
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ანგარიში 

2017 სასწავლო წელი 
 

 
 
 

 
აქტივობა 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა 

(პირი) 

 

დრო 

საბაკალავრო, სამაგისტრო და პროფესიული 

პროგრამების მონიტორინგი, სასწავლო პროცესების 

მართვის შიდა სისტემა 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დეკანატები 

 

2017 წლის იანვარი, აგვისტო- 

სექტემბერი. 

2018 წლის იანვარი, აგვისტო- 

სექტემბერი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური 

დატვირთვების მონიტორინგი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დეკანატები 

 

პერიოდულად, (ახალი სემესტრის 
დაწყებამდე) 

სამცხე-ჯავახეთის სახელფო უნივერსიტეტში 

მოქმედი მარეგულირებელი წესების, 

დებულებებისა და ინსტრუქციების   

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

განახლებულ ავტორიზაციის დებულების და 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსამსახური, 

დეკანატები, სადისერტაციო საბჭოები. 

2017 წლის მაისი  - სექტემბერი. 

 

სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის 

მეთოდოლოგიის, საგანმანათლებლო 

პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და 

განვითარების მეთოდოლოგიის, კვლევის / 

შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის 

შეფასების მექანიზმების შემუშავება. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური,  
 

2017 წლის მაისი - ნოემბერი 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

შედეგები. დეგების ნალიზი. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

2017 წლის იანვარ-თებერვალი, 

ივლისი - სექტემბერი. 

 



 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და 

სამაგისტრო პროგრამის სააკრეტიზაციოდ 

მომზადება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

ბიზნესიე ადმინისტრირების ფაკულტეტი. 

2017 წლის სექტემბერი - 2018 

წლის 1 ივლისამდე. 

 

აგრონომიის საბაკალავრო და აგროტექნოლოგიის 

სამაგისტრო პროგრამების სააკრედიტაციოდ 

მომზადება.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. 

2017 წლის სექტემბერი - 2018 

წლის 31 დეკემბერი. 

ქართულ ენაში მომზადების 

საგამანათლებლო პროგრამის 

სააკრედიტაციოდ მომზადება. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

2017 წლის სექტემბერი - 2018 წლის 31 
დეკემბერი. 

ვებ-გვერდია მონიტორინგი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად 

სტუდენტთა გამოკითხვა მიმდინარე სასწავლო 

პროცესების შესახებ. გამოკითხვის შედეგების 

ანალიზი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად 

პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 

თანამშრომელთა  სხვადასხვა ტრენინგ-სემინარებზე 

და სამუშაო შეხვედრებზე მონაწილეობა 

 

ხარისხის უზრუველყოფის 

სამსახურის თანამშრომლები 
პერიოდულად 

საგანამანათლებლო პროგრამების კატალოგის 

განახლება 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
 

2017 წლის გაზაფხული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

თვითშეფასების წლიური ანგარიშის მომზადება 

და გაგაზავნა განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
2017 წლის 15 ივლისი-15 სექტემბერი 

 

ყოველწლიურად ცენტრში წარსადგენი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის 

თვითშეფასების ანგარიშები მომზადება და 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში გაგზავნა. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
 

2017 წლის მაისი 



აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის შეფასება (შედეგების 

ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება). 

სემინარებისა და კონსულტაციების ჩატარება 

უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად 

 

პერიოდულად 

 

კურსდამთავრებულთა დიპლომების  და 

დანართების მონიტორინგი 

ხარისიხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსახური 

პერიოდულად 

კომპეტენციის ფარგლებში უნივერსიტეტის 

წესდებით, აკადემიური საბჭოს ინდივიდუალურ 

-სამართლებრივი აქტებითა და დადგენილებებით 

განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების 

განხორციელება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსამსახური, შესაბამისი ფაკულტეტის 

დეკანატები 

 
 
 

პერიოდულად 

 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და შეფასება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსამსახური, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური 

 

პერიოდულად 

 

სასწავლო პრაქტიკის ჩატარების მონიტორინგი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსამსახური, შესაბამისი ფაკულტეტის 

დეკანატები 

 

პერიოდულად 

შემოსულ კორესპონდეციაზე კომპეტენციის 

ფარგლებში  პასუხების მომზადება და გაგზავნა. 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

პერმანენტულად 

 

 

 

  

 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:                                                                             ასოცირებული პროფესორი რევაზ ზედგინიძე 


