიიააგგრრაამმაა  11..  შშეეეერრთთეებბუულლიი  შშტტაატტეებბიისს  უუმმააღღლლეესსიი  გგაანნაათთლლეებბიისს  დდააწწეესსეებბუულლეებბეებბიისს  მმიიეერრ  ეელლეექქტტრროონნუულლიი  
სსწწაავვლლეებბიისს  კკუურრსსეებბიისს  გგაამმოოყყეენნეებბააშშიი  ჩჩაარრთთუულლოობბიისს  ხხაარრიიხხიი  

 
 
წყარო: განათლების დეპარტამენტის  სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი  
დდიიააგგრრაამმაა  22..    ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  გგაამმოოყყეენნეებბაა  ააშშშშ--იისს  უუმმააღღლლეესსიი  გგაააანნთთლლეებბააშშიი,,  გგაანნაათთლლეებბიისს  დდოონნიისსაა  

დდაა  სსააგგაანნმმაანნაათთლლეებბლლოო  დდააწწეესსეებბუულლეებბეებბიისს  სსაახხეეოობბეებბიისს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  22001188  
 

წყარო: განათლების დეპარტამენტის  სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი 

  

ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  გგაანნმმაარრტტეებბაა  

იმ დროს, როდესაც ელექტრონული სწავლების მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება, ტერმინი 
„ელექტრონული სწავლების“ საყოველთაოდ აღიარებული და მისაღები განმარტების გარშემო ჯერ 
კიდევ ფართო დებატები მიმდინარეობს. ევროპული კომისია (European Commission 2001) ონლაინ 
სწავლებას აღწერს, როგორც ახალი მულტიმედია ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის გამოყენებას 
სწავლის ხარისხის ასამაღლებლად, როგორც ინფრასრტრუქტურასა და მომსახურებებზე წვდომის 
გასაადვილებლად, აგრეთვე დისტანციური ურთიერთობით და თანამშრომლობით. აბადიმ (Abbad 
2009) განსაზღვრა ონლაინ სწავლება, როგორც ნებისმიერი სწავლება, რომელიც ხორციელდება 
ელექტრონულად. მალცის (Maltz 2005) მიხედვით, ტერმინი „ელექტრონული სწავლება“ 

არადისტანც
რ

დიაგრამა1.შეერთებულიშტატებისუმაღლესიგანათლებისდაწესებულებების
მიერელექტრონულისწავლებისკურსებისგამოყენებაშიჩართულობისხარიხი

წყარო:განათლებისდეპარტამენტისსტატისტიკისეროვნულიცენტრი
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ლაინსწავლება,ეკონომიკურითანამშრომლობისა
დაგანვითარებისორგანიზაციის(OECD2005)მი
ხედვით, არისინფორმაციისადასაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებისგამოყენებასწავლებისსხვადას
ხვაპროცესში,რათახელიშეუწყოსდაგააძლიერ
ოსსწავლებაუმაღლესსასწავლებლებში.განმარ
ტება ასევე მოიცავს ინფორმაციისა და საკომუ
ნიკაციოტექნოლოგიებისგამოყენებას,როგორც
ტრადიციულისასწავლოპროცესისშემავსებელს,
ონლაინ სწავლებას ან ორი მოდელის კომბინა
ციას. ელექტრონული სწავლების კომპონენტე
ბისდანერგვამიზნადისახავსსწავლებისხარის
ხის ამაღლებას და მისი ეფექტურობის ზრდას.
ამკვლევაში,ჩვენვირჩევთგუინეის(Guiney2014)
განმარტებას, რომლის მიხედვითაც, „ელექტრო
ნული სწავლება“, ეს არის სწავლება, რომელიც
ითვალისწინებს ინფორმაციისა და საკომუნიკა
ციოტექნოლოგიების,მათშორისინტერნეტისდა
მობილურიმოწყობილობებისგამოყენებას,მათი,
შედარებით სიმარტივის და მოქნილობის გამო,
სხვადასხვაფორმითგამოყენებისმიზნით.

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის სა ხე ობ ები
ასინქრონული ელექტრონული სწავლება ეს,

წყვეტილ რეჟიმში მიმდინარე სასწავლო პროცე
სია, რომლის დროსაც სტუდენტებს და პედაგო
გებს ერთდროულად ონლაინ კავშირი არ აქვთ.
ამგვარი ელექტრონული სწავლების დროს შე
საძლებელია ელექტრონული ფოსტის, ბლოგე
ბის,ფორუმების,ელექტრონულიწიგნების,CDდა

DVDდისკებისგამოყენებადასხვა.მოსწავლეებს,
მათთვისსასურველნებისმიერდროს,შეუძლიათ
დოკუმენტებისჩამოტვირთვა,პედაგოგებთანდა
სხვა სტუდენტებთან მიმოწერა. ბევრი სტუდენ
ტი უპირატესობას ასინქრონულ ელექტრონულ
სწავლებასანიჭებს,ვინაიდანშესაძლებლობაეძ
ლევა, საკუთარიდღისგანრიგისცვლილებისგა
რეშე, მისთვის სასურველი დროის მონაკვეთში,
გაიაროსონლაინსწავლება.

ჰიბრიდული ელექტრნული სწავლება (ასევე
ცნობილია როგორც შერეული კურსები) არის
სასწავლო გარემო, რომელიც პირად და ონლა
ინ ინტერაქციას ითვალისწინებს. როგორც წესი,
ჰიბრიდული კურსები სემესტრის განმავლობაში
რამდენიმე პირისპირ შეხვედრასდა სესიებს შო
რის ვირტუალურ/ონლაინ სივრცეში ურთერთო
ბასგულისხმობს.

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ები 
და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულე
ბებშიელექტრონულისწავლებისდანერგვასბევ
რიუპირატესობააქვსდაშესაძლებელიასწავლის
პროცესი საგრძნობლად გააუმჯობესოს. არსე
ბული ლიტერატურა ელექტრონული სწავლების
მთელრიგპოზიტიურმხარეებზემიუთითებს.აღ
ნიშნულილიტერატურისმიმოხილვისსაფუძველ
ზე, შეგვიძლია დავახარისხოთ ელექტრონული
სწავლებისუპირატესობებიშემდეგითანამიმდევ
რობით:

4 
 

უმაღლესი სასწავლებლების სია, რომლებიც სტუდენტებს  ნაწილობრივ ან სრულად 
ონლაინ ხარისხის სასწავლო პროგრამებს სთავაზობენ. მართალია, აღნიშნული 
კონკრეტულად აშშ-ში არსებულ ვითარებას გამოხატავს, თუმცა, ეს ტენდენცია სხვა 
განვითარებული ქვეყნებისთვისაც დამახასიათებელია. 
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სსწწაავვლლეებბიისს  კკუურრსსეებბიისს  გგაამმოოყყეენნეებბააშშიი  ჩჩაარრთთუულლოობბიისს  ხხაარრიიხხიი  
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ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  გგაანნმმაარრტტეებბაა  

იმ დროს, როდესაც ელექტრონული სწავლების მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება, ტერმინი 
„ელექტრონული სწავლების“ საყოველთაოდ აღიარებული და მისაღები განმარტების გარშემო ჯერ 
კიდევ ფართო დებატები მიმდინარეობს. ევროპული კომისია (European Commission 2001) ონლაინ 
სწავლებას აღწერს, როგორც ახალი მულტიმედია ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის გამოყენებას 
სწავლის ხარისხის ასამაღლებლად, როგორც ინფრასრტრუქტურასა და მომსახურებებზე წვდომის 
გასაადვილებლად, აგრეთვე დისტანციური ურთიერთობით და თანამშრომლობით. აბადიმ (Abbad 
2009) განსაზღვრა ონლაინ სწავლება, როგორც ნებისმიერი სწავლება, რომელიც ხორციელდება 
ელექტრონულად. მალცის (Maltz 2005) მიხედვით, ტერმინი „ელექტრონული სწავლება“ 
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დიაგრამა2.ელექტრონულისწავლებისგამოყენებააშშ-ისუმაღლესიგაანთლებაში,განათლების
დონისადასაგანმანათლებლოდაწესებულებებისსახეობებისმიხედვით,2018
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1.მოქნილობასმედლის(Smedley2010)თანახ
მად, უმაღლეს სასწავლებლებში ელექტრონული
საწვლების დანერგვა სასწავლებლებს, პედაგო
გებსადა მსმენელებს შორის ინფორმაციის გაც
ვლის მოქნილობის მაღალ ხარისხს უზრუნველ
ყოფს.

2.ეფექტურობაარკორფულიდააბაიდო(Ar
korfulandAbaidoo2014)თვლიან,რომცოდნისგა
დაცემის ეფექტურობა გაუმჯობესებულია დიდი
რაოდენობის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით.
ელექტრონული სწავლების გარემო უფრო ტო
ლერანტულია.ყველამომხმარებელს,ასაკის,ეთ
ნიკურიწარმომავლობის,რასისდაადგილმდება
რეობის მიუხედავად, საინფორმაციო წყაროებზე
წვდომისთანაბარიშესაძლებლობაეძლევა(Khan,
2005). სანდლერსმიტი და ბრაუნი (SadlerSmith
(2000) andBrownet al 2001) მიიჩნევენ,რომელ
ექტრონული სწავლების დანერგვა და განხორ
ციელება საშუალებას აძლევს შშმ პირებს ნების
მიერიადგილიდანგანაგრძონგანათებისმიღება.

3.გამარტივებულიინტერაქციავაგნერმადა
სხვებმა (Wagner et al 2008) დაასკვნეს, რომ ელ
ექტრონული სწავლება პედაგოგებსა და მსმენე
ლებსშორისკომუნიკაციისადაიდეებსგაცვლის
კუთხით არსებული ბარიერების შემცირებას
უწყობსხელა.ავტორებითვლიან,რომელექტრო
ნული სწავლების პლატფორმებში მონაწილეობა
პედაგოგებსადამსმენელებსშორისკომუნიკაცი
ას აადვილებს.ზრდის მათ მოტივაციასდა ხელს
უწყობსმათიორმხრივიურთიერთობისგაუმჯო
ბესებას,რაცთავისმხრივხელსუწყობსსწავლას.

ელექტრონულისწავლებისგარემოსტუდენტებს
დამოუკიდებლობაშიეხმარებათ,იმმიზეზით,რომ
პედაგოგები ცოდნის ერთადერთ წყაროს აღარ
წარმოადგენენ. ისინი თვითონ ხდებიან საკუთა
რითავის მრჩევლებიდაგზამკვლევები (Alsalem,
2004).ჩჟანიდასხვები(Zhangetal2006)ხაზგას
მით აღნიშნავენ, რომ ელექტრონული სწავლება
გაცილებით უფრო მოქნილია რაც, ლექციებზე
დასწრების მიზნით, გამგზავრების საჭიროებას
ამცირებს. ელექტრონული სწავლებისას, ჩჟანის
(Zhang et al 2006) მიხედვით, ინტერაქტიული ვი
დეო საშუალებით, სტუდენტებს შეუძლიათ თვა
ლიადევნონაუდიტორიაშიმიმდინარეყველააქ
ტივობას და იმდენჯერ მოუსმინონ ლექტორებს
რამდენჯერაც მათ სურთ. ბრაუნის (Brown et al
2008) და იუდაილის (Judahil et al 2007) მიხედ
ვით,პედაგოგებსსტუდენტებთანურთიერთობის
სხვადასხვასაშუალებადადაუყოვნებლივიუკუკ
ავშირისშესაძლებლობაეძლევათ.

4. ხარჯების ეფექტურობა  არკორფული და
აბაიდო (Arkorful and Abaidoo 2014) მიიჩნევენ,
რომელექტრონულისწავლებაგაცილებითეკონ
ომიურია,ვინაიდანსტუდენტებსდაპედაგოგებს
მოგზაურობაარუწევთ.ესაგრეთვეფინანსურად
მომგებიანია, ვინაიდან იგი საშუალებას იძლევა
სტუდენტებისმაქსიმალურადდიდმარაოდენობ
ამ მიიღოს განათლება ფიზიკური ინფრასტრუქ
ტურისგაფართოებისგარეშე.

5.პედაგოგიური შემადგენლობისდეფიციტის
პრობლემისმოგვარებაელექტრონულისწავლე
ბაპედაგოგებისმოგზაურობისსაჭიროებასამცი

დიაგრამა3.ელექტრონულისწავებისსახეობები

5 
 

გულისხმობს ფართოდ გავრცელებულ, ონლაინ-დისტანციურ და ასევე ჰიბრიდულ სწავლებას. 
ონლაინ სწავლება, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD 2005) 
მიხედვით, არის ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლების 
სხვადასხვა პროცესში, რათა ხელი შეუწყოს და გააძლიეროს სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში. 
განმარტება ასევე მოიცავს ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას, როგორც 
ტრადიციული სასწავლო პროცესის შემავსებელს, ონლაინ სწავლებას ან ორი მოდელის კომბინაციას. 
ელექტრონული სწავლების კომპონენტების დანერგვა მიზნად ისახავს  სწავლების ხარისხის 
ამაღლებას და მისი ეფექტურობის ზრდას. ამ კვლევაში, ჩვენ ვირჩევთ გუინეის (Guiney 2014) 
განმარტებას, რომლის მიხედვითაც, „ელექტრონული სწავლება“, ეს არის სწავლება, რომელიც 
ითვალისწინებს ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, მათ შორის ინტერნეტის და 
მობილური მოწყობილობების გამოყენებას, მათი, შედარებით სიმარტივის და მოქნილობის გამო, 
სხვადასხვა ფორმით გამოყენების მიზნით. 
 

ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  სსაახხეეოობბეებბიი  

ასინქრონული ელექტრონული სწავლება ეს, წყვეტილ რეჟიმში მიმდინარე სასწავლო პროცესია, 
რომლის დროსაც სტუდენტებს და პედაგოგებს ერთდროულად ონლაინ კავშირი არ აქვთ. ამგვარი 
ელექტრონული სწავლების დროს შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის, ბლოგების, ფორუმების, 
ელექტრონული წიგნების, CD და DVD დისკების გამოყენება და სხვა. მოსწავლეებს, მათთვის 
სასურველ ნებისმიერ დროს, შეუძლიათ დოკუმენტების ჩამოტვირთვა, პედაგოგებთან და სხვა 
სტუდენტებთან მიმოწერა. ბევრი სტუდენტი უპირატესობას ასინქრონულ ელექტრონულ სწავლებას 
ანიჭებს, ვინაიდან შესაძლებლობა ეძლევა, საკუთარი დღის განრიგის ცვლილების გარეშე, მისთვის 
სასურველი დროის მონაკვეთში, გაიაროს ონლაინ სწავლება. 

 
ჰიბრიდული ელექტრნული სწავლება (ასევე ცნობილია როგორც შერეული კურსები) არის სასწავლო 
გარემო, რომელიც პირად და ონლაინ ინტერაქციას ითვალისწინებს. როგორც წესი, ჰიბრიდული 
კურსები სემესტრის განმავლობაში რამდენიმე პირისპირ შეხვედრას და  სესიებს შორის 
ვირტუალურ/ონლაინ სივრცეში ურთერთობას გულისხმობს. 

დდიიააგგრრაამმაა    33..  ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვეებბიისს  სსაახხეეოობბეებბიი 

ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  უუპპიირრაატტეესსოობბეებბიი  დდაა  ნნააკკლლოოვვაანნეებბეებბიი  

ასინქრონული სინქრონული

ელექტრონული სწავლება 
 

- ვირტუალური აუდიტორიები 
- აუდიო და ვიდეო კონფერენციები
- ჩატები
 - ვებინარები
- პროგრამების გაზიარება
- ონლაინ მესინჯერი

- თვითსწავლება 
- დისკუსიები, ფორუმები, ჯგუფები 
- განცხადებების დაფები 
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რებს.დისტანციურ პლატფორმაში მონაწილეობ
ისგამო,პერსონალისმოგზაურობადაგადაადგი
ლება აუცილებლობას აღარწარმოადგენს. ეს კი,
იმასნიშნავს,რომუნივერსიტეტები,რომლებსაც
რომელიმეკონკრეტულსფეროშიპედაგოგებიეს
აჭიროებათ, მარტივად შეძლებენ ამ გამოწვევას
თან გამკლავებას თანამშრომლების დაუსწრებ
ლადგამოყენებით.

6. კმაყოფილების დონის ამაღლება და სტრე-
სისშემცირებაარკორფურისდააბაიდოს(Arkor
ful and Abaidoo 2014) ნაშრომების მიმოხილვის
შედეგად, აღმოჩნდა, რომ ელექტრონულმა სწავ
ლებამ შესაძლოა მსმენელთა კმაყოფილების ხა
რისხი გაზარდოს. მათ, საკუთარიტემპის მიხედ
ვით, შეუძლიათ თვითგანვითარება. განსაკუთ
რებითასინქრონულიელექტრონულისწავლების
შემთხვევაში.

თუმცაღა, ელექტრონულმა სწავლებამ შესაძ
ლოა სასწავლო პროცესში გარკვეული შეფერხე
ბები გამოიწვიოს. არსებული ლიტერატურა აღ
ნიშნული შეფერხებების მიმოხილვის შესაძლებ
ლობას იძლევა, რომელთა დაყოფა რამდენიმე
ჯგუფადშეიძლება:

1. პერსონალური კომუნიკაციის არარსებო-
ბა და სტუდენტების იზოლაცია- ელექტრონული
სწავლება, როგორც განთლების მიღების მეთო
დი, სტუდენტებს დისტანციაზე, მარტოობაში ამ
ყოფებს. ისინი ინტერაქციის და ურთიერთობების
ნაკლებობას განიცდიან. ამგვარი ეფექტის თავი
დანასაცილებლად,შთაგონებისწყაროდადროის
მართვისკარგიუნარიასაჭირო.განმარტებებისდა
ინტერპრეტაციის გათვალისწინებით, შესაძლოა
ელექტრონული სწავლება ნაკლებად ეფექტური
აღმოჩნდესვიდრესწავლისტრადიციულიმეთოდი.
სწავლისპროცესიგაცილებითუფრომარტივიაპე
დაგოგებთანპირისპირშეხვედრებისდროს;

2.სტუდენტებისმხრიდანპოტენციურადშეზ-
ღუდულიუკუკავშირი -ტრადიციული სასწავლო
პროცესის დროს, პედაგოგებს საშუალება აქვთ
დაუყოვნებლივ, პირადად გასცენ პასუხი სტუენ
ტებს.სწავლისპროცესშიგარკვეულისირთულე
ების არსებობის შემთხვევაში, სტუდენტებს მარ
ტივად შეუძლიათ ამის გადაჭრა, როგორც ლექ
ციისმიმდინარეობისას,ასევესამუშაოსაათების
დროს.პერსონალურიგამოხმაურებასტუდენტებ
ზე დადებითად მოქმედებს ვინაიდან ამდიდრებს
დაამარტივებსსწავლისპროცესს.ესყველაფერი
კი,მათიმოტივაციისამაღლებასუწყობსხელს;

3. ფოკუსირება უფრო მეტად თეორიაზე და

არაპრაქტიკაზეპრობლემაიმაშიმდგომარეობს,
რომ ელექტრონული სწავლების პროვაიდერებ
ის დიდი უმრავლესობა, მეტწილად, თეორიული
ცოდნისდაარაპრაქტიკულიუნარჩვევებისგან
ვითარებაზეაკეთებსაქცენტს.ამისმიზეზიგასა
გებია  ვირტუალურ სივრცეშითეორიულილექ
ციისჩატარებაგაცილებითუფრომარტივიავიდ
რეპრაქტიკულიმეცადინეობის;

4.გაყალბებისდაპლაგიატისპრევენცია  ვი
ნაიდან ელექტრონული სწავლების შემთხვევაში,
შესაძლებელია საგამოცდო ტესტები სხვის მიერ
იქნესშევსებული,გაყალბებისპრევენციაძალზედ
რთულია თუ არა შეუძლებელი. ელექტრონულმა
სწავლებამ, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს მეკობრე
ობასადაპლაგიატს,რომელიცშეიძლებაგანაპი
რობოს კოპირების (copy and paste) სიმარტივემ.
თუმცაღა, ისეთი ნეგატიური მოვლენა როგორი
ცააგაყალბებაშესაძლებელიათავიდანიქნესაც
ილებულისწორისასწავლოსტრატეგიისდატექ
ნოლოგიების მეშვეობით. სასწავლო სტრატეგია
შესაძლოაითვალსიწინებდესესეებისდაწერასან
სუბიექტურ შეკითხვებს, ისე რომ სტუდენტებმა
პირადადგასცენპასუხი.ტექნოლოგიებისნაწილ
ში კი, შესაძლებელია ისეთი ბრაუზერის გამოყე
ნება,როგორიცაა„Respondus’LockDownBrowser“.
ესარისსპეციალურიბრაუზერი,რომლითაცრე
გულირდება საგამოცდო პროცესი, ანუ სტუდენ
ტისკომპიუტერი.ბრაუზერიბლოკავსმესიჯებს,
ეკრანისკოპირებას,კოპირებას,მაუსისმარჯვენა
ღილაკსდასხვა.

5.გარკვეულიაკადემიურიდარგებისელექტრო-
ნულსწავლებასთანშეუსაბამობა  არკორფული
დააბაიდო(ArkorfulandAbaidoo2014)მიიჩნევენ,
რომყველადისციპლინატექნიკურადვერექვე
დემდებარებაელექტრონულსწავლებას.წმინდა
სამეცნიეროდარგები,რომლებიც პრაქტიკულ
მეცადინეობებსაცმოიცავს,ელექტრონულისწავ
ლებისმეშვეობით,სათანადოდ(მაღალდონეზე)
ვერისწავლება.მათიაზრით,სწავლებისესფორმა
სოციალურიდაჰუმანიტარულიმეცნიერებების
თვისუფრომიზანშეწონილია. ისეთისფეროები,
როგორებიცაა სამედიცინოდაფარმაცევტიკა,
დიდიდოზითპრაქტიკულინაწილისარსებობას
მოითხოვს.ვერცერირაოდენობისონლაინლექ
ცია ვერშეუცვლის სამედიცინოფაკულტეტის
სტუდენტსაუტოფსიას1დაინჟინერსსაწარმოში
ჩატარებულპრაქტიკულმეცადინეობას.

1 აუტოფსია - გვამის გაკვეთადიაგნოსტიკური ან
სამეცნიერომიზნით.
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ტექსტურინაწილი1.როგორხდება
დისტანციურისწავლებისდროსხარისხის

მართვადაშენარჩუნება.

ქვეყნებისუმრავლესობას,რომლებშიცელექ
ტრონულისწავლებარეგულირდება, აკრედიტა
ციის პროცესირამდენიმე ეტაპს მოიცავს,რის
კონტროლსაცეროვნულისაგანმანათლებლოინ
სტიტუტებიახორციელებენ.ესსაკვანძოსაკითხია
სწავლისდონისკონტროლისთვის.თვითონუმაღ
ლესისასწავლებლებიხარისხისუზრუნველყოფის
სხვადასხვაფორმასმიმართავენ,რაცმთლიანობ
აშისწავლისხარისხისშენარჩუნებასემსახურე
ბა. კირკპატრიკის (Kirkpatrick2005) მიხედვით,
ხარისხისუზრუნველყოფასთანდაკავშირებული
საქმიანობაძირითადადმიმართულია:

-	 სასწავლოგეგმადასწავლება:აკადემიური
სტანდარტებისადაკვალიფიკაციისგანსაზღვრა,
პროგრამებისშემუშავებისდროსსტანდარტების
დადგენა,ეფექტიანობისშეფასებისმექანიზმების
შექმნა, სწავლებისადაშეფასებისსტრატეგიის
შექმნა,ხარისხისკონტროლისმექანიზმისშექმნა
ონლაინლექციებისმონიტორინგისმიზნითდაა.შ;

-	 კოლექტივის მხარდაჭერა: სასწავლო
პროცესში ჩართულიყველათანამშრომლისგა
დამზადება,სასწავლოპროცესისგაუმჯობესება
დადახვეწა, საინფორმაციოდასაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებისგამოყენებადაა.შ;

-	 სტუდენტების მხარდაჭერა:სასწავლო
პროცესისსტანდარტებისშექმნა,სამუშაოპრო
ცედურების, მათ შორის სასწავლო მასალების
განახლებისრეგულირება, სტუდენტებისთვის
დავალებებისგანსაზღვრადასხვა;

-	 სტუდენტებისშედეგები:სასწავლებლის
დამთავრებისშემდეგსტუდენტებისმიღწევების
მონიტორინგისმექანიზმებისშექმნა,სწავლისპე
რიოდშიმათიშედეგებისმუდმივიმონიტორინგის
მექანიზმების,გარეინდიკატორებისანსტანდარ
ტებისგანსაზღვრადაა.შ.

უმაღლესგანათლებაშიელექტრონულსწავლე
ბასახასიათებსე.წ.ხარისხისსტანდარტები(რუბ
რიკები),რომლებიცუმაღლეს სასწავლებლებს
უდგენსგანვითარების,კურსებისშემუშავებისდა
შეფასებისგარკვეულკრიტერიუმებს. ეს სტან
დარტებიგამოიყენებაელექტრონულისწავლების
შეფასებისთვის. ერკენი (Ekren2017) აცხადებს,
რომრამდენიმესაკნაოდცნობილიმაგალითიარ
სებობს:

-	 მიჩიგანისსახელმწიფოუნივერსიტეტის

მიერშემუშავებულიხარისხისსტანდარტები;
-	 ილინოისისუნივერსიტეტისმიერშემუშა

ვებულიხარისხისონლაინკურსი;
-	 ონლაინკურსისშეფასებისპროექტიმონ

ტერეისტექნოლოგიებისდაგანათლებისინსტიტუ
ტი;

-	 სამხრეთმისისიპისუნივერსიტეტისსას
წავლოცენტრის მიერ შემუშავებულიონლაინ
კურსისგანვითარებისსახელმძღვანელო;

-	 მიჩიგანისონლაინკოლეჯებისმიერშემუ
შავებულიონლაინკურსისგანვითარებსსახელ
მძღვანელო;

-	 კალიფორნიისსახელმწიფოუნივერსიტე
ტისმიერშემუშავებული„ჩიკო“სხარისხისსტან
დარტები(ChicoRubric);

-	 დასავლეთკალიფორნიისუნივერსიტეტის
მიერშემუშავებულიონლაინკურსებისშეფასების
მეთოდოლოგია;

-	 კანადისალბერტასონლაინკამპუსის (E
campusAlberta)ელექტრონულისწავლებისრუბ
რიკა.

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის
 ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე

ელექტრონულ სწავლებას ექნება მნიშვნე
ლოვანიპირდაპირიდაარაპირდაპირიეფექტები
ეკონომიკურზრდასადაგანვითარებაზე. აღნიშ
ნულიეფექტებისპირველიჯგუფიმოიცავსუშუ
ალოგავლენასმშპსფორმირებაზე,რომელსაც
მოჰყვებაელექტრონულისწავლებისშემოღების
შედეგად,საგანმანათლებლოდაწესებულებებში
დამატებითიღირებულებისშექმნა.ზემოაღნიშნუ
ლიდანგამომდინარე,ელექტრონულისწავლების
პლატფორმების შემოღებას საგანმანათლებლო
დაწესებულებებშიშეიძლებამოყვესფინანსური
დაეკონომიკურიგავლენა,როგორცსასწავლო
დაწესებულებებზე, ასევეზოგადადეკონომიკის
ორივემხარეზეშემოსავლებზეცდახარჯებზეც.
ელექტრონულისწავლებისპროცესისუფრომაღა
ლიმოქნილობანიშნავსმეტისტუდენტისწვდომას
განათლებაზედაშესაბამისადმეტპოტენციურღი
რებულებასადაშემოსავალს.ესგავლენაშეიძლე
ბაიყოსშედარებითმნიშვნელოვანი.მიუხედავად
იმისა,რომმონაცემებიზოგადადმწირია,ზოგადი
ინდიკატორებიელექტრონულისწავლებისგანვი
თარებისმნიშვნელოვანპოტენციალზემიუთით
ებენ.მაგალითად,აშშ–ისსასწავლოსტატისტიკის
თანახმად რომლებიცმაღალიმოცულობითდა
დეტალირებითარისწარმოდგენილი,სტუდენტთა
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დაახლოებით35%სხვადასხვაფორმითმონაწილე
ობსინლაინსწავლებებშიდა2016წელთანშედარე
ბითზრდა5%სშეადგენს.ესნიშნავს,რომგარდა
ამისა,მხოლოდაშშ–შიელექტრონულკურსებზე
ჩარიცხვისრაოდენობის1%იანმაზრდამ,შესაძ
ლოა,სულმცირე0,35პ.პგაზარდოსსტუდენტე
ბისსაერთორაოდენობა.ესდონეშეიძლებაკიდევ
უფრომნიშვნელოვანიიყოსიმქვეყნებში,სადაც
ელექტრონულისწავლებაჯერკიდევარარისგან
ვითარებულიდასადაც, აშშსგანგანსხვავებით,
ჯერკიდევარსებობსდიდიაუთვისებელიპოტენ
ციალი.შემოსავლისზრდისგარდა,ელექტრონულ
სწავლებასსხვაპირდაპირიგავლენებიცგააჩნია.
უფრომრავალისტუდენტისწვდომაგულისხმობს
საინფორმაციოტექნოლოგიურაპარატურასდა
პროგრამულპროდუქტებზეხარჯებისზრდას,რაც
ამშემთხვევაშიშედარებითმცირეეფექტისმქონეა.

ხარჯებისმხარესრაცშეეხება,სწავლებისპრო
ცესისელექტრონულადჩატარებაგულისხმობს
ხარჯებისმეტეფექტურობას. კერძოდ,ტრადი
ციულგანათლებაშიგასათვალისწინებელია,რო
გორცოპერატიულიხარჯებისფართოსპექტრი
სტუდენტებისთვისდაპედაგოგებისთვის, ასევე
მნიშვნელოვანიაკაპიტალურიხარჯები. წმინდა
ფინანსურიდანახარჯებისგარდა,ტრადიციული
განათლება,მისიმდებარეობასთანდაკავშირებუ
ლიმასიურიკონცენტრაციით, მრავალქალაქში
არისმასიურიCO2 ისემისიის, სატრანსპორტო
საცობებისდაშეფერხებებისმიზეზი. ამდროს,
ელექტრონულისწავლებისპლატფორმებისდანერ
გვაამცირებსხარჯებსადასაჭიროინვესტიციებს,
ასევე,დაუსწრებლადპედაგოგებისსასწავლოპრო
ცესშიჩართვისშესაძლებლობას,რაცსხვაგვარად
შეუძლებელი იქნებოდა (ზრდისუფრომაღალი
კვალიფიკაციისპედაგოგებთანწვდომას).ზოგი
ერთიფიზიკური ინფრასტრუქტურა ელექტრო
ნულისწავლებისპლატფორმებისსრულფასოვანი
მიღებისშემდეგაცაუცილებელირჩება.თუმცაეს
მნიშვნელოვნადნაკლები იქნებაერთეულსტუ
დენტზეგათვლით,ვიდრესრულადტრადიციული
სწავლებისას რაცგანაპირობებს მასშტაბურ
ეკონომიურეფექტს.ერთსტუდენტზეშეფარდე
ბითშემოსავლისპოტენციურიზრდისადაუფრო
მაღალიეფექტურობისერთობლიობაგულისხმობს
უფრომაღალპოტენციურწმინდაშემოსავალსუმ
აღლესიდაწესებულებებისთვის,რაცსამეცნიერო
კვლევითისაქმიანობისთვისმნიშვნელოვანსახ
სრებსგამოათავისუფლებს.ესასევენიშნავს,რომ
ელექტრონულისწავლებისმასობრივმადანერგვამ

შესაძლოა,ასევეგამოათავისუფლოსგარკვეული
საჯარორესურსისხვასაქმიანობისთვის.ეკონომ
იკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისორგა
ნიზაციისOECD(2014)თანახმად,წევრქვეყნებში
არსებულისაჯაროგანათლებისდაწესებულებები
საშუალოდერთსტუდენტზე13,958აშშდოლარს
ხარჯავენუმაღლესიგანათლებისთვის.დაწყებუ
ლი8000აშშდოლარიდანლატვიაში,ესტონეთსა
დასლოვაკეთშიდადამთავრებული26,000 აშშ
დოლარითაშშში. ამთანხებისუმეტესინაწილი
ხმარდებაძირითადსერვისებს,რომლებიც,სხვათა
შორის,მოიცავსსაჯაროანსუბსიდირებულკერძო
ხარჯებსსწავლებისპროცესისორგანიზაციულ
მომსახურებაზე,წიგნებსადასხვასასწავლომა
სალებზე. ამასთან, ელექტრონული სწავლების
პლატფორმებმაშეიძლებახელიშეუწყოსამხარ
ჯებისმნიშვნელოვანინაწილისდაზოგვას,უფრო
ხელმისაწვდომისასწავლომასალებისმიწოდებით.
იგულისხმება,რომელექტრონულისწავლებისშე
მოღებაეხმარებაქვეყნებსუმაღლესიგანათლების
მაძიებელისტუდენტებისრაოდენობისგაზრდა
შიიმდონემდე,რომელიცმათთვისმიუღწეველი
იქნებოდა მხოლოდტრადიციულიგანათლების
მეთოდებით.მეტისტუდენტისდაპედაგოგისჩარ
თულობაელექტრონულისწავლებისპროცესში,
ასევეგულისხმობს,არაპირდაპირშედეგებს.ელ
ექტრონულისწავლებისდანერგვაშეიძლებადაეხ
მაროსქვეყანასგაზარდოსუმაღლესიგანათლების
მქონეპირებისწილიმთლიანმოსახლეობაში,რაც
ხელსშეუწყობსახალიტექნოლოგიებისდანერ
გვას.მეტიც,დისტანციურისწავლებისგარემოში
მუშაობასტუდენტებსეხმარებაგაზარდონმათი
ციფრულიტექნოლოგიებისგამოყენებისუნარ
ები.ესგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,რადგან
ტექნოლოგიებისსათანადოგამოყენებამშეიძლება
გააუმჯობესოსსტუდენტისდამოკიდებულებასას
წავლოპროცესისადმიდამე4ესამრეწველორევო
ლუციისპირობებშიმასადაპტაციაშიდაეხმაროს.

1. ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
სის ტე მე ბის და ნერ გვი სა და გა მო ყე ნე ბის 

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის 
მი მო ხილ ვა

ქვემოთმოცემულთავშიგანხილულიაევროპის
სამ ქვეყანაშიელექტრონულისწავლებისმაგა
ლითები.პირველიასეთიმაგალითიაპოლონეთი,
აღმოსავლეთევროპის ქვეყანაგანვითარებადი
ეკონომიკითდაგანათლებისსისტემით. პოლო
ნეთშიახლაცგრძელდებაუმაღლესიგანათლების
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სისტემაშიელექტრონულისწავლებისდანერგვის
პროცესი. კვლევის ამ ნაწილში განხილულია ქ.
კრაკოვისპაპიიოანეპავლე IIსახელობისუნივ
ერსიტეტი,რომელმაცუკანასკნელწლებშიელექ
ტრონულისწავლებისპლატფორმებისდანერგვის
კუთხით,დიდწარმატებასმიაღწია.ასევეგანხილუ
ლიაელექტრონულისწავლებისუფროხანგრძლივი
ტრადიციებისმქონექვეყნების,დიდიბრიტანეთის,
გერმანიის,სამხრეთკორეისდათურქეთისმაგა
ლითები. პირველმაგალითზეგანვიხილავთთუ
როგორხდებაელექტრონულისწავლებისპლატ
ფორმისდანერგვასაკმაოდდეცენტრალიზებული
განათლებისსისტემაში.უკანასკნელიმაგალითი
გვიჩვენებსჰაგენისუნივერსიტეტისწარმატებულ
შემთხვევას.ესარისგერმანიისყველაზედიდიუმ
აღლესისასწავლებელი,რომელიცმხოლოდონლა
ინსწავლებაზეაორიენტირებული(იხ.დიაგრამა4.).

ელექტრონულისწავლებითგენერირებულიდა
მატებითიღირებულებისუფროზუსტიშეფასება
უმაღლესიგანათლებისპირობებში,ისევეროგორც
მისიწვლილიმშპში,ამჟამადარარისზუსტადშე
ფასებულიმონაცემებზეარასაკმარისიწვდომის
გამო.ამასთან, არსებობსრამდენიმენიშანი,რო
მელიცმიუთითებსამწვლილისსაკმაოდმაღალ
დამზარდმნიშვნელობაზე.

რაცშეეხებაამსექტორისმიერწარმოქმნილი
დამატებულიღირებულების შეფასებას,ზოგი
ერთადრეულნაშრომშიმითითებულია,რომიგი
შედარებითმასშტაბურიდასწრაფადმზარდია.
მაგალითად, „GlobalMarket Insights“ისანალიზმა
(2019)დაადგინა,რომგლობალურიელექტრონუ
ლისწავლებისსაბაზრომოცულობამ2018წელს
190მლრდაშშდოლარიშეადგინა. ამანალიზით
ვარაუდობენ,რომ2025წლისთვისესმონაცემები
300მლრდაშშდოლარამდეგაიზრდება,რაცყო

ველწლიურ8%იანზრდისტემპსნიშნავს.კვლე
ვისთანახმად,ზრდამოიცავსყველაგაყიდვას,
რომელიცდაკავშირებულია სწავლის მართვის
სისტემებისდანერგვასთან,როგორიცაათავსება
დობისუზრუნველყოფა,დისტანციურიშეფასება,
კომპიუტერულიტრეინინგი,პროგრამებისმიწო
დებადაერთობლივისწავლებები.ამასთან,უნდა
აღინიშნოს,რომესთანხამოიცავსელექტრონული
სწავლებისგაყიდვებს,როგორცკორპორატიულ
სექტორში, ასევეუმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში,რომელთაგანესუკანასკნელი
დაახლოებით50%სშეადგენს.დაბოლოს,აქარ
ხდებაპროცესისმთლიანიეკონომიკურიეფექტე
ბისასახვადამატებულიღირებულებასა  ან/და
მშპ ში,მაგრამესარსებულიტენდენციისმნიშ
ვნელოვანინდიკატორსწარმოადგენს.

რაცშეეხებამშპს,ცნობილია,რომუმაღლესი
განათლებისდონისამაღლებადადებითგავლენას
ახდენს ეკონომიკურზრდაზე.უდაოდ, მაღალი
ხარისხისუმაღლესი განათლებისადმიფართო
წვდომისუზრუნველყოფაპირდაპირკავშირშია
გრძელვადიანი ეკონომიკური მაჩვენებლების
გაუმჯობესებასთან,რადგან ეს 1) ამდიდრებს
ადამიანურკაპიტალს, სამუშაოძალისზოგადი
უნარებისდაკვალიფიკაციის ამაღლებისგზით;
2) ხელსუწყობს ინოვაციას,რაც აუმჯობესებს
ეკონომიკისშესაძლებლობებსახალიტექნოლო
გიებისგანვითარებისანდანერგვისათვის;3)ხელს
უწყობსცოდნისგაზიარებას.მაგალითად,ვალერო
დავანრინინის(ValeroandVanReenen2019)თა
ნახმად,რეგიონშიუნივერსიტეტებისრაოდენობ
ის10%იანიზრდაიწვევსამრეგიონშიერთსულ
მოსახლეზემშპ0.4% ითზრდას. ბარრო (Barro
1997)ამტკიცებს,რომმამრობითისქესისწარმო
მადგენლისუმაღლესდაწესებულებებშიდამა
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წყარო: ავტორი 

 
ელექტრონული სწავლებით გენერირებული დამატებითი ღირებულების უფრო ზუსტი 
შეფასება უმაღლესი განათლების პირობებში, ისევე როგორც მისი წვლილი მშპ-ში, ამჟამად არ 
არის ზუსტად შეფასებული მონაცემებზე არასაკმარისი წვდომის გამო. ამასთან, არსებობს 
რამდენიმე ნიშანი, რომელიც მიუთითებს ამ წვლილის საკმაოდ მაღალ და მზარდ 
მნიშვნელობაზე. 
 
რაც შეეხება ამ სექტორის მიერ წარმოქმნილი დამატებული ღირებულების შეფასებას, 
ზოგიერთ ადრეულ ნაშრომში მითითებულია, რომ იგი შედარებით მასშტაბური და სწრაფად 
მზარდია. მაგალითად, „Global Market Insights“-ის ანალიზმა (2019) დაადგინა, რომ 
გლობალური ელექტრონული სწავლების საბაზრო მოცულობამ 2018 წელს 190 მლრდ აშშ 
დოლარი შეადგინა. ამ ანალიზით ვარაუდობენ, რომ 2025 წლისთვის ეს მონაცემები 300 მლრდ 
აშშ დოლარამდე გაიზრდება, რაც ყოველწლიურ 8%-იან ზრდის ტემპს ნიშნავს. კვლევის 
თანახმად, ზრდა მოიცავს ყველა გაყიდვას, რომელიც დაკავშირებულია სწავლის მართვის 
სისტემების დანერგვასთან, როგორიცაა თავსებადობის უზრუნველყოფა, დისტანციური 
შეფასება, კომპიუტერული ტრეინინგი, პროგრამების მიწოდება და ერთობლივი სწავლებები. 
ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თანხა მოიცავს ელექტრონული სწავლების გაყიდვებს, 
როგორც კორპორატიულ სექტორში, ასევე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 
რომელთაგან ეს უკანასკნელი დაახლოებით 50% -ს შეადგენს. და ბოლოს, აქ არ ხდება პროცესის 
მთლიანი ეკონომიკური ეფექტების ასახვა დამატებული ღირებულებასა - ან/და მშპ - ში, მაგრამ 
ეს არსებული ტენდენციის მნიშვნელოვან ინდიკატორს წარმოადგენს. 
 
რაც შეეხება მშპ-ს, ცნობილია, რომ უმაღლესი განათლების დონის ამაღლება  დადებით 
გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. უდაოდ, მაღალი ხარისხის უმაღლესი 
განათლებისადმი ფართო წვდომის უზრუნველყოფა პირდაპირ კავშირშია გრძელვადიანი 
ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან, რადგან ეს 1) ამდიდრებს ადამიანურ 
კაპიტალს, სამუშაო ძალის ზოგადი უნარების და კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; 2) ხელს 
უწყობს ინოვაციას, რაც აუმჯობესებს ეკონომიკის შესაძლებლობებს ახალი ტექნოლოგიების  
განვითარების ან დანერგვისათვის; 3) ხელს უწყობს ცოდნის გაზიარებას. მაგალითად, ვალერო 
და ვან რინინის (Valero and Van Reenen 2019) თანახმად, რეგიონში უნივერსიტეტების 
რაოდენობის 10% იანი ზრდა იწვევს ამ რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე მშპ 0.4% -ით ზრდას. 
ბარრო (Barro 1997) ამტკიცებს, რომ მამრობითი სქესის წარმომადგენლის უმაღლეს 
დაწესებულებებში დამატებით ერთი წელი ასოცირდება მშპ – ის ზრდის 1.2%-ტთან. გემელი 
(Gemmel1996) მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის 

მგზავრობის ხარჯების
შემცირება 

პროოდუქტიულობის ზრდა 

ელექტრონული სწაველების
პლატფორმის შესავალი

მცირდება ხარჯები ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურაზე 

ციფრული ტექოლოგიების  
მიმართ ცნობიერების ზრდა 

ფასის ეფექტურობის
ზრდაშემოსავლების ზრდა

ჩარიცხულს სტუდენტთა
რაოდენობის ზრდა 

 IT აღჭურვილობისა და  
პროგრამების ხარჯების ზრდა

აარრააპპიირრდდააპპიირრიი  ეეფფეექქტტიი 
პპიირრდდააპპიირრიი  ეეფფეექქტტიი 

დიაგრამა4.ელექტონულისწავლებისეკონომიკურიზეგავლენა

წყარო:ავტორი
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ტებითერთიწელიასოცირდებამშპ–ისზრდის
1.2%ტთან.გემელი(Gemmel1996)მიიჩნევს,რომ
ეკონომიკურითანამშრომლობისდაგანვითარების
ორგანიზაციის(OECD)წევრქვეყნებში,უმაღლესი
განათლებისკაპიტალის1%იანიზრდაასოცირდე
ბამშპისზრდისტემპის1.1პროცენტულიპუნქტის
ზრდასთან.ბასანინიდასკარპეტა (Bassaniniand
Scarpetta2001)მიიჩნევენ,რომადამიანურირესურ
სის1%იანიზრდამშპს0,57%იანზრდასუკავ
შირდება.ვინაიდანლიტერატურაშიერთმნიშვნე
ლოვნადარარისგანსაზღვრულიპასუხიკითხვაზე,
არისთუ არაგანათლების ხარჯები, პირდაპირ
მიზნობრივადდაკავშირებულიეკონომიკურშე
დეგებთან,ამმიზეზშედეგობრივიკავშირისდად
გენადისტანციურსწავლებასთანდაკავშირებით
კიდევუფრონაკლებადააცნობილი.კვლევისეს
საგანიჯერკიდევშედარებით,ახალიადაშემდგო
მიგანვითარებისდიდიპოტენციალიაქვს.თუმცა,
ზოგიერთმაადრეულმაკვლევამუკვე,შეიძლება
გარკვეულწილად,შუქიმოჰფინოსამსაკითხებს.
მაგალითად,აგიომიგრიანიკისის (Agiomirgianikis.
Al2017) მატრიცული მათემატიკური ანალიზის
შედეგად,აღმოჩნდა,რომსაბერძნეთისღიაუნივ
ერსიტეტისხარჯებიქვეყნისმშპსთანპირდაპირი
დამოკიდებულება1,6ტოლიმყარიკოეფიციენტით
ხასიათდება,რაცითვალისწინებსპირდაპირ,ირიბ
დაწარმოებულეფექტებს.

პო ლო ნე თის მა გა ლი თი
პოლონეთშიელექტრონულისწავლება15წლის

წინდაინერგა.დორსკას(Dorska2016)მოსაზრებით,
ელექტრონულისწავლება,შეცვლილისასწავლო
გარემოსპირობებში, სტუდენტებსადაპედაგო
გებსსწავლებისდაურთიერთობისსხვადასხვა
შესაძლებლობებსსთავაზობს,რასაცაქტიურად
უჭერსმხარსმეცნიერებისადაგანათლებისსამი
ნისტრო.დორსკააღნიშნავს,რომპირველისაკა
ნონმდებლონორმა,რომელმაცუნივერსიტეტებს
დისტანციურისწავლებისგანხორციელებისნება
დართო,2005წელს„უმაღლესიგანათლებისშესა
ხებ“კანონშიიქნაშეტანილი.აღნიშნულიკანონის
თანახმად,განათლებისსამინისტროგანსაზღვრავს
მოთხოვნებს,რომლებიცუნდადაკმაყოფილდეს,
რათაჯგუფებში/კლასებში,სადაცდისტანციური
სწავლებისტექნოლოგიებიდამეთოდებიგამოიყ
ენება,მოსწავლეებიუზრუნველყოფილნიიყვნენ
სათანადოწვდომითდაშესაბამისიხანგძლივობის
სასწავლოდროით,როგორცდასწრებულასევედა
უსწრებელფაკულტეტებზე.

პოლონეთისუმაღლესიგანათლებისსამინის
ტრომ2007 წელს შემოიღოუნივერსიტეტებში
ელექტრონულისწავლებისწესებიდამათისტან
დარტიზებამოახდინა,ხოლო2011წელსშესწორება
იქნაშეტანილი.ევროკავშირისწევრიქვეყნებისსა
განმანათლებლოგაერთიანებისქსელის„Eurydice“
ისთანახმად,პოლონეთშიფაკულტეტებიდაკურ
სებიდისტანციურისწავლებისტექნოლოგიითდა
მეთოდითშეიძლებაგაიმართოს,თულექციების
საერთოსაათებისრაოდენობასასწავლოპროგრა
მითგათვალისწინებულისაათების50%სარაღემ
ატება.ამასთან,უმაღლესისასწავლებლებიუდნა
აკმაყოფილებდნენშემდეგმოთხოვნებს:

1.პედაგოგებიშესაბამისგადამზადებასგადი
ანდისტანციურისასწავლოკურსებისგამართვის
მიზნით.გადამზადებისპროცესიუმაღლესიგანათ
ლებისდაწესებულებისმუდმივიზედამხედველო
ბისპირობებშიმიმდინარეობს;

2.საინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნო
ლოგიებზედაპროგრამებზეწვდომასტუდენტე
ბისადაპედაგოგების,როგორცსინქრონულ,ასევე
ასინქრონულინტერაქციასუზრუნველყოფს;

3.სალექციოდასასწავლომასალებიწარმოდ
გენილიაელექტონულფორმატში;

4. სტუდენტებსაქვთწვდომაპირისპირლექ
ციებზე, სასწავლომეთოდოლოგიურსესიებზე
აკადემიურდასხვაშემადგენლობასთან,რომელიც
ახორციელებს სწავლებას,როგორცუმაღლესი
სასწავლებლისცენტრალურკამპუსშიასევეფი
ლიალებში;

5.სტუდენტებისსასწავლოშედეგებისწავლე
ბისპროგრესისდინამიკამუდმივიმონიტორინგის
საშუალებითკონტროლდება.გამოცდები(ანშეფა
სებისსხვაფორმები)კურსისბოლოს,უმაღლესი
სასწავლებლისმთავარკამპუსშიანფილიალებში
ტარდება;

6.სტუდენტებმაასეთკურსებშიმონაწილეობ
ისათვისშესაბამისგადამზადებასგადიან.

ეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვი
თარებისორგანიზაციის (OECD)უკანასკნელი
კვლევის(2019)თანახმად,ელექტრონულიონლაინ
განათლებისმიღებაპოლონეთშიშესღუდულია,
თუმცააშკარაზრდააღინიშნება.2012წლისათვის
ზრდასრულთარიცხვი,ვინცდისტანციურისახის
სწავლებითისარგებლა,პოლონეთშიუფრომაღა
ლიიყო(43,7%)ვიდრეეკონომიკურითანამშრომ
ლობისადაგანვითარებისორგანიზაციის (OECD)
სხვაწევრქვეყნებში.ამჟამადშექმნილიანაციონ
ალურიპლატფორმა,რომელიცხელსუწყობსუმ
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აღლესსასწავლებლებსთავისუფალიდაფართოდ
ხელმისაწვდომისასწავლოკურსებიგამართონ.
აღნიშნულიგულისხმობსსახელმწიფოთანადაფი
ნანსებასელექტრონულიგანათლებისერთერთი
სახეობისჩამოყალიბებისადადანერგვისმიზნით:
1)სტუდენტებისათვისრეკომენდირებულიასას
წავლოკურსები,რომლებიცსასწავლოპროცესის
დამატებითელემენტადგანიხილება:2)ყველასათ
ვისხელმისაწვდომიკურსები.

ტექსტურინაწილი1:
ელექტრონულისწავლებისგამოყენებაპაპი
იოანეპავლეIIუნივერსიტეტშიქ.კრაკოვში

დორსკას (Dorska2016)თანახმად, პაპიიოანე
პავლეIIუნივერსიტეტიპოლონეთისრეგულაცი
ებისგათვალისწინებით,ელექტრონულისწავლე
ბისსისტემაში2009/10აკადემიურიწლიდანმო
ნაწილეობს.უნივერსიტეტისგადაწყვეტილებით,
სასწავლოსაათებისრაოდენობაელექტრონული
სწავლებისდროსშეზღუდულიასაერთოსაათების
40%მდე,რაცკანონითდაწესებულზღვარზენაკ
ლებია.სხვასაკანონმდებლომოთხოვნებსუნივერ
სიტეტიშემდეგისახითითვალისწინებს:

1.პედაგოგიურიკოლექტივიგადამზადებულია
დისტანციურისასწავლოკურსებისგამართვი-
სათისლექციებიპირველადიმართებაუნივერ
სიტეტის პლატფორმის გამოყენებით. ყოველი
სემესტრისდასაწყისში,ლექტორებიშესაბამის
გადამზადებას გადიან ელექტრონული კურსე
ბისშექმნისპრინციპებთან,კურსისსათანადოდ
ჩატარებასთან, მონაწილეთა პროგრესისადა
მთლიანადსასწავლოპროცესისმონიტორინგთან
დაკავშირებით.

2.უნივერსიტეტიტექნიკურადუზრუნველ-
ყოფსსტუდენტებისადალექტორების,როგორც
სინქრონული,ასევე ასინქრონული ინტერაქცი-
ის საშუალებას  2015 წლიდანუნივერსიტეტი
ეყრდნობა „Moodle“ის პლატფორმას (Moodle
platformModularObjectOrientedDynamicLearning
Environment).„Moodle“არისსაინფორმაციოტექ
ნოლოგიურისისტემადისტანციურისწავლების
პროცესისსამართავად.მასაქვსმარტივიდაეფ
ექტურიინტერფეისიინტერნეტბრაუზერებისათ
ვის,რომელიცუზრუნველყოფსკურსისსასწავლო
მასალებზემარტივწვდომასდაგამოყენებას.მომ
ხმარებელსშეუძლიადამატებითიპროგრამების
ჩამოტვირთვისგარეშე ისარგებლოსსისტემის/
პლატფორმისყველაფუნქციით.პროგრამააღჭურ

ვილიამოდულებით,რომლებიცუზრუნველყოფენ
თანამშრომლობასსტუდენტებსადალექტორებს
შორისსინქრონულიდასინქრონულიდონეების
გამოყენებით.

3.სასწავლოდასალექციომასალებისელექ-
ტრონულიფორმატითმიწოდება„Moodle”პლატ
ფორმაზესრულადხელმისაწვდომიაუნივერსიტე
ტისავტორიზებულისასწავლომასალა,ანუკურსში
მონაწილესტუდენტებისათვისსრულისასწავლო
მასალაზეწვდომათავისუფალია

4. სტუდენტებს აქვთ პირისპირ სწავლების
შესაძლებლობა -უნივერსიტეტი იყენებსელექ
ტრონული სწავლების პლათფორმას,როგორც
ტრადიციულისწავლებისგამდიდრებისდამატე
ბითსაშუალებას.ვინაიდანლექციების60%უშუ
ალოდუნივესრიტეტშიმიმდინარეობს. ამასთან,
კონსულტაციებისდაგამოცდებისუმეტესობა,
სტუდენტებსადაპედაგოგებსშორისპირადიკომუ
ნიკაციისსაფუძველზე,უნივერსიტეტისშენობაში
იმართება.

5.სტუდენტებისაკადემიურიწინსვლისპრო-
ცესის მუდმივი მონიტორინგი,ცოდნისდაუნ-
არების გამოვლენა, სემესტრულიდა წლიური
გამოცდებისჩათვლით - „Moodle“ისპლატფორ
მისგამოყენებით,პედაგოგებსშეუძლიათთვალი
ადევნონსტუდენტებისგანვითარებასდატესტე
ბითშეამოწმონმათმიერათვისებული/მასალაან
ცოდნისდონე.ლექტორებიაკონტროლებენსტუ
დენტებისციდნისდონესმრავლპასუხიანიტეს
ტებისმეშვეობით.პედაგოგებსშეუძლიათშეაფ
ასონსტუდენტისმუშაობა,მისიპლატფორმასთან
თანამშრომლობისსტატსისტიკით.ლექტორებს
ასევეშეუძლიათშეზღუდონსასწავლომასალაზე
წვდომისდროანშეზღუდონსპეციფიურიგვერ
დისდათვალიერებისრაოდენობა.ამასთან,ყველა
საბოლოოგამოცდაუშუალოდუნივესრსიტეტის
შენობაშიტარდება.

6.პედაგოგებისაქტიურობისმონიტორინგი -
უნივერსიტეტი ამოწმებს მოცემულისასწავლო
კურსისპროგრამულიმოთხოვნებისადაშესაბა
მისიაქტიურობისშესაბამისობას. პროგრამული
მასალისდიდაქტიკურიბაზაფასდება(ე.წ.სილა
ბუსისადაპტაციამოთხოვნებთან,მიზნებსადასას
წავლომეთოდებთან.ასევე,სასწავლომასალების
შინაარსისკონტროლი).სწავლებისმიზნებისდა
სტუდენტებისმიერმიღწეულიშედეგებიექვემ
დებარებაზედმიწევნითკონტროლს,უმაღლესი
განათლებისეროვნულისაკვალიფიკაციომოთხოვ
ნებისთანახმად.



24

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფოს მა გა ლი თი
დიდიბრიტანეთისგანათლებისდეპარტამენ

ტისმიერჩატარებულკვლევაში(2018)ხაზგასმუმ
ლია,რომდისტანციურისწავლებისგამოყენება
წარმატებითარისდამკვიდრებულიამქვეყანაში.
შერეულისწავლების მეთოდიდაახლოებით50
წლისგანმავლობაშიგამოიყენება.თავდაპირვე
ლად, კომუნიკაციაფოსტისმეშვეობითხორცი
ელდებოდა. 1980იანიწლებისტექნოლოგიური
მიღწევებისშემდეგკი,კომუნიკაციისელექტრო
ნულფორმებზეგადავიდა.2000იანიწლებშიინ
ტერნეტისშემოსვლამელექტრონულისწავლის
ხელმისაწვდომობადიდბრიტანეთშიმკვეთრად
გაზარდა.2010იანწლებშიაღინიშნაე.წ. მასობ
რივიღიაონლაინსწავლებებისკურსების(MOOC)
პლატფორმებისგამოყენებისსწრაფიგავრდელება,
ხოლოშემდგომმატექნოლოგიურმამიღწევებმა
ხელიშეუწყოსასწავლოპროცესისმსვლელობისას
ონლაინვიდეოს,ინტერაქტიულიგრაფიკისადაიმ
იტაციურიმოდელირებისგამოყენებას.

დიდიბრიტანეთისპოლიტიკამაღნიშნულტექ
ნოლოგიურტენდენციებზეშედარებითსწრაფად
მოახდინარეაგირება.1989წელსმთავრობამდაარ
სასაგანმანათლებლოტექნოლოგიებისეროვნული
საბჭო,რომელიცმხარსუჭერსსკოლებშიინფორ
მაციულიტექნოლოგიების(ICT)გამოყენებას.ამას
თან,1993წელსმთავრობამშექმნაინფორმაციული
სისტემებისგაერთიანებულიკომიტეტი,უმაღლეს
საგანმანათლებლოდაწესებულებებშიინფორმა
ციულიტექნოლოგიებისგამოყენებისმხარდაჭე
რისმიზნით.ამასთან,2000იანწლებშიმიღებულ
იქნამთელირიგისტრატეგიულიდაპოლიტიკური
დოკუმენტებიუმაღლესიგანათლებისსფეროში
დისტანციურისწავლებისშემდგომიმხარდაჭერის
მიზნით.

აღსანიშნავია,რომსხვაგანვითარებულქვეყ
ნებთანშედარებით,დიდიბრიტანეთისუმაღლესი
განათლებისრეგულაციებიუფროლიბერალური
დადეცენტრალიზებულია.უმაღლესი საგანმა
ნათლებლოდაწესებულებები არიან ავტონომი
ური,დამოუკიდებელიორგანიზაციები.მათაქვთ
შესაბამისისაკანონმდებლობაზადაიურიდიული
უფლებამოსილებები,როგორც აკადემიურ, ას
ევეადმინისტრაციულსფეროებში.შესაბამისად,
უმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებს
არაქვთშეზღუდვებიელექტრონულისწავლების
მიწოდებასთანდაკავშირებით,რაცგანაპირობებს
მათმოქნილობას,თავადგანსაზღვრონსასურველი
მიდგომარომელსაცშემდგომგანახორციელებენ.

დიდიბრიტანეთისგანათლებისდეპარტამენ
ტისკვლევისთანახმად(2018),მრავალუმაღლეს
სასწავლოდაწესებულებასუკვეაქვსშემუშავებუ
ლიელექტრონულისწავლებისპროგრამები.იმის
გამო,რომბევრდაწესებულებაშიელექტრონუ
ლისწავლებისპლატფორმებისგამოყენებაუკვე
უახლოვდება მათიშესაძლებლობებისზღვარს,
ისინიელექტრონულისწავლებისგაფართოვებას
მნიშვნელოვან პრიორიტეტადარგანიხილავენ.
ზოგიერთი საგანმანათლებლოდაწესებულება
აცხადებს,რომდაინტერესებულიაელექტრონული
სწავლებისპლატფორმებისგაფართოებით,რათა
უფროვრცელიგეოგრაფიულიარეალიმოიცვას.

ტექსტურინაწილი2:
დიდბრიტანეთშიელექტრონული

სწავლებისმიმოხილვა

გაერთიანებულისამეფოსგანათლებისდეპარ
ტამენტისკვლევისთანახმად(2018),215დაწესებუ
ლებაახორციელებსონლაინანშერეულისწავლე
ბისმომსახურებისმიწოდებას.ამრაოდენობიდან
დაახლოებით60%სწარმოადგენენკერძოდაწესე
ბულებები,ხოლომნიშვნელოვნადნაკლებადარიან
წარმოდგენილნისახელმწიფოუმაღლესისასწავ
ლებლები.უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესე
ბულებებისუმეტესობაელექტრონულისწავლების
კურსებისათვისიყენებს„MOOC“პლატფორმას.

ინგლისის24უნივერსიტეტიელექტრონული
სასწავლოკურსებისათვისიყენებს„FutureLearn“
პლატფორმას, ხოლორამოდენიმე ბრიტანული
უნივერსიტეტიაშშსადაევროპაშიდაფუძნებულ
„MOOC“პლატფორმებთანთანამშრომლობს,რომ
ლებიცდაფუძნებულიდაგავრცელებულიააშშსა
დაევროპაში. მაგალითადლონდონისიმპერიალ
კოლეჯი(LondonImperialCollege)დაოქსფორდის
უნივერსიტეტი(OxfordUniversity)იყენებენ„EdX“
პლატფორმას,ხოლოიმპერიალიკოლეჯი(Imperial
College),ლიდსისუნივერსიტეტი(LeedsUniversity)
და მანჩესტერის უნივერსიტეტი (Manchester
University)არიანონლანსწავლებისპლატფორმა
Courseraსწევრები.

საგანმანათლებლოდაწესებულებებიყველაზე
ხშირადელექტრონულისწავლებისკურსებსშემ
დეგდისციპლინებშიიყენებენ:

ჯანმრთელობადასოციალურიდაცვა;ბიზნესის
ადმინისტრირება;მართვადამენეჯმენტი;მათემა
ტიკისსაფუძვლები; ინგლისურიენა;საინჟინრო
დარგები;საინფორმაციოტექნოლოგიები.
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შეთავაზებულიკურსები,უმეტესწილად,საკ
მაოდხანმოკლეხანგძლივობის არიან3დან16
კვირამდე,სადაცკვირისგანმავლობაშისწავლის
ხანგძლივობა36საათსშეადგენს.

ღიაუნივერსიტეტი(OpenUniversity)არისუმ
სხვილესიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესე
ბულებადიდბრიტანეთში,რომელიცახორციელებს
ონლაინსწავლებისპროგრამებს. სტუდენტების
რაოდენობისთვალსაზრისითაც,თითქმის170000
სტუდენტით,რომელთაგან7000უცხოელია,ისას
ევეარისუმსხვილესიუნივერსიტეტიბრიტანეთში
დაერთ–ერთიუდიდესიევროპაში.იგი1969წელს
გაიხსნადამას არაერთხელმიენიჭა ინგლისისა
დააუელსისსაუკეთესოუნივერსიტეტისწოდება
(სტუდენტებისკმაყოფილებისხარისხისკუთხით).
ღიაუნივერსიტეტისსისტემაშიშედის132უნივერ
სიტეტიდაკოლეჯი,რომელთაგანყველაზემეტად
ცნობილიადიზაინის,ხელოვნებისისტორიის,ინ
გლისურიენის,დედამიწისდაგარემოსდაცვითი
მეცნიერებების, კომპიუტერულიმეცნიერების,
განვითარებისკვლევების,სოციალურიპოლიტიკის
დასოციალურისაქმიანობისადასოციოლოგიის
მიმართულებებით. მსოფლიოუნივერსიტეტის
რეიტინგებისცენტრის2018წლისშეფასებით,იგი
36ეადგილზეაბრიტანეთშიდა498ეადგილზე
მსოფლიოში.

გერ მა ნი ის მა გა ლი თი
საერთაშორისოკვლევითიჟურნალ„IDEAL“ის

(2015)მიერმიერჩატარებულიკვლევისთანახმად,
გერმანიის ყველა, 16ფედერაციულმიწას აქვს
უფლებამოსილებათვითონგანსაზღვროსშესაბა
მისისასწავლოსისტემა.ამისმიუხედავად,მათში
მსგავსებაუფრომეტიავიდრეგანსხვავება.მაშა
სადამე,გერმანიისგანათლებისსისტემაარარის
ცენტრალიზებული: ყველაფედერაციულმიწას
უფლებააქვსსაკუთარსაზღვრებში,განათლების
საკითხებზეთავადმიიღოსგადაწყვეტილებები.
თითოეულფედერაციულმიწასსაკუთარიგანათ
ლებისსამინისტროაქვს.ასევეადმინისტრაციული
რეგულაციები,სწავლისღირებულებისადასასწავ
ლოპროცესისორგანიზებისთაობაზე.ეროვნულ
დონეზეერთიანიპოლიტიკისშემუშავებაკიფე
დერაციაშიშემავალიერთეულებისკოორდინაცი
ითხორციელდება.16დან13ფედერალურმიწას,
საკუთარრეგულაციებში,შედარებითმოკლეან
ვრცელი,თუმცამკაფიოგანმარტებააქვსგაკეთე
ბულიდისტანციურსწავლებასთანდაკავშირებით.

დისტანციურიგანათლებისპროცესიტრადი

ციულადუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესე
ბულებებისმიერხორციელდებადააკადემიური
ხარისხისმინიჭებითსრულდება.დისტანციური
სტუდენტებისრაოდენობა2000იანიწლებისდა
საწყისიდანსტაბილურადიზრდება,რასაცგანსა
კუთრებითხელსუწყობსდისტანციურისწავლის
მსურველთათვისუნივერსიტეტშიჩარიცხვისუფ
როხელსაყრელი/მარტივირეგულაციები.„IDEAL“
ის(2015)განცხადებით,უნივერსიტეტებისამგვარი
ძალისხმევაძირითადადგამოწვეულიაიმმოტივა
ციით,რომელექტრონულისწავლებადამატებითი
ფინანსურირესურსებისმოზიდვასუწყობსხელს.
სანამგერმანიისუნივერსიტეტებისუმრავლესობა
ჯერკიდევტრადიციულგანათლებისსეგმენტზე
არიანფოკუსირებულნი,ზოგიერთმამათგანმაუკ
ვეშექმნასპეციალურიცენტრებიდისტანციური
განათლებისპროგრამებისთვის.

ტექსტურინაწილი3:
ჰაგენისუნივერსიტეტის

(UniversityofHagen)მაგალითი

ჰაგენისუნივერსიტეტი,რომელიც1975წელს
დაარსდაჩრდილოეთრაინ  ვესტფალიაშიმდე
ბარეობს. ეს არის საზოგადოებრივი კვლევითი
უნივერსიტეტი,რომელიც,პირველრიგში,დისტან
ციურსწავლებაზეაორიენტირებული.გერმანიის
სტატისტიკისფედერალურიოფისისთანახმად,
იგიქვეყნისუდიდესიუნივერსიტეტიარადგანმან
2019/20წლისზამთრისსემესტრში75000ზემეტი
სტუდენტიმიიზიდა.უნივერსიტეტისვებგვერდის
თანახმად,მისიხარისხისპროგრამებიდაუწყვეტი
განათლებისმიღებისპირობებისტუდენტებისუმ
რავლესობისათვისუმაღლესიგანათლებისმიღე
ბასხელმისაწვდომსხდიან.უნივერსიტეტისხუთი
ფაკულტეტი ახორციელებსფართო სპექტრის
თეორიულდაგამოყენებითკვლევებსჰუმანიტა
რულდასოციალურმეცნიერებათა,ფსიქოლოგიის,
მათემატიკისდაკომპიუტერულიმეცნიერების,
ეკონომიკისადაბიზნესისადმინისტრირებისდა
სამართლისსაგნებისსფეროებში.

უნივერსიტეტისსწავლებისკონცეფციაემყა
რებაშერეულისწავლებისმიდგომას,რომელიც
ითვალისწინებსროგორცბეჭდურ,მულტიმედიურ
დაონლაინსასწავლომასალებს,ასევეარჩევითი
პერსონალურისემინარებისდაღონისძიებების
ჩატარებას. კურსის შინაარსი ხელმისაწვდომია
მრავალიფორმით.გარდაბეჭდურიდაონლაინ
სასწავლო მასალებისა, სტუდენტები იყენებენ
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ციფრულმედიას, სარგებლობენ ჰაგენისუნივ
ერსიტეტისსასწავლოპლატფორმა „Moodle“ით.
ისინი ესწრებიანსემინარებსადაპერსონალურ
ღონისძიებებსჰაგენისკამპუსშიდასხვანებისმი
ერრეგიონალურდასასწავლოცენტრშიროგორც
გერმანიაშიასევესაზღვარგარეთ.ჰაგენისვირტუ
ალურისტუდენტურიგარემოსაშუალებასაძლევს
მათ,ონლაინრეჟიმში,მარტივადმოაგვარონყველა
ორგანიზაციულისაკითხი.

სამ ხრეთ კო რე ის მა გა ლი თი
სამხრეთკორეაარისქვეყანა,რომელიცტრა

დიციულად,ტექნოლოგიებისდახვეწასადაშექ
მნაზეაორიენტირებული.მასაქვსყველაპირობა
ელექტრონულისწავლებისმნიშვნელოვანიგანვი
თარებისათვის.ესარისმჭიდროდდასახლებული
დაურბანიზებულისაზოგადოებამაღალსიჩქა
რიანინტერნეტზეწვდომით,განათლებისმაღალი
დონითდაუმაღლესსასწავლებლებშიჩარიცხვის
მაღალიმაჩვენებლით.დანიურისასწავლოცენ
ტრის „NUFFIC“ის (2016)თანახმად,კორეისუდ
იდესიეროვნულიღიაუნივერსიტეტი(TheKorea
NationalOpenUniversity ) –1970იანიწლებიდან
ტელევიზიის,რადიო(საგანმანათლებლომაუწყებ
ლობისსისტემა),კომპაქტდისკებით,ინტერნეტის
დავიდეოკასეტებისსაშუალებითახორციელებს
დისტანციურსწავლებას.

კიბერუნივერსიტეტებიდაციფრულიგანათლე
ბისკოლეჯები,1980იანწლებშიგანხორციელებ
ულირეფორმებისშემდეგუზრუნველყოფენდის
ტანციურგანათლებას.მართალია,საწყისეტაპზე,
5კიბერუნივერსიტეტიარსებობდა,2009წლიდან
მათირიცხვიგაიზარდა.ამისშემდეგ,ისინი,რო
გორცდისტანციურისწავლებისუნივერსიტეტები,
„უწყვეტიგანათლებისშესახებ“(LifelongEducation
Act)კანონსაღარექვემდებარებიან.ამჟამად,მათი
საქმიანობაგანისაზღვრება „უმაღლესიგანათ
ლების შესახებ“ კანონის (HigherEducationAct)
პირობებით,როგორცდისტანციურისწავლების
უმაღლესისაგანმანათლებოდაწესებულებები.ის
ინისთავაზობენ23წლიანსაშუალოგანათლების
(juniorcollegeprograms)დასაბაკალავროპროგრა
მებსშესაბამისიხარისხით.

თურ ქე თის მა გა ლი თი
ახალგაზრდამოსახლეობისგამოთურქეთის

მოსახლეობისსაშუალოასაკი32წელია, ხოლო
გერმანიის 46,ბრიტანეთის 40დააშშის 38,
თურქეთშიუმაღლესგანათლებისპროგრამებში

ჩარიცხულსტუდენტთახვედრითიწილიცშედა
რებითმაღალია.2018წლისმდგომარეობით,თურ
ქეთშითითქმის7.5მლნსტუდენტია,რაცმთლიანი
მოსახლეობისთითქმის10%სშეესაბამებადაეს
მაჩვენებელი,მნიშვნელოვნადაღემატებაევრო
კავშირის27ქვეყნისსაშუალო4%ს.

არსებულიდემოგრაფიულივითარებასაინფორ
მაციოტექნოლოგიებისგანვითარებისპირობებში,
„ნაყოფიერ ნიადაგს“ წარმოადგენსთურქეთში
ელექტრონულისწავლებისუმაღლესიგანათლე
ბისსექტორისზრდისთვის.როგორცბოზქურთი
(Bozkurt2019)აცხადებს,თურქეთშიგანსაზღვრუ
ლიარეგულაციებიდისტანციურისწავლებისთვის,
ესენიათავისუფალიდასწრებისსისტემა,სადაც
ჩარიცხვისთვისმინიმალურიმოთხოვნებიადაწე
სებულიდასწავლისმოქნილიშესაძლებლობებია
დადისტანციურისწავლებისსისტემა,რომელიც
გვთავაზობსნაწილობრივმოქნილსისტემას.დის
ტანციურიმეთოდისთანახმად,სტუდენტებიუნ
დააკმაყოფილებდნენწინასწარგანსაზღვრული
ჩარიცხვისმოთხოვნებსდასწავლისსაფასურის
გადახდისპირობით,ესწრებიანონლაინკურსებს,
რომლებიცონლაინსივრცეში,ონლაინმასალების
გამოყენებითტარდება. მეტიც,ღიადასწრების
სისტემით, განათლების მიღება ამჟამადშესაძ
ლებელიამხოლოდორმხრივირეჟიმითმომუშავე
სახელმწიფოანადოლუს,ათათურქისდასტამბუ
ლის (Anadolu,Atatürk. IstanbulUniversities)უნივ
ერსიტეტები;იხ.ცხრილი3),ხოლოდისტანციური
სწავლებაშესაძლებელიაკერძოანსახელმწიფო
უნივერსიტეტებში.უნივერსიტეტებისმიერღია
დასწრებითსწავლა მხოლოდპირველი2 წლის
შესაბამისიდაბაკალავრისხარისხისმიღებასით
ვალისწინებს,ძალიანშეზღუდულიასამაგისტრო
დადაუშვებელიასადოქტოროპროგრამები (იხ.
დიაგრამა5.).

რეალურადაც,ბოზქურთი(Bozkurt2019)აჩვე
ნებს,რომსტუდენტთამნიშვნელოვანირაოდენობა
7,5მლნდან3,5მლნ,რაცთითქმის50%სშეად
გენს,ჩართულიასაგანმანათლებლოდაწესებულე
ბებისსხვადასხვადუალურდაღიასწავლებებში.

ონლაინგანათლების90%ხორციელდება ან
ადოლუსუნივერსიტეტის მეშვეობით, სადაც,
თურქეთისონლაინ განათლების მაძიებელთა
90%ჩარიცხული.ამუნივერსიტეტშისტუდენტებს
საშუალებააქვთა)ჩაირიცხონსახელმწიფოსაგან
მანათლებლოსისტემაშიმიღებულიმინიმალური
ქულით.ბოზგურთი(Bozkurt2019)მიუთითებს,რომ
მნიშვნელოვანირაოდენობაირიცხებასახელმწიფო
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საგამოცდოსისტემისმეშვეობით.ბ)გამოცდების
ჩაბარებისშემდეგ,ჩაირიცხონკვალიფიკაციისასამ
აღლებლად;გ)გადმოვიდნენმომიჯნავეფაკულტე
ტიდან;დ)მიიღონმეორადიგანათლება.ანადოლუს
უნივერსიტეტშიფუნქციონირებს17ფაკულტეტი
(ბაკალავრიატი),აქედანსამშიღიადისტანციური
სწავლებაიმართება,სამშიგამოიყენებააკადემიური
სწავლება,ოთხშიიმართებაპროფესიულტექნიკური
კურსები,ცხრაუმაღლესისგანათლებისფაკულტე
ტია (ხუთიმათგანისამაგისტროდასადოქტორო
ხარისხის)დააქვს30კვლევითიცენტრი.ბოზქურთის
(Bozkurt2019)ცნობით,უნივერსიტეტშიდასაქმებუ
ლია2,539აკადემიურიდა1,692ადმინისტრაციული
მუშაკი.სტუდენტებისრაოდენობა3,211,489აღწევს,
39.577კამპუსშიდა3,170,622დაუსწრებელი,დის
ტანციურისწავლებისპროგრამებით.1982წლიდან,
ანადოლუსუნივერსიტეტისღიაკურსდამთავრებუ
ლისტუდენტებისსაერთორაოდენობადაახლოებით
2.8მილიონია.

დას კვნა
�	 მსოფლიოსსხვადასხვაქვეყნისმონაცემების

მიხედვით,უმაღლესიგანათლებისდაუფლების
მსურველთარიცხვიაღემატებაგანათლებისარ
სებულშესაძლებლობებს:აღნიშნულიპრობლემის
გადაწყვეტისსაუკეთესოგამოსავალიაუმაღლეს
სასწავლებლებშიდისტანციურისწავლებისსისტე
მისდანერგვა.
�	დისტანციურიგანათლებატრადიციულიგანათ

ლებისყველაფორმისორგანიზაციული,მეთოდური
დატექნიკურიუზრუნველყოფისსახეცვლილებაა,
რომელიცჩამოყალიბდაახალიინფორმაციული
ტექნოლოგიებისდინამიურიგანვითარებისშედეგად
�	 სტუდენტისაღჭურვათანამედროვეციფრუ

ლიწიგნიერებითქართულიუმაღლესიგანათლების
სისტემისპოლიტიკისერთ–ერთიმთავარიპრიორ
იტეტიადამისსამართლებრივრეგულაციებშიც,
თუმცაჯერჯერობითარასრულყოფილად,აისახება
(საქართველოსეროვნულისასწავლოგეგმა,საქარ

თველოსუმაღლესიგანათლებისკანონი),აქედან
გამომდინარე,დისტანციურიგანათლებისსაუნივ
ერსიტეტოპოლიტიკადქცევადამისიპრაქტიკული
განხორციელებასაქართველოსუნივერსიტეტები
სათვისპრიორიტეტსწარმოადგენს;
�	დისტანციურიგანათლება21ესაუკუნისერთ

ერთიპრიორიტეტულიმიმართულებაა,თუმცაამ
სისტემამსრულადარუნდაჩაანაცვლოსტრადიცი
ულისწავლებისსისტემა.სწავლებისეფექტიანობა
გაიზრდებათუდისტანციურიგანათლებაიქნება
დამატებითისაშუალება.აღნიშნულიპრინციპისდაც
ვისშედეგადნებისმიერსშეეძლებაისწავლოსმისი
სურვილის,დროისდაშესაძლებლობისარსებობის
მიხედვით.დისტანციურისწავლებისსაფუძველი
უნდაიყოსტრადიციულისწავლებისაპრობირებული
დასაინფორმაციოტექნოლოგიებზედაფუძნებული
დახვეწილივერსია;
�	 დისტანციურსწავლებაშიერთერთყველაზე

მნიშვნელოვანროლსთამაშობსინტერნეტიდაინ
ტერნეტზეხელმისაწვდომობისთანაბარზომიერება
(რაცსაქართველოშიჯერჯერობითგარკვეულად
პრობლემასწარმოადგენს)როდესაცსტუდენტებს
დაპროფესორმასწავლებლებსექნებათწვდომა
სხვადასხვარესურსებთანროგორებიცააელექტრო
ნულიფოსტა,ვიდეოები,ფოტოები,საინფორმაციო
დაფა,სხვადასხვაპროგრამულიაპლიკაციებიდა
სხვასაშუალებები.
�	დისტანციურიგანათლებისდანერგვაგარკვე

ულსიძნელეებთანარისდაკავშირებული,რადგან
მოსახლეობა(დამათშორისსტუდენტები)ხასიათ
დებაცვლილებებთანდასიახლეებთანადაპტაციის
სხვადასხვაუნარით;
�	დისტანციურიგანათლებისერთერთიმთავარი

სამიზნეჯგუფიპერიფერიებიდარეგიონებია,სა
დაცნაკლებიაწვდომახარისხიანგანათლებაზედა
შედარებითნაკლებიაძლიერიტრენინგცენტრები
დასაქართველოსუნივერსიტეტებშიგანათლების
მიღებისმსურველიუცხოელისტუდენტები;
�	დისტანციურიგანათლებისსისტემიდანმიღე

18 
 

თთაავვიისსუუფფაალლიი  დდაასსწწრრეებბიისს  სსიისსტტეემმაა, სადაც ჩარიცხვისთვის მინიმალური მოთხოვნებია 
დაწესებული და სწავლის მოქნილი შესაძლებლობებია და დდიისსტტაანნცციიუურრიი  სსწწაავვლლეებბიისს  სსიისსტტეემმაა, 
რომელიც გვთავაზობს ნაწილობრივ მოქნილ სისტემას. დისტანციური მეთოდის თანახმად, 
სტუდენტები უნდა აკმაყოფილებდნენ წინასწარ განსაზღვრული ჩარიცხვის მოთხოვნებს და 
სწავლის საფასურის გადახდის პირობით, ესწრებიან ონლაინ კურსებს, რომლებიც ონლაინ 
სივრცეში, ონლაინ მასალების გამოყენებით ტარდება. მეტიც, ღია დასწრების სისტემით, 
განათლების მიღება ამჟამად შესაძლებელია მხოლოდ ორმხრივი რეჟიმით მომუშავე 
სახელმწიფო-  ანადოლუს, ათათურქის და სტამბულის (Anadolu, Atatürk. Istanbul Universities) 
უნივერსიტეტები; იხ. ცხრილი 3), ხოლო დისტანციური სწავლება შესაძლებელია კერძო ან 
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. უნივერსიტეტების მიერ ღია დასწრებით სწავლა მხოლოდ 
პირველი 2 წლის შესაბამისი და ბაკალავრის ხარისხის მიღებას ითვალისწინებს, ძალიან 
შეზღუდულია სამაგისტრო და დაუშვებელია სადოქტორო პროგრამები. 
 

დდიიააგგრრაამმაა  55..  ჩჩაარრიიცცხხვვეებბიი  თთუურრქქეეთთიისს  უუმმააღღლლეესსიი    გგაანნაათთლლეებბიისს  სსიისსტტეემმააშშიი  22000088  წწ..  ((მმწწვვაანნეეაა  --    

დდიისსტტაანნცციიუურრიი  გგაანნაათთლლეებბიისს  სსწწაავვლლეებბაა,,  ,,ყყვვიითთეელლიი  ყყვვეელლაა  სსხხვვაა))  

 
წყარო: ბოზქურთი(2019) 
 
რეალურადაც, ბოზქურთი (Bozkurt 2019) აჩვენებს, რომ სტუდენტთა მნიშვნელოვანი 
რაოდენობა -  7,5 მლნ-დან 3,5 მლნ, რაც თითქმის 50%-ს შეადგენს, ჩართულია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა დუალურ და ღია სწავლებებში. 
 
ონლაინ განათლების 90% ხორციელდება ანადოლუს უნივერსიტეტის მეშვეობით, სადაც, 
თურქეთის ონლაინ განათლების მაძიებელთა 90% ჩარიცხული. ამ უნივერსიტეტში 
სტუდენტებს საშუალება აქვთ ა) ჩაირიცხონ სახელმწიფო საგანმანათლებლო სისტემაში 
მიღებული მინიმალური ქულით.  ბოზგურთი (Bozkurt 2019) მიუთითებს, რომ მნიშვნელოვანი 
რაოდენობა ირიცხება სახელმწიფო საგამოცდო სისტემის მეშვეობით. ბ) გამოცდების ჩაბარების 
შემდეგ, ჩაირიცხონ კვალიფიკაციის ასამაღლებლად; გ) გადმოვიდნენ მომიჯნავე 
ფაკულტეტიდან; დ) მიიღონ მეორადი განათლება. ანადოლუს უნივერსიტეტში 
ფუნქციონირებს 17 ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი), აქედან სამში ღია დისტანციური სწავლება 
იმართება, სამში გამოიყენება აკადემიური სწავლება, ოთხში იმართება პროფესიულ-
ტექნიკური კურსები, ცხრა უმაღლესის განათლების ფაკულტეტია (ხუთი მათგანი სამაგისტრო 
და სადოქტორო ხარისხის) და აქვს 30 კვლევითი ცენტრი. ბოზქურთის (Bozkurt 2019) ცნობით, 
უნივერსიტეტში დასაქმებულია 2,539 აკადემიური და 1,692 ადმინისტრაციული მუშაკი. 
სტუდენტების რაოდენობა 3,211,489 აღწევს, 39.577 კამპუსში და 3,170,622 დაუსწრებელი,  
დისტანციური სწავლების პროგრამებით. 1982 წლიდან, ანადოლუს უნივერსიტეტის ღია 
კურსდამთავრებული სტუდენტების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 2.8 მილიონია. 
 

დოქტორანტურა მასტერსი ბაკალავრიასოცირებული 

დიაგრამა5.ჩარიცხვებითურქეთისუმაღლესიგანათლებისსისტემაში2008წ.
(მწვანეა-დისტანციურიგანათლებისსწავლება,,ყვითელიყველასხვა)

წყარო:ბოზქურთი(2019)
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ბულიდანაზოგიძირითადადმიიღებაგანათლების
ფიზიკურადარსებულქალაქშიარსებულსაცხოვ
რებლისხარჯების,სასწავლომასალებისღირებუ
ლების,სატრანსპორტო,სასწავლოაუდიტორიების
განათების,კონდიცირების,დასუფთავების,გათბო
ბისდასაიჯაროხარჯებისშემცირებით;
�	 დისტანციურიგანათლებისუპირატესობადა

ეფექტიFacet–Faceგანათლებასთანშედარებით
ვლინდება1სტუდენტზემოსულისაოპერაციოხარ
ჯებისშემცირებითსტუდენტებისრეგისტრაციის
რაოდენობისზრდისშედეგად
�	დისტანციურიგანათლებისსისტემისერთერთ

უპირატესობასწარმოადგენსსტუდენტებისდაპრო
ფესორმასწავლებლებისსატრანსპორტოხარჯე
ბისდაზოგვადისტანციურადგანხორციელებული
სასწავლოპროცესისშედეგად,რომელიცმიიღება
მგზავრობისდროის (ღირებულებაშიგამოხატუ
ლი)დანაკარგებისშემცირებიდანუნივერსიტეტში
მგზავრობისდანახარჯისდაზოგვიდან;
�	სტუდენტისსაერთოდანაზოგიდისტანციური

განათლებისსისტემისდანერგვისშედეგადმიიღება
მგზავრობის,საცხოვრებლის,დასასწავლომასალებ
ზედანახარჯებისდაზოგვისშედეგად;
�	 სახელმწიფობიუჯეტისდაფინანსებაზემყო

ფიუნივერსიტეტების სახელმწიფოსარგებელი
დისტანციურიგანათლებისსისტემისდანერგვის
შედეგადწარმოადგენსსახელმწიფობიუჯეტით
განსაზღვრულიდაფინანსებისჯამურეფექტს,რო
მელიცგამოიხატებაუნივერსიტეტებისმიერდის
ტანციურისწავლებიდანდაგამოთავისუფლებული
ინფრასტრუქტურისსაშუალებითტრადიციული
განათლებისმსურველებიდანდამატებითმოზიდუ
ლისტუდენტებისსწავლისსაფასურიდანმიღებულ
საერთოშემოსავალში;
�	განათლებისსამინისტროსმიერსხვაპასუხის

მგებელუწყებებთანერთადუნდამოხდესწახალი
სებადამომავალშიდასაქმებაშიხელშეწყობასტუ
დენტებისათვისდასაქმებისბაზარზემოთხოვნადი
ონლაინკურსებისგავლის(სერტიფიკატისაღების)
შემთხვევაშიონლაინშეფასებისსისტემისშემოღება
დაიმპლემენტაციაუნდამოხდესსაზღვარგარეთის
საუკეთესოპრაქტიკისგამოყენებით;
�	უნდაგანისაზღვროსწესი,რომელიცდაადგენს

ლიმიტებსონლაინსწავლებისმსურველებისრაოდ
ენობაზე,იმისათვისრომსწორადიქნესგამოყენე
ბულიინტერნეტისქსელისშესაძლებლობებიდაარ
მოხდესქსელისგადატვირთადასასწავლოპროცე
სისშეფერხებადაგანხორციელდესტრადიციული
(Face2face)სწავლებისშენარჩუნება;
�	 დიდიუნივერსიტეტებისსასწავლოპროცეს

ში,რომლებსაცსტუდენტებისდიდირაოდენობის

მოზიდვისტექნიკურიბაზიდანდაცნობადობიდან
გამომდინარესწავლებისფორმებისგამოყენების
უფრომეტიდივერსიფიცირებისშესაძლებლობა
აქვს, აუცილებლადუნდაიქნესშენარჩუნებული
ჰიბრიდულისწავლებისპროცესი(ონლაინდატრა
დიციულისშერეული);
�	დისტანციურიგანათლებისპოტენციურისარ

გებლისმიღებისერთერთპერსპექტიულმიმართუ
ლებასწარმოადგენსპოტენციურიდამსაქმებელი
კომპანიისმიერმომავალშიდასაქმებულისტუდენ
ტისათვისსპეციალურად,დამსაქმებელიკომპანიებ
ისსაჭიროებებზემორგებულიგანათლებისპროცეს
ში(უნივერსიტეტშისპეციალურადორგანიზებული
ტრენინგი,სემინარი)ონლაინფორმითერთობლივი
(სტუდენტი,ტრენერი,დამსაქმებელიკომპანიისწარ
მომადგენელი)მონაწილეობისათვის,სტუდენტისდა
დაინტერესებულიპოტენციურიდამსაქმებლისმიერ
გადახდილისაფასურიდანმიღებულიშემოსავლები;
� 	  მიზანშეწონილიაპერსპექტივაშიცნობილი

უცხოურიუნივერსიტეტებისმიერშეთავაზებული
საუკეთესოდასაქართველოსდასაქმებისბაზარზე
მოთხოვნადიკურსებისნაკრებისონლაინპლატფორ
მის(ჰაბის)შექმნა,რაცშესაძლებელიასაქართველოს
სახელმწიფოუნივერსიტეტებშიncampus(ფიზიკურ
დასწრებით)სწავლისმიმართულებითმოზიდული
ქართველიდაუცხოელისტუდენტებისათვისდამა
ტებითაღნიშნულიმოთხოვნადიონლაინკურსების
შეთავაზებითუცხოურუნივერსიტეტებშისწავლის
არსებულზედაბალფასად,უცხოურუნივერსი
ტეტებთანურთიერთდაინტერესებითდადებული
ხელშეკრულებითსასწავლოკურსებისდისკონტი
რებულ(შემცირებულ)ფასზეშეთანხმებისწინასწარ
მიღწევით;
�	 დისტანციურისწავლებისმხარდაჭერისადა

უსდებისმოტივაციისათვის,შესაძლებლადმიგვაჩ
ნიაფინანსურიმხარდაჭერისაღმოჩენასახელმწი
ფოსმხრიდან,თანადაფინანსებისპრინციპით,როდე
საცუნივერსიტეტებისმხრიდანსწავლება/სწავლის
ახალიფორმებისდანერგვა,განიხილება,როგორც
აქტივობამათიმხრიდან.მსგავსიტიპისმხარდაჭე
რაეფუძნებაე.წ.“perfrmancebased“დაფინანსების
მოდელს,რომელიცფართოდარისგავრცელებული
დასავლეთში;
�	აკადემიურიპროგრამებისფარგლებშიისეთი

კომპონენტებისშეთავაზებამ,რომელთაგანხორცი
ელებაშესაძლებელიადისტანციურად,სხვადასხვა
სახისსიკეთისმომტანიიქნებაუსდთვის,კერძოდ:
� გამოათავისუფლებსგარკვეულრესურსებს

(აუდიტორიები,კომპიუტერულიკლასებიდაა.შ.)და
გამოიწვევსეკონომიასჩვეულებრივპროგრამებთან
შედარებით(ტექნიკურიპერსონალისხელფასში,კო
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მუნალურიდასხვასახისსერვისებისანაზღაურებაში
დაა.შ.),რაცშესაძლებლობასმისცემსუნივერსი
ტეტებს,ესუკანასკნელნიგამოიყენოსსხვადასხვა
ინოვაციურიმიმართულებითდამატებითისერვი
სებისშექმნისათვის,სტუდენტზეორიენტირებული
სასწავლოგარემოსფორმირებისგაღრმავებისათვის,
დამატებითიშემოსავლისმისაღებადდაა.შ;
� ონლაინპროდუქტების(ტრენინგმოდულები,

აკადემიურიპროგრამებიდამათიკომპონენტები(ძი
რითადი(majr)თუდამატებითი(minr)პროგრამები)
შექმნით,უსდებიშესძლებენმიზნობრივიბაზრის
გაფართოებას,როგორცგეოგრაფიულინიშნით,
ისესაზოგადოებრივიჯგუფებისმიხედვით,რაც
მათთვისდამატებითიშემოსავლებისგენერირების
პირობაგახდება;
� ონლაინსწავლებისმასშტაბებისზრდამსოფ

ლიოში,ასევე,შეიძლებასაინტერესოიყოსსაქარ
თველოსუნივერსიტეტებისათვის.ისინიშეიძლება
გახდნენ(დაინტერესებისშემთხვევაში)ამერიკული
თუევროპულიუნივერსიტეტებისონლაინპროდუქ
ტების:ერთიმხრივ,ადგილობრივბაზარზეიმპორ
ტირებისცენტრებიდამეორემხრივ,საქართველოს
სამხრეთდააღმოსავლეთმეზობელიქვეყნებისუნ
ივერსიტეტებშიმათიგადატანისდაგავრცელების
ჰაბები.ამშემთხვევაში,მათიმხრიდან,ფაქტობრი
ვად,არანაირირესურსისხარჯვაარიქნებასაჭირო,
ხოლოშემოსავალი,საკმაოდშესამჩნევიმოცულობის
შეიძლებააღმოჩნდეს;
�	 თუგავითვალისწინებთსაქართველოშისწავ

ლითდაინტერესებისმზარდმაჩვენებელს,დაამას
დაემატებაქვეყანაშიჯერჯერობითუსაფრთხო
სიტუაციაCVID19ეპიდემიისგავრცელებისმხრივ,
უნდავივარაუდოთ,რომუცხოელსტუდენტთარა
ოდენობა,მომავალშიკიდევუფროგაიზრდებადა
უახლოესი23წლისგანმავლობაშიმიაღწევსდაახ
ლოებით15,017,0ათასს.
�	ელექტრონული/დისტანციურისწავლებისპო

პულარობასაერთაშორისომასშტაბითდღითიდღე
მატულობსდასულუფრომეტიუმაღლესისაგანმა
ნათლებლოდაწესებულებასთავაზობსდაინტერესე
ბულპირებსსწავლებისამფორმითორგანიზებულ
საგანმანათლებლოპროგრამებს.საქართველოში
დისტანციურისწავლებისდანერგვისხელშეწყო
ბისმიზნითმთელირიგინაბიჯებიაგადასადგამი,
რომელიცდაკავშირებულიაცვლილებებთანიმსა
კანონმდებლოდაკანონქვემდებარენორმატიულ
აქტებში,რომელიცაწესრიგებსუმაღლესიგანათ
ლებისსისტემას:
� მნიშვნელოვანიაცვლილებებისგანხორციელ

ება„უმაღლესიგანათლებისშესახებ“კანონში,რათა
ელექტრონულისწავლებისკანონითგანსაზღვრულ

დეფინიციაშიმოიხსნასდათქმა,რომელიცდაკავში
რებულიასწავლებისამფორმითგანხორციელების
ტერიტორიულშეზღუდვასთან.აღნიშნულიცვლი
ლებაუზრუნველყოფსსწავლებისდისტანციურად
განხორციელებისშესაძლებლობასროგორცსა
ქართველოში,ასევემისფარგლებსგარეთმყოფი
სტუდენტებისთვის.ზემოაღნიშნულიშეზღუდვის
მოხსნისგარდა,ასევემნიშვნელოვანიაუმაღლესი
განათლებისსამივესაფეხურზეთანაბარიმიდგომის
დამკვიდრებისმიზნით,ელექტრონულისწავლების
დანერგვადასაშვებიგახდესუმაღლესიგანათლების
მესამესაფეხურზეც.ამასთან,მიზანშეწონილიაგან
ხორციელდესცვლილება„უმაღლესიგანათლების
შესახებ“საქართველოსკანონშიელექტრონული
სწავლებისფორმითორგანიზებულისაგანმანათ
ლებლოპროგრამებისაკრედიტაციისნაწილში,კერ
ძოდ,მოიხსნასშეზღუდვარომელიცითვალისწინებს
ასეთიპროგრამებისსაქართველოსტერიტორიაზე
აკრედიტაციისპირობას.
� ინტერნაციონალიზაციის,სტუდენტებისსა

ერთაშორისომობილობისადასაერთაშორისოპარ
ტნიორობებისგაღრმავებისხელშეწყობისმიზნით,
მნიშვნელოვანიაშემუშავდესდადაინერგოსდისტან
ციურადმიღებულიუმაღლესიგანათლებისაღიარებ
ისმექანიზმები.შესაბამისად,მიზანშეწონილიაცვლი
ლებისგანხორციელებასაქართველოსგანათლებისა
დამეცნიერებისმინისტრის2010წლის1ოქტომბრის
№98/ნბრძანებითდამტკიცებულ„საქართველოში
გაცემულისაგანმანათლებლოდოკუმენტებისნამ
დვილობისდადასტურებისადაუცხოეთშიმიღებული
განათლებისაღიარებისწესში“.
� ელექტრონული/დისტანციურიფორმითგან

ხორციელებულიუმაღლესისაგანმანათლებლო
პროგრამებისგარეხარისხისუზრუნველყოფის
ეფექტურად განხორციელების მიზნით, მნიშ
ვნელოვანიაშემუშავებულიქნასაკრედიტაციის
სტანდარტებითგათვალისწინებულიშეფასების
კრიტერიუმებისადაინდიკატორების/მტკიცებუ
ლებებისადაპტირება. ამასთან,მიზანშეწონილია
მომზადდესსარეკომენდაციოხასიათისსახელ
მძღვანელოდოკუმენტი.აღნიშნულიდოკუმენტი
ხელსშეუწყობსუსდებსპროგრამისშემუშავებისა
დაგანვითარებისპროცესშიუკეთგაიაზრონელ
ექტრონული/დისტანციურიფორმითორგანიზე
ბულისაგანმანათლებლოპროგრამებისმიმართ
სტანდარტებითდადგენილიმოთხოვნები. ამას
თან,მნიშვნელოვანიააკრედიტაციისექსპერტთა
კორპუსის გადამზადება ელექტრონული/დის
ტანციურისწავლებისფორმითორგანიზებული
პროგრამებისშემოწმებისთავისებურებებისგათ
ვალისწინებით.
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დასავლეთის გუბერნატორთა უნივერსიტეტი 121,437 121,437 121,437 98,627 23.1% 70,504 72.2%

სამხრეთ ნიუ ჰემფშირის უნივერსიტეტი 104,068 96,912 500 97,412 84,550 15.2%' 56,371 72.8%

ფენიწსის უნივერსიტეტი არიზონა 95,777 94,472 342 94,814 102,495 -7.5% 162,003 -41.5%

გრანდ კანიონის უნივერსიტეტი 90,253 70,295 10,704 80,999 75,154 7.8% 54,543 48.5%

თავისუფლების უნივერსიტეტი 79,152 64,006 7,106 71,112 67,312 5.6% 72,519 -1.9%

მერილენდის უნივერსიტეტის კოლეჯი 60,603 48,432 5,996 54,428 53,080 48,677 11.8%

ვალდენის უნივერსიტეტი 50,360 50,360 50,360 49,680 1.4% 52,799 -4.6%

ამერიკის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სისტემა 46,088 46,088 46,088 46,420 -0.7% 52,361 -12.0%

ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტი 68,475 10,269 29,001 39,270 38,073 3.1% 33,034 18.9%

ივი ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 72,006 15,010 23,627 38,637 36,640 5.5%' 34,103 13.3%

ფლორიდის საერთაშორისო  უნივერსიტეტი 57,942 11,785 25,978 37,763 34,281 10.2% 26,341 43.4%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-სკაიშონგი 38,540 37,000 3051 37,305 30,422 22.6% 19,094 95.4%

კაპელას უნივერსიტეტი 37,171 37,171 37,171 36,284 2.4% 34,365 8.2%

აშფორდის უნივერსიტეტი 34,710i 34,705 5 34,710 36,452 -4.8%' 42,046 -17.4%

ბრიგამის ახალგაზრდა უნივერსიტეტი-აიდაჰო 42,341 21,053 11,395 32,448 42,057 -22.8% 33,551 -3.3%

პურდუს ინივერსიტეტი დევენპორტი Global-Davenport 30,512 30,512 0 30,512 33,287 -8.3% 45,268 -32.6%

ბრწყინვალე კოლეჯში 30,008 30,008 30,008 34,022 -11.8% 43,123 -30.4%

ლონ სტარ  კოლეჯის სისტემა 73,499 11,524 17,317 28,841 29,340 -1.7%' 21,811 32.2%

ჩემბერლენის უნივერსიტეტი-ილინოისი 27,629 25,033 1,317 26,350 25,757 2.3% 22,114 19.2%

ფლორიდის უნივერსიტეტი 52,218 4,766 21,513 26,279 30,795 -14.7% 28,838 -8.9%

კოლორადოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-კოლორადოს სპრ 26,184 25,038 886 25,924 25,093 3.3% 900 2780.4%

არლინგტონის ტეხასის უნივერსიტეტი 47,899 18,425 6,439 24,864 23,362 6.4%' 17,541 41.7%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ტემპე 51,585 268 23,569 23,837 23,723 0.5% 22,809 4.5%

უნივერსიტეტი სამხრეთ ფლორიდაში - მთავარი კამპუსი 43,846 5,468 18,317 23,785 22,876 4.0% 20,993 13.3%

ჰიუსტონის სათემო  კოლეჯში 57,200 8,384 13,186 21,570 20,344 6.0% 19,111 12.9%

კოლუმბიის სამხრეთ უნივერსიტეტი 21,104 21,104 21,104 20,818 1.4%' 20,823 1.3%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ნორთრიჯი 40,212 1,304 19,451 20,755 20,127 3.1% 16,130 28.7%

ოჰაიოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 61,170 2,284 18,037 20,321 16,439 23.6% 11,747 73.0%

ვალენსიის კოლეჯში 46,521 7,987 12,318 20,305 18,746 8.3% 17,216 17.9%

სრული აფრების უნივერსიტეტი 20,170 14,554 5,168 19,722 18,212 8.3%' 19,939 -1.1%

ტეხასის ტექნიკური უნივერსიტეტი 38,209 3,513 15,508 19,021 17,369 9.5% 14,826 28.3%

ჰიუსტონის უნივერსიტეტი 46,324 1,646 16,613 18,259 16,558 10.3% 12,961 40.9%

ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი 38,241 3,902 13,820 17,722 15,821 12.0% 12,517 41.6%

ილინოისის უნივერსიტეტი ურბანა-შამპანიაში 49,702 4,767 12,503 17,270 14,551 18.7%' 10,720 61.1%

ფლორიდას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 41,005 2,738 14,515 17,253 16,355 5.5% 12,858 34.2%

არიზონას უნივერსიტეტი 44,097 4,242 12,701 15,443 9.7% 9,660 75.4%

პეტერბურგის კოლეჯში 29,183 10,068 6,814 16,882 16,409 2.9% 16,501 2.3%

უნივერსტეტის უნივერსიტეტი - ცინსნატის მთავარი კამპუ 37,886 6,280 10,520 16,800 15,358 9.4%' 13,992 20.1%

დეВრის უნივერსიტეტი-ილინოისი 17,364 15,837 941 16,778 16,119 4.1% 20,458 -18.0%

სან დიეგოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,303 646 15,788 16,434 14,170 16.0% 9,634 70.6%

სამხრეთ ნევადის კოლეჯი 34,169 6,621 9,291 15,912 15,368 3.5% 14,906 6.7%

აიოვას უნივერსიტეტი 31,656 3,022 12,073 15,095 9,363 61.2%' 12,784 18.1%

კენტის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი კენტში 28,122 3,953 11,117 15,070 14,235 5.9% 13,754 9.6%

კენესავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,420' 3,899 11,083 14,982 14,204 5.5% 10,056 49.0%

ალაბამის უნივერსიტეტი 38,390 3,786 11,148 14,934 11,697 27.7% 9,658 54.6%

მინესოტას – თვს სითის უნივერსიტეტი 50,734 1,095 13,571 14,666 13,689 7.1%' 10,037 46.1%

ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი რალ 35,479 2,986 11,555 14,541 14,199 2.4% 12,321 18.0%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი - მსოფლიო  კა 14,458 14,458 14,458 14,301 1.1% 12,242 18.1%

ტეხასის უნივერსიტეტი რიო  გრანდე ველი 28,644 2,434 11,935 14,369 12,741 12.8% 9,914 44.9%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ფულერტონი 40,280 2,161 12,133 14,294 13,957 2.4%' 11,148 28.2%

იუტას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 27,932 4,905 8,947 13,852 13,148 5.4% 13,360 3.7%

აღმოსავლეთის კარიბჭე  საზოგადოების კოლეჯი 13,940 12,576 1,1251 13,701 6,781 102.0% 1,091 1155.8%

ემბრი-რიდლის აერონავტიკური უნივერსიტეტი - მთელს 14,168 12,201 1,483 13,684 13,820 -1.0% 12,857 6.4%

ორეგონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 30,986 6,565 6,917 13,482 12,725 5.9%' 10,148 32.9%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუ 46,810 89 13,255 13,344 16,064 -16.9% 14,355 -7.0%

ჩრდილოეთ არიზონას უნივერსიტეტი 31,066 6,304 7,024 13,328 13,094 1.8% 11,769 13.2%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-საკრამენტო 31,902 578 12,655 13,233 11,659 13.5% 7,511 76.2%

ოჰაიოს უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 28,480 7,975 5,0301 13,005 12,909 0.7%' 10,828 20.1%

ფლორიდის ატლანტიკური უნივერსიტეტი 29,772 3,170 9,807 12,977 13,332 -2.7% 10,433 24.4%

აღმოსავლეთ კაროლინის უნივერსიტეტი 28,718 6,812 6,148 12,960 12,348 5.0% 12,011 7.9%

ფორტ ჰეისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 15,523 11,012 1,864 12,876 12,264 5.0% 10,950 17.6%

რუტერსის უნივერსიტეტი-ნიუ ბრანსვიკი 50,254 2,501 10,368 12,869 14,072 -8.5%' 10,652 20.8%

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი 37,316 2,164 10,589 12,753 10,199 25.0% 7,901 61.4%

ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტი 51,832 154 12,546 12,700 11,329 12.1% 7,021 80.9%

ნევადა-ლას-ვეგასის უნივერსიტეტი 30,457 1,492 11,188 12,680 12,520 1.3% 10,319 22.9%

იუტას ველის უნივერსიტეტი 39,931 3,097 9,476 12,573 11,219 12.1%' 9,557 31.6%

ალაბამის უნივერსიტეტი ბირმინგემში 21,923 5,603 6,935 12,538 11,409 9.9% 8,659 44.8%

კოლორადოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-გლობალური კ 12,476 12,476 12,476 12,381 0.8% 9,838 26.8%

ძველი დომინიონის უნივერსიტეტი 24,176 6,011 6,385 12,396 11,705 5.9% 9,343 32.7%

ჩრდილოეთ ვირჯინიის საზოგადოების კოლეჯში 50,929 5,373 6,948 12,321 13,110 -6.0%' 13,421 -8.2%

ბროუარის კოლეჯი 40,784 5,162 7,000 12,162 11,328 7.4% 10,923 11.3%

თარან კანთრი კოლეჯი 51,100 5,824 6,036 11,860 11,921 -0.5% 10,377 14.3%

ნებრასკა-ლინკოლნის უნივერსიტეტი 25,820 1,649 10,178 11,827 10,896 8.5% 7,911 49.5%

ციუაოა ქანთრი კოლეჯი 23,440 5,150 6,6291 l1,779 11,617 1.4%' 12,266 -4.0%

აუსტინ ქანთრი კოლეჯი 40,799 4,760 6,988 11,748 11,222 4.7% 9,896 18.7%

ფლორიდის სახელმწიფო  კოლეჯი ჯექსონვილში 23,413 1,734 9,902 11,636 14,595 -20.3% 11,611 0.2%

ინდიანას უნივერსიტეტი-პურდოს უნივერსიტეტი-ინდიან 29,579 2,233 9,387 11,620 11,185 3.9% 9,807 18.5%

კუმბერლანდიის უნივერსიტეტი 13,472 6,473 5,046 11,519 8,214 40.2%' 4,752 142.4%

მიჩიგანის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 50,351 2,196 9,273 11,469 12,002 -4.4% 9,901 15.8%

იუტას უნივერსიტეტი 33,023 1,476 9,847 11,323 10,720 5.6% 8,598 31.7%

სემ ჰიუსტონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 21,213 3,489 7,776 11,265 10,547 6.8% 9,278 21.4%

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი 26,152 8,722 2,521 11,243 9,822 14.5%' 8,119 38.5%

პორტლენდს საზოგადოების კოლეჯში 27,046 5,064 6,070 11,134 11,019 1.0% 10,849 2.6%

ვაშინგტონის ცენტრალური უნივერსიტეტი 12,342 3,180 7,872 11,052 4,770 131.7% 3,816 189.6%

სან-ფრანცისკოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 29,778 418 10,593 11,011 10,264 7.3% 6,557 67.9%

თომას ედისონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 10,934 10,836 98 10,934 11,945 -8.5%' 13,093 -16.5%

ვილინგტონის უნივერსიტეტი 14,786 7,750 3,123 10,873 8,839 23.0% 12,745 -14.7%

კალიფორნიის შტატის უნივერსიტეტი-ლონგ ბიგი 37,466 443 10,391 10,834 9,591 13.0% 6,084 78.1%

ტეხასის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 38,644 1,376 9,406 10,782 8,513 26.7% 5,798 86.0%

ცენტრალური პიემონტის საზოგადოებრივი კოლეჯი 18,824 4,1391 6,617 10,756 10,649 1.0%' 10,177 5.7%

სან-ხოსეს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,400 2,633 8,114 10,747 10,125 6.1% 6,426 67.2%

სან ჯაკინტოს საზოგადოებრივი კოლეჯი 32,137 3,529 7,207 1,736 9,493 13.1% 7,961 34.9%

რიო  სალადოს კოლეჯში 18,304 10,146 537 10,683 10,737 -0.5% 12,092 -11.7%

Wake ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 21,872 5,474 5,077 10,551 10,158 3.9%' 22.1%

სადაბლეკის კოლეჯში 19,421 5,475 5,064 10,539 9,675 8.9% 8,514 23.8%

ნორთცენტრალ უნივერსიტეტი 10,535 10,535 10,535 10,788 -2.3% 11,029 -4.5%

ლამარის უნივერსიტეტი 14,783 7,109 3,409 10,518 9,501 10.7% 9,120 15.3%

სტრაიერის უნივერსიტეტი-გლობალური რეგიონი 10,498 10,389 36 10,425 8,789 18.6%' 6,885 51.4%

კალიფორნიის სახელმწიფო  პოლიტექნიკური უნივერსიტე 26,598 100 10,261 10,361 9,216 12.4% 6,298 64.5%.

დანართი1:აშშ-შიჩარიცხულსტუდენთთასაერთორაოდენობებიდაწესებულებებისმიხედვით
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დასავლეთის გუბერნატორთა უნივერსიტეტი 121,437 121,437 121,437 98,627 23.1% 70,504 72.2%

სამხრეთ ნიუ ჰემფშირის უნივერსიტეტი 104,068 96,912 500 97,412 84,550 15.2%' 56,371 72.8%

ფენიწსის უნივერსიტეტი არიზონა 95,777 94,472 342 94,814 102,495 -7.5% 162,003 -41.5%

გრანდ კანიონის უნივერსიტეტი 90,253 70,295 10,704 80,999 75,154 7.8% 54,543 48.5%

თავისუფლების უნივერსიტეტი 79,152 64,006 7,106 71,112 67,312 5.6% 72,519 -1.9%

მერილენდის უნივერსიტეტის კოლეჯი 60,603 48,432 5,996 54,428 53,080 48,677 11.8%

ვალდენის უნივერსიტეტი 50,360 50,360 50,360 49,680 1.4% 52,799 -4.6%

ამერიკის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სისტემა 46,088 46,088 46,088 46,420 -0.7% 52,361 -12.0%

ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტი 68,475 10,269 29,001 39,270 38,073 3.1% 33,034 18.9%

ივი ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 72,006 15,010 23,627 38,637 36,640 5.5%' 34,103 13.3%

ფლორიდის საერთაშორისო  უნივერსიტეტი 57,942 11,785 25,978 37,763 34,281 10.2% 26,341 43.4%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-სკაიშონგი 38,540 37,000 3051 37,305 30,422 22.6% 19,094 95.4%

კაპელას უნივერსიტეტი 37,171 37,171 37,171 36,284 2.4% 34,365 8.2%

აშფორდის უნივერსიტეტი 34,710i 34,705 5 34,710 36,452 -4.8%' 42,046 -17.4%

ბრიგამის ახალგაზრდა უნივერსიტეტი-აიდაჰო 42,341 21,053 11,395 32,448 42,057 -22.8% 33,551 -3.3%

პურდუს ინივერსიტეტი დევენპორტი Global-Davenport 30,512 30,512 0 30,512 33,287 -8.3% 45,268 -32.6%

ბრწყინვალე კოლეჯში 30,008 30,008 30,008 34,022 -11.8% 43,123 -30.4%

ლონ სტარ  კოლეჯის სისტემა 73,499 11,524 17,317 28,841 29,340 -1.7%' 21,811 32.2%

ჩემბერლენის უნივერსიტეტი-ილინოისი 27,629 25,033 1,317 26,350 25,757 2.3% 22,114 19.2%

ფლორიდის უნივერსიტეტი 52,218 4,766 21,513 26,279 30,795 -14.7% 28,838 -8.9%

კოლორადოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-კოლორადოს სპრ 26,184 25,038 886 25,924 25,093 3.3% 900 2780.4%

არლინგტონის ტეხასის უნივერსიტეტი 47,899 18,425 6,439 24,864 23,362 6.4%' 17,541 41.7%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ტემპე 51,585 268 23,569 23,837 23,723 0.5% 22,809 4.5%

უნივერსიტეტი სამხრეთ ფლორიდაში - მთავარი კამპუსი 43,846 5,468 18,317 23,785 22,876 4.0% 20,993 13.3%

ჰიუსტონის სათემო  კოლეჯში 57,200 8,384 13,186 21,570 20,344 6.0% 19,111 12.9%

კოლუმბიის სამხრეთ უნივერსიტეტი 21,104 21,104 21,104 20,818 1.4%' 20,823 1.3%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ნორთრიჯი 40,212 1,304 19,451 20,755 20,127 3.1% 16,130 28.7%

ოჰაიოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 61,170 2,284 18,037 20,321 16,439 23.6% 11,747 73.0%

ვალენსიის კოლეჯში 46,521 7,987 12,318 20,305 18,746 8.3% 17,216 17.9%

სრული აფრების უნივერსიტეტი 20,170 14,554 5,168 19,722 18,212 8.3%' 19,939 -1.1%

ტეხასის ტექნიკური უნივერსიტეტი 38,209 3,513 15,508 19,021 17,369 9.5% 14,826 28.3%

ჰიუსტონის უნივერსიტეტი 46,324 1,646 16,613 18,259 16,558 10.3% 12,961 40.9%

ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი 38,241 3,902 13,820 17,722 15,821 12.0% 12,517 41.6%

ილინოისის უნივერსიტეტი ურბანა-შამპანიაში 49,702 4,767 12,503 17,270 14,551 18.7%' 10,720 61.1%

ფლორიდას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 41,005 2,738 14,515 17,253 16,355 5.5% 12,858 34.2%

არიზონას უნივერსიტეტი 44,097 4,242 12,701 15,443 9.7% 9,660 75.4%

პეტერბურგის კოლეჯში 29,183 10,068 6,814 16,882 16,409 2.9% 16,501 2.3%

უნივერსტეტის უნივერსიტეტი - ცინსნატის მთავარი კამპუ 37,886 6,280 10,520 16,800 15,358 9.4%' 13,992 20.1%

დეВრის უნივერსიტეტი-ილინოისი 17,364 15,837 941 16,778 16,119 4.1% 20,458 -18.0%

სან დიეგოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,303 646 15,788 16,434 14,170 16.0% 9,634 70.6%

სამხრეთ ნევადის კოლეჯი 34,169 6,621 9,291 15,912 15,368 3.5% 14,906 6.7%

აიოვას უნივერსიტეტი 31,656 3,022 12,073 15,095 9,363 61.2%' 12,784 18.1%

კენტის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი კენტში 28,122 3,953 11,117 15,070 14,235 5.9% 13,754 9.6%

კენესავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,420' 3,899 11,083 14,982 14,204 5.5% 10,056 49.0%

ალაბამის უნივერსიტეტი 38,390 3,786 11,148 14,934 11,697 27.7% 9,658 54.6%

მინესოტას – თვს სითის უნივერსიტეტი 50,734 1,095 13,571 14,666 13,689 7.1%' 10,037 46.1%

ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი რალ 35,479 2,986 11,555 14,541 14,199 2.4% 12,321 18.0%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი - მსოფლიო  კა 14,458 14,458 14,458 14,301 1.1% 12,242 18.1%

ტეხასის უნივერსიტეტი რიო  გრანდე ველი 28,644 2,434 11,935 14,369 12,741 12.8% 9,914 44.9%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ფულერტონი 40,280 2,161 12,133 14,294 13,957 2.4%' 11,148 28.2%

იუტას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 27,932 4,905 8,947 13,852 13,148 5.4% 13,360 3.7%

აღმოსავლეთის კარიბჭე  საზოგადოების კოლეჯი 13,940 12,576 1,1251 13,701 6,781 102.0% 1,091 1155.8%

ემბრი-რიდლის აერონავტიკური უნივერსიტეტი - მთელს 14,168 12,201 1,483 13,684 13,820 -1.0% 12,857 6.4%

ორეგონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 30,986 6,565 6,917 13,482 12,725 5.9%' 10,148 32.9%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუ 46,810 89 13,255 13,344 16,064 -16.9% 14,355 -7.0%

ჩრდილოეთ არიზონას უნივერსიტეტი 31,066 6,304 7,024 13,328 13,094 1.8% 11,769 13.2%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-საკრამენტო 31,902 578 12,655 13,233 11,659 13.5% 7,511 76.2%

ოჰაიოს უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 28,480 7,975 5,0301 13,005 12,909 0.7%' 10,828 20.1%

ფლორიდის ატლანტიკური უნივერსიტეტი 29,772 3,170 9,807 12,977 13,332 -2.7% 10,433 24.4%

აღმოსავლეთ კაროლინის უნივერსიტეტი 28,718 6,812 6,148 12,960 12,348 5.0% 12,011 7.9%

ფორტ ჰეისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 15,523 11,012 1,864 12,876 12,264 5.0% 10,950 17.6%

რუტერსის უნივერსიტეტი-ნიუ ბრანსვიკი 50,254 2,501 10,368 12,869 14,072 -8.5%' 10,652 20.8%

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი 37,316 2,164 10,589 12,753 10,199 25.0% 7,901 61.4%

ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტი 51,832 154 12,546 12,700 11,329 12.1% 7,021 80.9%

ნევადა-ლას-ვეგასის უნივერსიტეტი 30,457 1,492 11,188 12,680 12,520 1.3% 10,319 22.9%

იუტას ველის უნივერსიტეტი 39,931 3,097 9,476 12,573 11,219 12.1%' 9,557 31.6%

ალაბამის უნივერსიტეტი ბირმინგემში 21,923 5,603 6,935 12,538 11,409 9.9% 8,659 44.8%

კოლორადოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-გლობალური კ 12,476 12,476 12,476 12,381 0.8% 9,838 26.8%

ძველი დომინიონის უნივერსიტეტი 24,176 6,011 6,385 12,396 11,705 5.9% 9,343 32.7%

ჩრდილოეთ ვირჯინიის საზოგადოების კოლეჯში 50,929 5,373 6,948 12,321 13,110 -6.0%' 13,421 -8.2%

ბროუარის კოლეჯი 40,784 5,162 7,000 12,162 11,328 7.4% 10,923 11.3%

თარან კანთრი კოლეჯი 51,100 5,824 6,036 11,860 11,921 -0.5% 10,377 14.3%

ნებრასკა-ლინკოლნის უნივერსიტეტი 25,820 1,649 10,178 11,827 10,896 8.5% 7,911 49.5%

ციუაოა ქანთრი კოლეჯი 23,440 5,150 6,6291 l1,779 11,617 1.4%' 12,266 -4.0%

აუსტინ ქანთრი კოლეჯი 40,799 4,760 6,988 11,748 11,222 4.7% 9,896 18.7%

ფლორიდის სახელმწიფო  კოლეჯი ჯექსონვილში 23,413 1,734 9,902 11,636 14,595 -20.3% 11,611 0.2%

ინდიანას უნივერსიტეტი-პურდოს უნივერსიტეტი-ინდიან 29,579 2,233 9,387 11,620 11,185 3.9% 9,807 18.5%

კუმბერლანდიის უნივერსიტეტი 13,472 6,473 5,046 11,519 8,214 40.2%' 4,752 142.4%

მიჩიგანის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 50,351 2,196 9,273 11,469 12,002 -4.4% 9,901 15.8%

იუტას უნივერსიტეტი 33,023 1,476 9,847 11,323 10,720 5.6% 8,598 31.7%

სემ ჰიუსტონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 21,213 3,489 7,776 11,265 10,547 6.8% 9,278 21.4%

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი 26,152 8,722 2,521 11,243 9,822 14.5%' 8,119 38.5%

პორტლენდს საზოგადოების კოლეჯში 27,046 5,064 6,070 11,134 11,019 1.0% 10,849 2.6%

ვაშინგტონის ცენტრალური უნივერსიტეტი 12,342 3,180 7,872 11,052 4,770 131.7% 3,816 189.6%

სან-ფრანცისკოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 29,778 418 10,593 11,011 10,264 7.3% 6,557 67.9%

თომას ედისონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 10,934 10,836 98 10,934 11,945 -8.5%' 13,093 -16.5%

ვილინგტონის უნივერსიტეტი 14,786 7,750 3,123 10,873 8,839 23.0% 12,745 -14.7%

კალიფორნიის შტატის უნივერსიტეტი-ლონგ ბიგი 37,466 443 10,391 10,834 9,591 13.0% 6,084 78.1%

ტეხასის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 38,644 1,376 9,406 10,782 8,513 26.7% 5,798 86.0%

ცენტრალური პიემონტის საზოგადოებრივი კოლეჯი 18,824 4,1391 6,617 10,756 10,649 1.0%' 10,177 5.7%

სან-ხოსეს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,400 2,633 8,114 10,747 10,125 6.1% 6,426 67.2%

სან ჯაკინტოს საზოგადოებრივი კოლეჯი 32,137 3,529 7,207 1,736 9,493 13.1% 7,961 34.9%

რიო  სალადოს კოლეჯში 18,304 10,146 537 10,683 10,737 -0.5% 12,092 -11.7%

Wake ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 21,872 5,474 5,077 10,551 10,158 3.9%' 22.1%

სადაბლეკის კოლეჯში 19,421 5,475 5,064 10,539 9,675 8.9% 8,514 23.8%

ნორთცენტრალ უნივერსიტეტი 10,535 10,535 10,535 10,788 -2.3% 11,029 -4.5%

ლამარის უნივერსიტეტი 14,783 7,109 3,409 10,518 9,501 10.7% 9,120 15.3%

სტრაიერის უნივერსიტეტი-გლობალური რეგიონი 10,498 10,389 36 10,425 8,789 18.6%' 6,885 51.4%

კალიფორნიის სახელმწიფო  პოლიტექნიკური უნივერსიტე 26,598 100 10,261 10,361 9,216 12.4% 6,298 64.5%.


