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სჯსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა თავისი  საქმიანობა 2018 წლის 

განმაალობაში   შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით წარმართა: 

1. საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების 

მიხედვით შესაბამისობაში მოყვანა და აკრედიტაციისთვის მომზადება; 

2. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების მოდერნიზება; 

3. პროფესიული განათლების მიმართულების  გაძლიერება,  ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების განვითარება; 

5. ინტერნაციონალიზაცია; 

6. მონაწილეობა ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანზიებულ 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებსა თუ სხვადასხვა შეხვედრებში.  

7. ავტორიზაციის პროცესების მოსამზადებელი წინარე სამუშაოები 

8. სხვა საქმიანობა, რომელიც პერმანენტულ ხასიათს ატარებდა. 

 

2018 წლის განამავლობაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა 

ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტებთან და ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციასთან ერთად სააკრედიტაციოდ მოამზადა შემდეგი პროგრამები 

თანდართული დოკუმენტაციით: 

 

1. მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი) 

საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამა 

2. ბიზნესის ადმინიტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები  

3. აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა 

4. ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 

5. ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამა 

6. აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამები 



7. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა 

 

თანდართული დოკუმენტაციაზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამასახურმა 

იმუშავა სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურთან ერთად  მოამზადდა  

 პროგრამის შედგენასა და განვითარებაში დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია 

      აკადემიური, მოწვეული და სამეცნიერო პერსონალისკვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, CV-ები და ხელშეკრულებების ნიმუშები. 

(CV-ში მითითებული უნდა იყოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი) 

 პროგრამის ხელმძღვანელის, ასევე მაგისტრანტისა და დოქტორანტის 

ხელმძღვანელის, და ადმინისტრაციული პერსონალისფუნქციები და 

მოვალეობები 

 პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

 სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემთხვევაში, ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში დაცული სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების სია  

      საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგია 

      პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი  

 პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია  

 პროგრამის  ბიუჯეტი 

 ჩატარებული 

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა/დამსაქმებელთა/პერსონალის 

გამოკითხვის ფორმები, გამოკითხვის შედეგები და მათი გამოყენება 

 

 

მომზადდა ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად 

ავტორიაციის სამზადისის გეგმა-გრაფიკი, სადაც გაწერილია თითოეული რგოლის 

მიერ გასაწევი სამუშაოები ვადებით, მტკიცებულებებით და ინდიკატორებით. 

 

2018 წელს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ინტერნაციონალიზაციის 

მმართულებით 2 ჯერ ჩაერთო ერთობლივ საერთაშორისო პროექტში: უმაღლესი 

განათლების სფეროში შესაძლებლობების განვითარება. ერასმუს+ -ის პროექტის 

დასახელება: ხარისხის უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოში, 

სომხეთსა და უკრაინაში 

პროგრამის ქვეყნები: 

კათოლიკური უნივერსიტეტი Ruzomberok, სლოვაკეთი (განმცხადებელი) 



ხორვატიის კათოლიკური უნივერსიტეტი, ზაგრები, ხორვატია 

ჩეხეთის რესპუბლიკის ჰადრეკ კრალოვის უნივერსიტეტი 

პარტნიორი ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლები 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

ასევე,  უნივერსიტეტები უკრაინიდან და სომხეთიდან. 

აღნიშნული პროექტის წარმატებით გამარჯვების შემთხვევაში, მოხდება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების თანამშრომლების, სტუდენტების და 

აკადემიური პერსონალის გარკვეული ნაწილის გადამზადება, რაც სამომავლოდ 

უზრუნველყოფს დაწესებულებაში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 

სრულყოფას. 

 
საერთაშორისო საგრანტო პროექტის (Erasmus+ -INTEGRITY – ACADEMIC INTEGRITY 

FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN 

GEORGIA (სწავლისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად აკადემიური ინტეგრაცია 

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) Project number: 585841 EPP-1-

2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP.) ფარგლებში შეძენილ იქნა ელექტრონული პროგრამა 

TURNITIN. პლაგიატის  მნიშვნელობის, პრევენციისა და აღნიშნული პროგრამის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, ზემოაღნიშნული პროექტის მონაწილეებთან ერთად, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ყველა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან, 

სტუდენტებთან ჩაატარა საინფორმაციო შეხვედრები. შესაბამისად, ცვლილებები შევიდა 

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების მომზადების ინსტრუქციებში და სადოქტორო 

დებულებებში. 

 

პერმანენტულად მიმდინარეობდა საბაკალავრო, სამაგისტრო პროგრამების 

მონიტორინგი სასწავლო პროცესების მართვის შიდა სისტემის მიხედვით. ბიზნესის 

ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის, ასევე 

აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამისათვის სასწავლო პროცესების მართვის სისტემის 

ბაზაში მოდიფიცირდა პროგრამები ყველა კურსისათვის. 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურთან ერთად პერმანენტულად ხდებოდა 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური დატვირთვების მონიტორინგი. 

მოხდა სემინარებისა და კონსულტაციების ჩატარება უმაღლეს განათლებასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ. 

 



ელექტრონული ფორმატით გამოიკითხა შემდეგი პროგრამების როგორც 

სტუდენტები, ასევე აკადემიური პერსონალი და მომზადა გამოკითხვის შედეგების 

ანალიზი:  

 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული  (300 კრედიტიანი) 

საგანმანათლებლო სამაგისტრო 

 ბიზნესის ადმინიტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო   

 აგრონომიის საბაკალავრო  

 ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის 

 ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო  

 აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო  

 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო  

 

 

 

აგრონომიის საბაკალვრო პროგრამაში ორგანულად ჩაისვა ექსტენციის და 

აგროგანათლების მოდული, რომელიც მომზადებულ იქნა გაეროს განვითარების 

პროგრამის პრექტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულების ფარგლებში  “საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული 

განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზების” პროექტში. აღნიშნულ 

მოდულის ინტეგრირება პროგრამაში მოხდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უშუალო მონაწილეობით.  

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა „ტოლერანტობის, სამოქალაქო 

ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაწერის პროგრამა“  (PITA), საქართველოს 

გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან 

(USAID) თანამშრომშრომლობით მომაზადა სილაბუსი „ტოლერანტობა და 

მრავალფეროვნება“ და რიდერი სტუდენტებისათვის, რომელიც გახლავთ არჩევითი 

კურსი. 

 

,,ჟურნალისტიკის რესურსცენტრთან” (JRC), შვეციარიის განვითარებისა და 

თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით, საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაცია MERCY CORPS -ის ,,მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის” მიერ 

მხარდაჭერილი პროექტთან  თანამშრომლობით, მომზადდა აგროჟურნალისტიკის 

სასწავლო კურსის სილაბუსი, რომელიც აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამეის ერთ-

ერთი არჩევითი კურსია.   

 

 

 

რაც შეეხება პროფესიული მიმართულებით ჩატარებულ საქმიანობებს:  

სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტმა საგაზაფხულო მიღებაზე ხუთ 

მოდულურ პროგრამაზე გამოაცხადა მიღება, რომელსაც გაუკეთა ორგანიზება 



ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა. ანკეტა კითხვარის შევსებით დაწყებული, 

ბაზაში სტუდენტების ასახვით დამთავრებული, რომელშიც შედიოდა  ასევე 

პრეტესტსა  და მისაღებ გამოცდაზე აპლიკანტთა რეგისტრაცია. მიწვეული ვიყავით  

მაისის თვეში განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე 

სდაც მივიღეთ დავალებები- უნივერსიტეტის სამსახურებს დაევალათ 

მარეგულირებელი წესების შემუშავება პროფესიული სწავლების მიმართულებით. 

შესაბამისად ჩამოთვლითაგან შევიმუშავეთ შემდეგი წესები: საგანმანათლებლო 

პროგრამების განვითარება, სტუდენტთა კორპუსის მართვა, სასწავლო პროცესის 

ორგანიზება, ხარისხის მართვა.-ასევე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა 

უზრუნველყო ორგანიზება პროფესიული პროგრამების გარე მხარდაჭერის ვიზიტები 

ივნისისა და ოქტომბრის თვეში. პერიოდულად შეტანილ იქნა ინფორმაცია 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემაში (ევეტის 

ბაზა) ,როგორიცაა მოდულების დაწყების და დამთავრების თარიღები, სტუდენტების, 

პედაგოგების პირადი მონაცემების ასახვა, კვარტალში ერთჯერ დაფინანსების 

გაკონტროლება და დადასტურება, გამოცემული ბრძანებების ასახვა ასევე 

პროფესიულ კურსადამთავრებულთა დანართების მომზადება. ასევე, მოდერნიზდა, 

პროფესიული მოდულური პროგრამები, რომელთა ჩარჩო დოკუმენტებიც შეიცვალა. 

ასევე, სამუშაოები წარიმართა, ახალი, მოდულური პროგრამების მომზადების 

მიმართულებით, რომელიც ავტორიზაციისათვის იქნება წარდგენილი. 

 

 

 

 

 

 

ანგარიში მოამზადეს:  

 

რევაზ ზედგინიძემ 

თეა თათენაშვილმა 

ნუნუ ჭაღიაშვილმა  

 

 

 

 

 

 

 

 


