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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, კერძოდ, პროგრამების 

პერიოდული შეფასებისა და განვითარებისათვის,  ატარებს როგორც სტუდენტების, ასევე,  

აკადემიური პერსონალის კმაყოფილების კვლევას. 

 
კვლევის  მიზანი: 

აკადემიური პერსონალის დამოკიდებულება უნივერსიტეტში არსებული 

საგანმანათლებლო გარემოს, პროგრამების, მატერიალური  რესურსისა და სხვადასხვა 

სერვისების შესახებ. 

კითხვარის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები  შევიტანოთ 

საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული 

კონკურენტუნარიანი აღმოჩნდეს დასაქმების ბაზარზე. 

2019 წელს  კვლევა ჩატარდა ელექტრონულად, Gooogle-ის ფორმების გამოყენებით. როგორც 

აკადემიურ, ასევე მოწვეულ პერსონალს, საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებების 

შესაბამისად,  შეეძლოთ კვლევაში მონაწილეობის მიღება. კვლევა ნებაყოფლობითია. 

გამოყენებულია როგორც რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, ასევე თვისობრივი კვლევის 

ელემენტებიც. კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენს  კითხვარი, რომელიც შედგება ღია და 

დახურული კითხვებისაგან.  

კვლევის აუდიტორიამ ინფორმაცია მიიღო კვლევის მიზნისა  და პასუხების 

კონფიდენციალობისა და ანონიმურობის შესახებ. 

 
კვლევის ამოცანები: 

 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში აკადემიური პერსონალის 

ჩართულობა 

 საგანამანათლებლო პროგრამების ეფექტური დანერგვის მიზნით აკადემიური 

პერსონალის მხარდაჭერის ღონისძიებების სიხშირე 

 სასწავლო პროცესის ორგანიზება 

 არსებული  სტუდენტთა შეფასების სისტემა 

 უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა 

 უნივერსიტეტში არსებული სტრუქტურული ერთეულების მომსახურების 

სერვისით  

 მხარდაჭერის მექანიზმები,  რომელსაც უნივერსიტეტი სთავაზობს აკადემიური 

თავისუფლების კუთხით 

 პერსონალის დამოკიდებულება უნივერსიტეტსი არსებული  საერთაშორისო 

თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის  მიზნით; 

 

ანგარიშში მოცემულია კვლევის მონაცემები გრაფიკების სახით.  

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 58 აკადემიურმა პერსონალმა. დემოგრაფიული მონაცემების 

მიხედვით 27 ქალი და 30 მამაკაცია. 

 

კვლევა დავიწყეთ საგანამანათლებლო პროგრამების ეფექტური დანერგვის მიზნით 

აკადემიური პერსონალის ჩართულობის გარკევევით, თუ რამდენად იყვნენ ისინი იმ 

პროგრამების მომზადების პროცესებში ჩართულნი, რომელ პროგრამებზეც აქვთ აკადემიური 

დატვირთვა. 
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რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში? 

 
 

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში მაჩვენებელი დადგენილია  სჯსუ-ში არსებული 

როგორც თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით, ასევე საერთო რაოდენობის 

მხრივ.  მონაცემები ცხადყოფს, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 

პერსონალის  84% აცხადებს, რომ ჩართული იყო პროგრამების შემუშავების პროცესში. ას საკმაოდ 

მაღალი მაჩვენებელია და მათ აქტიურობაზე მეტყველებს.  
 

 

 

 

 

რამდენად ნათელია  თქვენთვის პროგრამის განსაზღვრული სწავლის მიზნები და ამოცანები? 

 
 

 

 

აღნიშნული კითხვით ვეცადეთ დაგვეზუსტებინა ის ფაქტი, თუ რამდენად ნათელია 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისთვის პროგრამით  განსაზღვრული სწავლის 

მიზანები და ამოცანები, რადგან, აკადემიური პერსონალი, რომელიც რეალურად არის 

განმახორციელებელი დაგეგმილი სწავლის მიზნებისა და  ამოცანების,   კარგად უნდა ცნობდეს 
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და იაზრებდეს პროგრამის/სასწავლო კურსის მიზნებს,  მიზანი ჩვეულებრივად იწერება 

ლექტორის თვალთახედვიდან და მიუთითებს სასწავლო კურსის ზოგად შინაარსსა და 

მიმართულებებზე, სასწავლო კურსები კი ერთობლიობაში  ქმნიან პროგრამას.  

 

 

 

 

რამდენად ნათელია პროგრამით განსაზღვრული სწავლის მისაღწევი შედეგები?   

 
 

 

 

 

პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია სტუდენტების მოლოდინებთან? 

 
 

 

როგორც პროგრამის მიზნების, ასევე პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრა  გახლდათ 

ინტერესის საგანი კვლევისას, ამიტომ მიმდინარე ორი კითხვა  დაეთმო აღნიშნული საკითხით 
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აკადემიური პერსონალის მიერ დაინტერესების მაჩვენებლის გარკვევას. ვინაიდან, სწავლის 

შედეგი არის განაცხადი სტუდენტის მოლოდინის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს, 

გაიგოს/გაიაზროს და/ან რისი დემონსტრირება უნდა შეძლოს მან სასწავლო პროცესის 

დასრულების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ დიაგრამა გვიჩვენებს საკმაოდ მაღალ 

მაჩვენებელს, ანუ სჯსუ-ს აკადემიური პერსონალის 75% აცხადებს რომ კარგად იცნობს იმ 

საგანამანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებს, რომელ პროგრამაზეც უწევს მუშაობა, ეს 

საკმაოდი დიდი მაჩვენებელია, თუმცა, დასაფიქრებელია იმ 25% -ის მოსაზრებაც, რომლებიც 

თვლიან რომ ნაწილობრივ იცნობენ. თითოეული პროგრამის ხელმძღვანელს ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტთან ერთად უფრო მეტი მუშაობა მოეუწევს 

აკადემიურ პერსონალთან საგანამანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების დეტალური 

გაცნობისთვის. 

 

 

 

პროგრამის დანერგვის პროცესში საგანანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია  

აქტიურადაა ჩართული? 
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პროგრამის ეფექტური დანერგვის მიზნით გჭირდებათ თუ არა დამატებითი პროფესიული 

განვითარება? 

 
 

 

 

პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების რა ფორმები იქნება 

თქვენთვის ეფექტიანი პროგრამის წარმატებულად დანერგვისათვის? 

აღნიშნული კითხვა სპეციალურად შეირჩა როგორც  ღია კითხვის ტიპი,  რესპონდენტებს არ 

შევთავაზეთ შესაძლო პასუხების ვარიანტები, რადგან,  მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, გავლენა 

არ მოგვეხდინა მათზე და მიგვეცა საშუალება ინდივიდუალური მოსაზრებები გამოეთქვათ 

პროგრამის შეაფსებისას, რაც სამომავლოდ პროგრამის განვითარებას შეუწყობს ხელს და 

პროფესურა, როგორც დაინტერესებული მხარე, ამ პროცესში აქტიურად  მიიღებს მონაწილეობას. 

 

პროფესიული განვითარების კურსები (ფასიანი) 

ტრენინგები, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, მივლინებები უცხოურ უნივერსიტეტებში 

ტრენინგების გავლა პროფესიული განვითარებისთვის 

ტრენინგ-კურსები 

სწავლების ახალი მეთოდების შესახებ ტრენინგების გავლა 

დამატებითი ტრენინგები 

საგანამანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სიაახლეების განხილვა 

 

 

ჩამოთვალეთ საკითხები, რომელთა შესახებაც ისურვებდით კონსულტაციებს პროგრამის 

შემუშავებაზე პასუხისმგებელ ექსპერტთა ჯგუფისგან: 
განმავითარებელი შეფასების ფორმები უმაღლეს სასწავლებელში 

პროგრამის ფარგლებში საინტერესო იქნება ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები: კვლევითი საქმიანობისა 

და კვლევითი კომპონენტის შეფასების შესახებ; სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის 

გაუმჯობესების შესახებ; უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში: განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის საკონსულტაციო სერვისების შესახებ, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესებში საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების 

რეკომენდაციების/რჩევების შესახებ, უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში ბოლო პერიოდში 

განხორციელებული სიახლეებისა და სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცვლილებების შშესახებ . . . 

არ მაქვს 

0 5 10 15 20 25

დიახ

ნაწილობრივ

არა
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შეფასების სისტემასა და ფორმებთან დაკავშირებით 

ინტერქციული სწავლების ფორმების გააქტიურება-სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების პროცესში 

შიდა ტრენინგის სახის მცირე მიმოხილვა თითოეული საკითხისა. 

ტრენინგის ჩატარებას სრულყოფილი და გამართული პროგრამის შემუშავებისათვის 

 

აღნიშნული ღია კითხვის პასუხები პირდაპირ კოპირებით ჩავსვით კვლევაში, მეტი 

გამჭვირვალობისა და ობიექტურობის მიზნით, როგორც შედეგები აჩვენებს, პერსონალის ნაწილი 

ასახელებს, ნაწილი არ საჭიროებს კონსულტაციას თუ გდამზადებას. აღნიშნული კვლევის 

ანგარიში მიეწოდება სჯსუ-ს თითოეული ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტებს რეაგირებისთვის, ინფორომაციის დაზუსტებისთვის და 

შემედეგ, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერმანენტულად მოახდენს პერსონალის 

ინტერესების დაკმაყოფილებას იმ საკითხების შესახებ, რაც კვლევის შედეგად გამოვლინდა, ეს 

იქნება ტრენინგი, სამუშაო შეხვედრა თუ კონსულტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ სჯსუ-ს  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოწვევით აკადემიური პერსონალის გადამზადება 

მოხდა სწავლების თანამედროვე მეთოდებში, ასევე, შეფასების მეთოდებში პერიოდულად 

ხდებოდა საერთაშორისო პროექტებიდან მიღებული  გამოცდილების გაზიარება, როგორც ჩანს, 

სჯსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის უფრო ხშირი შეხვედრები არის საჭირო. 

 

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტთა განათლების ზოგადი დონით? 

 
 

 

  

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ-მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? 

სრულიად

12%

ნაწილობრივ

72%

არა

16%

პროცენტული მაჩვენებელი
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რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით? 

 

 
 

 

 

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით? 

სრულიად

70%

ნაწილობრივ

30%

არა

0%
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მომდევნო 8 კითხვით ვეცადეთ აკადემიური პერსონალის მიერ ადმინისტრაციული 

ერთეულების შეფასების მაჩვენებლის დადგენას. შედეგები გადაეცემა  თითოეულ სამსახურს, 

ვინაიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დიაგრამა თითოეული სამსახურის შეფასების 

მაჩვენებელში ადასტურებს დადებით შედეგს, ნაწილობრივი შეფასებაც გასათვალისწინებელია 

და ამ მხრივ იმ სამსახურების/განყოფილებების  სერვისებიც გადასახედი, რაც ნაწილობრივად 

შეფასდა რეპონდენტთა მიერ. 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით? 

 

 
 

სრულიად

86%

ნაწილობრივ

14%

არა

0%

სრულიად

74%

ნაწილობრივ

24%

არა

2%

სრულიად ნაწილობრივ არა
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რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით? აუდიტორიებით, 

კომპიუტერული კლასებით, ბიბლიოთეკით) ? 

 
 

 

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ურთიერთობით? 

 
 

 

 

 

 

სრულიად

56%

ნაწილობრივ

44%

არა

0%
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რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის კანცელარიით მუშაობით? 

 
 

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის  ადამიანური რესურსების სამსახურთან 

ურთიერთობით? 

 
 

 

 

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის 

მუშაობით? 
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რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურის მუშაობით? 

 
 

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის  

მუშაობის? 
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ნაწილობრივ

არა
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რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის მიზნით? 

 

აქაც, მეტი ობიექტური ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით,  გადავწყვიტეთ ღია კითხვით 

მიგვემართა, რადგან,  რესონდენტებს თავად დაესახელებინათ ის საჭიროებები, რაც აკადემიურ, 

საგანმანათლებლო საქმიანობისთვის ესაჭიროებათ.  

 
კვლევების დაფინანსება 

უფრო მეტი მხარდაჭერაა საჭიროა  კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად. 

პროგრამის დანერგვის პროცესში უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ჩართვას. 

სასურველია მოხდეს მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში სტატიების ბეჭდვის დაფინანსება 

ჯანმრთელობის დაზღვევა თუნდაც ნაწილობრივ 

ანაზღაურება უნდა გაიზარდო მეტი მოტივაციისთვის 

საჭირო პროფესიული ლიტერატურით უზრუნველყოფას, ასევე სამეცნიერო მუშაობის ხარისხის 

ასამაღლებლად ფინანსურ მხარდაჭერას საერთაშორისო კონფერენციებზე მონაწილეობის მისაღებად და 

მასალების გამოსაქვეყნებლად. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს იმპაქტფაქტორის ტიპის ერთი გამოცემა მაინც 

საერთაშორისო აქტივობებში ჩართულობისთვის მეტი მხარდაჭერა. 

კარგი იქნება თუ პროფესიული ზრდის კუთხით მეტი მხარდაჭერა იქნება, თუნდაც მივლინებები, 

გაცვლითი პროგრამები, სადაც პროფესორი- მასწავლებლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. 

ინგლისური ენის კურსები 

სასურველია, მოხდეს მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში სტატიების ბეჭდვის დაფინანსება 

მეტი გაცვლითი პროგრამა 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციი ჩატარება 

საერთაშორისო ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიების დაფინანსება 

ჩამოთვლილი საკითხებიდან ბევრი ისეთი საჭიროება დავინახეთ, რაც რეალურად უკვე 

ხორციელდება (ინგლისური ენის უფასო კურსები აკადემიური პერსონალისთვის), ამიტომ ცოტა 
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გასაკვირვია, რატომ აღმოჩნდა ეს საკითხები პრობლემურ საკითხთა სიაში, ამიტომ, აღნიშნული საკითხი 

ღრმა კვლევას მოითხოვს, რაც სამომავლოდ განხორცილედება. 

 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური დაინტერესდა მოწვეული და აკადემიური პერსონალის 

დამოკიდებულებით უნივერსიტეტში არსებული ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის მიმართ, იმ 

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამების/პროექტების  შეფასებას, რომელსაც უნივერსიტეტი სთავაზობს 

მათ.  

პირველ რიგში დავინტერესდით ინფორმირებულები არიან თუ არა ისინი საერთაშორისო 

გაცვლითი პროგრამების/პროექტები შესახებ, რაზეც ამგვარი შედეგი მივიღეთ: 
 

ხართ თუ არა ინფორმირებული  უნივერსიტეტში არსებული საერთაშორისო საერთაშორისო 

პროექტების/პროგრამების შესახებ? 

 
რაოდენობრივი მაჩვენებლიდან გამოდინარე ჩანს, რომ ინფორმირებულობა 

უნივერსიტეტის მაღალია,  74% აცხადებს რომ ინფორმირებულები არიან საერთაშორისო 

გაცვლითი პროგრაგრამების შესახებ, ნაწილობრივ ინფორმირებულობაზე მიუთითებს 24%, 

ხოლო 2 % უარყოფითს ასახელებს.  
 

 

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი პროფესიული განვითარების,  

სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის მიზნით? 
მონაწილეობა მივიღე პროფესიული განვითარების ტრენინგში 

ტრენინგები უცხო ენის შესწავლი კურსი... 

სულ რამდენიმე თვის წინ არის მიღებული დადგენილება იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში დაბეჭდვისათვის 

უნივერსიტეტის მიერ თანადაფინანსების თანხების გაღების, ასევე, სამეცნიერო პროექტებისთვის  გარკვეული 

თანხაა გამოყოფილი, რომელითაც საფუძვლიანი კვლევა შეუძლებელია 

პროექტებში მონაწილეობა 

ტრენინგები, მივლინებები 

არ ვიცი 

ტრენიგებში მივიღე მონაწილეობა უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 

ნაწილობრივ დაფინანსებას 

ვორკშოპი, მივლინების შესაძლებლობა, თანადაფინანსება კონფერენციებში მონაწილეობისათვის 

უნივერსიტეტი გვთავაზობს საჭირო სასწავლო კურსების გავლის საშუალებას. 

კონცერენციები, ტრენინგები 

აქტიური ნაბიჯების გადადგმას და პროფესორ მასწავლებელთა მივლინებებს 

მაღალრეინტნგულ ჟურნალებში დაბეჭდვისთვის თანხის გამოყოფა და სხვა.. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

დიახ

არა

ნაწილობრივ
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უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერა მაღალია 

შიდა სამეცნიერო გრანტები 

სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში სტატიის წარდგენისას კონსულტაციებს გვიწევს და გვეხმარება 

ფინანსურად 

პროექტებში მონაწილეობა 

სემინარებს, ტრენინგებს, მივლინებებს... 

სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამოცხადება 

აწყობენ საინფორმაციო შეხვედრებს სხვადასხვა გრანტებისა და პროექტების შესახებ, წვდომა გვაქვს 

საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებთან 

ტრენინგებს, კონფერენციაში მონაწილეობას 

სემინარებს 

უნივერსიტეტმა შექმნა ინგლისური ენის სწავლების ჯგუფები დახელს გვიწყობს ენის ბარიერის დაძლევაში 

სტატიების დაფინანსება 

ინფორმაციის დრული მოწოდება 

 

რომელი საინფორმაციო საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას უნივერსიტეტში  საერთაშორისო 

პროექტების/პროგრამების შესახებ? 

 

მომდევნი კითხვით შევეცადეთ გაგვერკვია, თუ  რომელი საინფორმაციო საშუალებებით 

იღებსცაკადემური პერსონალი ინფორმაციას უნივერსიტეტში  საერთაშორისო გაცვლითი 

პროგრამების/პროექტების შესახებ, ვინაიდან ხომ  არ არის ეს მექანიზმი ინდიკატორი იმისა, რომ 

24% სტუდენტებისა ნაწილობრივ ინფორმირებულობას ასახელებს. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ორგანიზებული შეხვედრებით

ვებგვერდის

საინფორმაციო დაფის
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რა მექანიზმებით ხდება უნივერსიტეტში საერთაშორისო  პრექტებში  პერსონალის  შერჩევა? 

 

 
 

 

და ბოლოს, ვეცადეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, საკვანძო საკითხის გარკვევას 

ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, თუ რა მექანიზმებით ხდება უნივერსიტეტში 

საერთაშორისო გაცვლით პრექტებში აკადემიური პერსონალის შერჩევა, რესპონდენტებს 

შევთავაზეთ  ორი სავარაუდო პასუხი: კონკურსის წესი  და პირადი ნაცნობობა. დიაგრამა 

აჩვენებს, რომ 84% კონკურსის წესს ასახელებს, რაც ობიექტური შეფასებაა, ვინაიდან, სჯსუ-ს 

ადმინისტრაცია, მეტი გამჭვირვალობის და ობიექტურობის თვალსაზრისით კონკურსის წესით 

არჩევს კადრებს საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად.  

 

 

 

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი აკადემიური თავისუფლების მიზნით? 

 

აღნიშნულ ღია ტიპის კითხვაზე მიღებული  პასუხები პირდაპირ გადმოვიტანეთ ანალიზში მეტი 

სანდოობისა და გამჭვირვალობის მიზნით. პასუხებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, 

რომ სჯსუ თავის პროფესურას არ ზღუდავს აკადემიური თავისუფლების მხრივ. 

 აკადემიური თავისუფლება ხომ გულისხმობს პროფესორის უფლებას თავისუფლად, გავლენის 

გარეშე ეწეოდეს შემოქმედებით, კვლევით და საგანმანათლებლო საქმიანობას. 

 
სრულ თავისუფლებას 

არ ერევა სწავლების მეთოდების შერჩევაში 

სწავლების მეთოდების შერჩევა 

სრულიად დამოუკიდებელი ვარ 

არ ვარ შეზღუდული სილაბუსის შემუშავებაში 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღებას 

           სილაბუსის შედგენაში ბოლომდე თავისუფლები ვართ 

სრულ აკადემიურ თავისუფლებას 

ვგრძნობ აკადემიურ თავისუფლებას 

კონკურსის წესით

84%

პირადი 

ნაცნობებითა და 

მიკერძოებით

16%

Chart Title

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
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შუალედური გამოცდების თარიღს მეთვითონ განვსაზღვრავ, სილაბუსში შემიძლია ცვლილებები შევიტანო, 

ჩემი შეხედულებების შესაბამისად 

უნივერსიტეტის თანადაფინანსება საერთაშორისო ჟურნალებში პუბლიკაციისათვის 

აკადემიურს, პირდაპირი და საუკეთესო გაგებით. 

შუალედური შეფასების ჩატარება სასწავლო პროცესის ნებისმიერ დროს 

საერაშორისო იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალში ნაშრომის გამოქვეყნებისათვის თანადაფინანსება 

სილაბუსის ინდივიდუალურად შედგენა, შეფასების ფორმები, 

სასწავლო-სამეცნიერო პროცესებში იდეების, აზრებისა და პოზიციების დაფიქსირების საშუალებას 

გვაქვს ყველნაირი აკად თავისუფლება 

უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს უნდა მიეცეს თავისი შეხედულებისა და სწავლების ფორმის 

გამოყენება 

არჩევითი კურსების მომზადების კუთხით მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა საგრანტო პროექტების 

ინიცირებას და ა.შ. 

თანამონაწილეობას სტატიების გამოქვეყნებაში 

აკადემიურად თავისუფალი ვარ 

თავისუფლებაა სწავლასა და კვლევაში 

თავისუფალი სამუშაო დღეები შემოქმედებითი შვებულება, სტაჟირებებზე რეკომენდაციები მივლინებების 

ნაწილობრივი დაფინანსება და სხვა 

თავისუფლები ვართ ჩვენს სასწავლო კურსთან მიმართებაში 

 

თქვენი ინიციატივა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის საქმიანობის განვითარების 

მიმართულებით (არსებობის შემთხვევაში)   

 

აღნიშნული კითხვით ვეცადეთ ის ინიციატივები გაგვერკვია, რომელიც აქვს პერსონალს თავიანთი 

საქმიანობის განვიტარების კუთხით, ეს კითხვა არ იყ სავალდებულო და რესპონდენტებს სურვილის 

შემთხვევაში შეეძლოთ თავიანთი ინიციატივების დასახელება, რაზეც ნაწილმა უარი განაცხადა, ნაწილმა 

კი შემდეგი დასაახელა, აქაც მეტი სანდოობის მხრივ პირდაპის Google-ის ფორმატიდან დავაკოპირეთ და 

წარმოავადგინეთ: 

 
თანამედროვე სწავლების მეთოდების დანერგვა 

მეტი ღიაობა, გუნდური მუშაობა, ინფორმაციის გამჭვირვალობა, კოლეგიალური ურთიერთობები, 

საერთაშორისო პროექტების დონორებთან მუშაობა, სტაფის გადამზადება სწავლის, სწავლებისა და შეფასების 

მეთოდებში, არსებულ, საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაში ხელშეწყობა, კვალიფიციური კადრის 

მოზიდვა... 

მოქმედებს უცხოენის შემსწავლელი უფასო კურსი, კარგი იქნება თუ ამ კურს დაემატება ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების (მაგ. საოფისე პროგრამების) კურსი 

 

 

მიხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი მუდმივად ცდილობს თავისი აკადემიური 

პერსონალის გადამზადებას სწავლების თანამედროვე მეთოდების მიმართულებით და არაერთი 

ღონისძიება, აქტივობა განხორციელდა თუნდაც ბოლო ორი წლის განამავლობაში, როგორც 

საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში, რომლებიც უნივერსიტეტში ხორციელდება, ასევე 

მოწვეული ტრენერების დახმარებითაც, ეს საკითხი მაინც დაინტერესების საგანია 

პროფესურისთვის. ამიტომ, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, მუდმივად გაითვალისწინებს ამ საკითხს და დაგეგმავს სხვადასხვა აქტივობებს. 
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ზოგადი დასკვნები/მიგნებები 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარებული  კვლევების მონაცემთა 

ანალიზის საფუძველზე სამსახურმა მოახდინა გასაუმჯობესებელი სერვისებისა და სხვადასხვა 

საკითხის ირგვლივ პრობლემების  იდენტიფიცირება. ასევე, შესაბამისი სამსახურებისათვის 

გასცა რეკომენდაციები, რაც ითვალისწინებდა დავალებებს მითითებული საკითხების დახვეწისა 

და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აწარმოებს გასაუმჯობესებელი მხარეების 

მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგს, რაც უკუკავშირის სახით უბრუნდება დაინტერესებულ 

მხარეებს და ეს არის ის რეაგირების მექანიზმი, რომელიიც დაწესებულების განვითარებაზე  და  

ხარისხის კულტურის ამაღლებაზე იმოქმედებს. 

ძალიან მნიშვნელოვანია ის ასპექტები, რომელიც კვლევის შედეგად გამოვლინდა, 

დავასახელებთ რამდენიმეს: 

 
 

 აკადამიური პერსონალის მზაობა და დაინტერესება საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების, ეფექტური დანერგვის   პროცესებში  ჩართულობს გაძლიერების მხრივ; 

 გადამზადება სრულყოფილი და გამართული პროგრამის შემუშავებისათვის 

აკრედიტაციის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად; 

 უნივერსიტეტში არსებული სტრუქტურული ერთეულების მომსახურების სერვისის 

გაძლერება;  

 მხარდაჭერის მექანიზმების გაძლიერება  ინტერნაციონალიზაციის 

მიმართულებით: უცხო ენების შესწავლითი კურსების გახანგრძლივება; 

 საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსების  დამატება აკადემიური 

პერსონალისთვის; 

 


