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დამტკიცებულია         

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ                                                                                                                                       

სხდომის ოქმი № 4,  2018  წლის 17 თებერვლის  

დადგენილება №14 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი 

დანართი 1 (პროგრამის ფორმა) 

საბაკალავრო (დამატებითი), სამაგისტრო,  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა  

უნდა აკმაყოფილებდეს წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილ მინიმალურ 

მოთხოვნებს და მასში მითითებული უნდა იყოს:  

1. ფაკულტეტის დასახელება; 

2. პროგრამის სახელწოდება;  

3. უმაღლესი განათლების აკადემიური საფეხური; 

4. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი; 

5. სწავლების ენა;  

 პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს ქართულ ან უცხოურ ენაზე.  

 პროგრამაში უნდა მიეთითოს სწავლების ენა, პროგრამის შესაბამისად.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის მხოლოდ უცხოურ ენაზე წარმართვა დაშვებულია, თუ ეს 

გათვალისწინებულია საერთაშორისო ხელშეკრულებით, ან შეთანხმებულია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან.  

 უცხოურ ენაზე დასაშვებია საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული სასწავლო კომპონენტის 

შეთავაზება ქართულენოვან ანალოგთან ერთად ალტერნატივის სახით. მისი გავლის 

წინაპირობას წარმოადგენს უცხოური ენის შესაბამის დონეზე ფლობის დადასტურება.  

 

6. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ქართულად და ინგლისურად);  

1. უმაღლეს განათლებაში შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით მისანიჭებელი კვალიფიკაციის 

დასახელება მოიცავს უმაღლესი განათლების საფეხურის შესაბამის ზოგად აღმნიშვნელს, 
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კვალიფიკაციისა და დეტალურ სფეროში არსებული სწავლის სფეროს დასახელებას. 

2. ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურის შესაბამისი კვალიფიკაციების 

ზოგადი აღმნიშვნელებია: 

 

 

ბაკალავრიატში 
 

მაგისტრატურაში დოქტორანტურაში 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების ბაკალავრი 
Bachelor of Arts /BA 

მეცნიერების ბაკალავრი 
Bachelor of Science /BSc 

სამუსიკო ხელოვნების 

ბაკალავრი Bachelor of Music 

/BMus ხელოვნების 

ბაკალავრი Bachelor of Fine 

Arts/ BFA ბიზნეს 

ადმინისტირების ბაკალავრი 
Bachelor of Business 
Administration /BBA 

ინჟინერიის ბაკალავრი 
Bachelor of Engineering /BEng 

ბაკალავრი Bachelor 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების მაგისტრი 
Master of Arts /MA 

მეცნიერების მაგისტრი 
Master of Science /MSc 

სამუსიკო ხელოვნების 

მაგისტრი Master of Music 

/MMus ხელოვნების 

მაგისტრი Master of Fine Arts / 

MFA ბიზნეს 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი Master of Business 
Administration /MBA 

ინჟინერიის მაგისტრი Master 
of Engineering /MEng 

მაგისტრი Master 

დოქტორი PhD/ Doctor 

 

3. უმაღლესი განათლების პირველ და მე-2 საფეხურებზე კონკრეტული კვალიფიკაციების ქართული 

და ინგლისურენოვანი დასახელებები განისაზღვრება სწავლის სფეროების მიხედვით, ამ მუხლის მე-10 

პუნქტის შესაბამისად. 

4. ინტერდისციპლინური დეტალური სფეროს შესაბამისი კვალიფიკაციების მინიჭება ხორციელდება 

იმ ვიწრო სფეროდან, რომლის სწავლის შედეგიც დომინირებს შესაბამის საგანმანათლებლო 

პროგრამაში. 

5. კვალიფიკაციის სწავლის სფერო აისახება დიპლომის დანართში. 

6. კლასიფიკატორის დეტალური სფეროებში განთავსებულ სწავლის სფეროებში ფრჩხილებში 

არსებული მითითებები/ ტერმინები არ აისახება კვალიფიკაციის სახელწოდებაში. 

7. პროფესიულ განათლებაში კვალიფიკაცია და ასოცირებული ხარისხი ენიჭება დეტალური სფეროს 

ქვეშ განთავსებულ მე-3 სვეტში მითითებულ სწავლის სფეროში, რომლის ფორმულირებაც 

განისაზღვრება შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით. 
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8. კვალიფიკაცია – „ბაკალავრი“ ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ განთავსებულ პირველ სვეტში 

მითითებულ სწავლის სფეროში. 

9. კვალიფიკაცია – „მაგისტრი“ ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ განთავსებულ პირველ ან მე-2 სვეტში 

მითითებულ სწავლის სფეროში. 

10. კვალიფიკაცია – „დოქტორი“ ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ განთავსებულ პირველ სვეტში 

მითითებულ სწავლის სფეროში. 

 

7. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით;  

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება განისაზღვრება პროგრამის მიზნების 

შესაბამისად, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს სწავლის სფეროსა და მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის დასახელებისაგან. სწავლის სფეროს დასახელება ასევე, არ უკავშირდება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტი, სკოლა, 

ინსტიტუტი ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით გათვალისწინებული სხვა 

სახის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული) დასახელებასა და საქმიანობას. 

2. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება ხდება დეტალურ სფეროში არსებული სწავლის 

სფეროს შინაარსის, ამ სფეროს განვითარების ტენდენციების, ამ სფეროში მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის თავისებურებებისა და საერთაშორისო დონეზე არსებული საუკეთესო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით. 

3. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებელია აგებული 

იყოს შემდეგი პრინციპით: 

ა) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და თავისუფალი კომპონენტები; 

ბ) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით), დამატებითი პროგრამა (არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 60 

კრედიტი)/დამატებითი პროგრამები და თავისუფალი კომპონენტები; 

გ) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და დამატებითი პროგრამა (არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 60 

კრედიტი)/დამატებითი პროგრამები. 

4. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესაძლებელია 

მხოლოდ იმ დამატებითი პროგრამის/პროგრამების კომბინირება, რომლის შესაბამისი სწავლის სფეროს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა დაწესებულებაში უკვე ხორციელდება ავტორიზებულ ან 

აკრედიტებულ რეჟიმში. 

5. თავისუფალი კომპონენტი მოიცავს ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარების ხელშეწყობაზე 

ორიენტირებულ ან/და უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ნებისმიერი საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში არსებულ სასწავლო კურსს/საგანს/მოდულს, რომლის/რომელთა თავისუფლად 

არჩევაც შეუძლია სტუდენტს, მისთვის საინტერესო სფეროებში (საკითხებზე) თვალსაწიერის 
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გაფართოების მიზნით. 

6. ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

წარმოდგენილი უნდა იყოს სავალდებულო და არჩევითი სახით. დამატებითი პროგრამა და 

თავისუფალი კომპონენტები ასევე, უნდა მოიცავდეს როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით  

სასწავლო კურსებს/საგნებს/მოდულებს. 

7. უმაღლესი განათლების პირველი და მე-2 საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესაძლებელია 

გათვალისწინებულ იქნას კონცენტრაცია/კონცენტრაციები, რაც გულისხმობს ძირითადი სწავლის 68 

სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსების/საგნების/მოდულების დაჯგუფებას კონკრეტულ 

თემაზე/საკითხზე ფოკუსირებით. კონცენტრაციას აქვს სწავლის შედეგი, რომელიც 

გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებში. საგანმანათლებლო 

პროგრამაში კონცენტრაციის არსებობა არ ცვლის ამ პროგრამის სწავლის სფეროს ან/და მისანიჭებელ 

კვალიფიკაციას. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

კონცენტრაცია უნდა ითვალისწინებდეს არაუმეტეს 30 კრედიტს საბაკალავრო ნაშრომის ჩათვლით, 

ხოლო უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში – არანაკლებ პროგრამის 

კრედიტების საერთო რაოდენობის 50%-ს. 

8. პროგრამის შექმნის/მოდიფიცირების თარიღი 

9. პროგრამის ხელმძღვანელი / ხელმძღვანელები; 

 პროგრამას ჰყავს ხელმძღვანელი, რომელიც შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის 

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ემერეტუსი; განსაკუთრებულ შემთხვევებში, 

პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამას შეიძლება ჰყავდეს რამოდენიმე 

ხელმძღვანელი თუკი პროგრამა არის დარგთაშორისი (ინტერდისციპლინარული), ან 

პროგრამას გააჩნია სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების მოდულები.  

 პროგრამას შეიძლება უხელმძღვანელოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეულმა პირმა. 

გადაწყვეტილება პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ უნდა მიიღოს აკადემიურმა 

საბჭომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, რომელშიც უნდა დასაბუთდეს 

პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის აუცილებლობა.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია საგანმანათლებლო სტანდარტებთან პროგრამის 

შესაბამისობაზე და სილაბუსების ხარისხზე. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად პასუხისმგებელია მის მიერ წაკითხული აკადემიური 

კურსის სილაბუსის ხარისხზე.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან ერთად წარმოადგენს ძირითად საკონტაქტო პირს, რომელსაც ეცნობება 

პროგრამის შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის 

შედეგები და ევალება მათზე რეაგირება პროგრამის სრულყოფის მიზნით.  

 პროგრამის ხელმძღვანელს ევალება: კოორდინირება გაუწიოს სტუდენტებისათვის 

კურიკულუმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, პროგრამის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება.  
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 სწავლების ერთ საფეხურზე (საბაკალავრო (დამატებითი), სამაგისტრო, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის, დოქტორანტურის) ერთმა და იმავე პირმა არ შეიძლება 

უხელმძღვანელოს ერთზე მეტ საგანმანათლებლო პროგრამას.  

 უცხოენოვანი პროგრამები უცხოენოვანი პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროგრამას 

უნდა დაერთოს საერთაშორისო ხელშეკრულება ან/და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს თანხმობა.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი არის უსდ-ს აკადემიური ან მოწვეული პერსონალი, რომელსაც 

გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება. პროგრამის 

ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია დასტურდება დარგის შესაბამისი განათლებით, პრაქტიკული 

გამოცდილებით და/ან სამეცნიერო ნაშრომებით/საშემსრულებლო შემოქმედებითი 

საქმიანობით; 

 პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში, 

სტუდენტების კონსულტირებაში, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა 

ღონისძიებებში და მონაწილეობს პროგრამის შეფასება-განვითარებაში. 

 პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებულია დაესწროს ლექციებზე მის მიერ გაწერილი განრიგის 

მიხედვით. (პროგრამის სწავლის შედგების შეფასებისა ხარისხის განვითრების მიზნით). 

 

10. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

პროგრამის მიზნები უნდა შეესაბამებოდეს დაწესებულების მისიას, ნათლად უნდა იყოს 

ჩამოყალიბებული, რეალისტური, მიღწევადი და ასახავდეს თუ რა ტიპის სპეციალისტის 

მომზადებისკენ არის მიმართული პროგრამა. იყოს დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებული და 

მიღწევადი; (დასაქმების სფეროს განსაზღვრისას რეკომენდებულია აქტიური კონსულტაციები 

პოტენციურ დამსაქმებლებთან, კურსდამთავრებულებთან, სტუდენტებთან და აკადემიურ 

პერსონალთან, რომ მათთან ერთად განისაზღვროს ის კონკრეტული თეორიული ცოდნა და 

პრაქტიკული უნარები, რაც მოეთხოვება კურსდამთავრებულს შრომის ბაზრის კონკრეტული სფეროს 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  

11. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები უნდა ითვალისწინებდეს პროგრამის 

სპეციფიკას და უზრუნველყოფდეს პროგრამის დასაძლევად აუცილებელი ცოდნის, 

უნარებისა და კომპეტენციის მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას; ლოგიკურად უნდა 

იყოს დაკავშირებული პროგრამის შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან; 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ  

საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს 

(საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მიღებული ქულების 

კოეფიციენტებით რანჟირების საფუძველზე მოიპოვა უფლება, ისწავლოს საბაკალავრო პროგრამაზე. 

უნივერსიტეტი კონკრეტულ პროგრამაზე აბიტურიენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებისთვის  უდგენს 

მე-4 არჩევითი საგნების ნუსხას, რომელიც სტუდენტს გაუადვილებს პროგრამის სასწავლო კურსების 
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ათვისებას.  უნივერსიტეტში  ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

წარმატებით გავლის შემდეგ აბიტურიენტმა უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში 

გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება აქვს 

საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურ ენოვან 

აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს თავის მშობლიურ ენაზე უნა-ჩვევების ტესტს ერთიენ 

ეროვნულ გამოცდებზე და გაივლის ქართული ენის 60 კრედიან პროგრამას.  პროგრამებზე უცხოელი 

მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

უცხოელი მოქალაქეებისათვის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული 

ენის B2 დონეზე ცოდნა, რადგან სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, უცხოელი მოქალაქები 

წარმოადგენენ ქართული ენის B2 დამადასტურებელ სერტიფიკატს ან ჩააბარებენ გამოცდას ქართულ 

ენაში. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს და უცხო ქვეყნის 

აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებმა და  უნივერსიტეტის 

სხვა სპეციალობის სტუდენტებმა. საბაკალავრო პროგრამაზე სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან მობილობის წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში–უნივერსიტეტში არსებული 

წესის შესაბამისად. ასევე, უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია 

განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.  

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   სამაგისტრო  პროგრამაზე სწავლა შეუძლია  

საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც საერთო სამაგისტრო  

გამოცდაზე ჩააბარა შესაბამისი A, B ან C ტიპის ტესტი, გადალახა ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიღებული ქულების საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს 

სასპეციალიზაციო გამოცდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის შესაბამის სამაგისტრო 

პროგრამაზე. უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, ჩარიცხვის 

აუცილებელი წინაპირობაა კონკურსანტმა სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.   

     უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა 

ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, 

უცხოელი მოქალაქეები წარმოადგენენ საბუთს ქართული ენის B2  დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ 

გამოცდას ქართულ ენაში.  

      პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს  უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს სახელმწიფო)  და სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო 

სამაგისტრო გამოცდაზე   ჩაბარებული აქვთ შესაბამისი ტიპის ტესტი. 

   უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს 

სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. 

სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა უნდა მოიცავდეს აპლიკანტის მიერ კომისიისთვის 

სამეცნიერო პროექტისა და სწავლის შედეგების პროგრამით გათვალისწინებულ ვადაში მიღწევის 

გეგმას. სამეცნიერო პროექტი უნდა შეფასდეს სამეცნიერო ღირებულებების მიხედვით, ხოლო 

აპლიკანტი უნდა შეფასდეს მისი სამომავლო კვლევითი პოტენციალის მიხედვით; პროგრამაზე 
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დაშვების წინაპირობები უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას, უნდა იყოს საჯარო და 

ხელმისავდომი. 

 

12. სწავლის შედეგი - პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა აღწერდეს იმ ცოდნას, უნარებსა და 

კომპეტენციებს ან/და პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს 

პროგრამის დასრულების შემდეგ. პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამის 

მიზნებსა და მოიცავდეს პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას; პროგრამის 

სწავლის შედეგები არის გაზომვადი, მიღწევადი და რეალისტური, უნდა შესააბამებოდეს უმაღლესი 

განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის აღმწერს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას, 

არსებობის შემთხვევაში დარგობრივ მახასიათებელს; სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს და იძლეოდეს განათლების შემდგომ 

საფეხურზე სწავლის გაგრძლების შესაძლებლობას; პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავებაში უნდა 

იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალი, 

სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული აკრედიტაციის 

სახელმძღვანელო) 

 

13. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

უნდა აღიწეროს სწავლების რა მეთოდები იქნება გამოყენებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების პროცესში; პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-

სწავლების მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის შინაარს, 

სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას; სწავლა-სწავლების მეთოდები არის მოქნილი და 

ითვალისწინებს სტუდენტის ინდივიდუალურ საჭიროებებს. 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების გასაზომად 

საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს;  

 პირდაპირი და არაპირდაპირი შეფასების მეთოდები 

 სამიზნე ნიშნულები 

 სწავლის შედეგების შეფასება და სტუდენტის შეფასება 

შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

სწავლის 

შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 

სამიზნე 

ნიშნულები 
პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

1      
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2      

3      

 

 

14. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა   

დანართი 2 (სჯსუ-ს სტუდენტთა შეფასების წესი) 

 უნდა აღიწეროს შეფასების ზოგადი სისტემა და ასევე კონკრეტული პროგრამისათვის ადეკვატური 

შეფასების მეთოდები (სხვადასხვა სასწავლო კურსი/მოდული შეიძლება ითვალისწინებდეს 

შეფასების განსხვავებულ მეთოდებს, რაც დეტალურად უნდა აღიწეროს კონკრეტული სასწავლო 

კურსის /მოდულის სილაბუსში);  

  სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების შესაბამისად, სამართლიანად 

გამოიყენება ყველა სტუდენტის მიმართ, არის გამჭვირვალე და კანონმდებლობასთან შესაბამისი;  

 თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტები და მეთოდები შეესაბამება სწავლის 

შედეგებს; 

 შემფასებლისთვის კარგადაა ცნობილი თანამედროვე შეფასების მეთოდები და იგი იღებს 

მხარდაჭერას ამ სფეროში თავისი უნარების განვითარებისათვის; 

 შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები არის გამჭვირვალე, გამოქვეყნებულია და 

წინასწარ ცნობილია სტუდენტისათვის; 

 სტუდენტი შეფასებისას იღებს უკუკავშირს მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ, რაც ხელს 

უწყობს სწავლის შედეგების გაუმჯობესებას; 

 შესაძლებლობის შემთხვევაში, შეფასება ხორციელდება ერთზე მეტი შემფასებლის მიერ. მათ შორის 

შესაძლებელია გარეშე ექსპერტის ჩართულობაც; 

 სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა ხდება უსდ-ში არსებული სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა 

და დაცვის პროცედურების მიხედვით კომისიური წესით; 

 სადისერტაციო კომისია შედგება  არანაკლებ ორი მოწვეული წევრისაგან; 

 სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა  საჯაროა; 

 

15. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი  (სასწავლო გეგმა)  

სასწავლო გეგმა მოიცავს ყველა კომპონენტს, რომელშიც ხდება კრედიტის მინიჭება. კომპონენტის 

მითითებისას აღინიშნება: ა) სახელწოდება; ბ) მოცულობა კრედიტებით; გ) სტუდენტის დატვირთვის 

სახეები (საკონტაქტო - ლექცია/პრაქტიკუმი/ჯგუფში მუშაობა/სემინარი/ლაბორატორიული/პრაქტიკა 

და სხვ., შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის განკუთვნილი დრო და დამოუკიდებელი 
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მუშაობა) გათვლილი ასტრონომიულ საათებში; დ) სწავლების სემესტრი; ე) კომპონენტზე დაშვების 

წინაპირობების მატრიცა; სასწავლო გეგმას უნდა დაერთოს სწავლის შედეგების რუქა, რომელიც 

მოიცავს პროგრამის ყველა კომპონენტს და მათ ურთიერთმიმართებას პროგრამით განსაზღვრულ 

კომპეტენციებთან (საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა მტკიცდება აკადემიური საბჭოს მიერ);  

 პროგრამა შედგენილია უნივერსიტეტშიში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

 პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს; 

 პროგრამის შინაარსი შეესაბამება პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს, პროგრამის სწავლის 

შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას; 

 პროგრამაში შემავალი სასწავლო და სამეცნირო-კვლევითი კომპონენტები (მათ შორის თითოეული 

სასწავლო კურსი) არის თანმიმდევრულად და სტრუქტურულად დალაგებული; 

 პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების 

წინაპირობები ლოგიკურია; 

 პროგრამა განსაზღვრავს სტუდენტების მოსალოდნელ სასწავლო დატვირთვას ECTS-ის 

კრედიტებით; 

 პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს ახალი კვლევის შედეგებს, დარგის თანამედროვე მიღწევებსა 

და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს; 

 პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის არასავალდებულო 

კომპონენტების არჩევის შესაძლებლობას; 

 პროგრამის შემუშავებაში ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე (აკადემიური, სამეცნიერო, 

მოწვეული პერსონალი, სტუდენტი, კურსდამთავრებული, დამსაქმებელი); 

16. ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და 

მატერიალური რესურსის შესახებ.  

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები პროგრამაში ჩართულები არიან კანონმდებლობისა და 

უსდ-ს შიდა რეგულაციების შესაბამისად. პერსონალის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია მათ 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ფუნქციებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები თავად ფლობენ შეთავაზებული კომპონენტის 

სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს, რაც დასტურდება, 

 აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის შემთხვევაში - ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომით (მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, რეფერირებად 

ჟურნალში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი; სახელოვნებო მიმართულებებში - 

შემოქმედებითი პროექტი), რომელიც ადასტურებს შესაბამის დარგში მის კომპეტენტურობას; 

ხოლო მოწვეული პერსონალის ან მასწავლების შემთხვევაში - შეიძლება დადასტურდეს 

პრაქტიკული გამოცდილებით, რაც დგინდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესაბამის სფეროში 

მოღვაწეობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით; 

 დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თითოეული მაგისტრანტის და დოქტორანტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელს უახლესი 10 წლის განმავლობაში აქტიური მონაწილეობა აქვს 
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მიღებული სამეცნიერო კვლევებში ან გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი (სახელოვნებო 

მიმართულებებში - შემოქმედებითი პროექტი), რომელიც შეესაბამება 

მაგისტრანტის/დოქტორანტის სამაგისტრო/სადისერტაციო ნაშრომის ზოგად 

თემატიკას/მიმართულებას. 

 

 ადამიანური რესურსი 

1. საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ადამიანური რესურსით, რომელშიც შედის 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელი, მკვლევარი ან 

მოწვეული სპეციალისტი.  

2. პროგრამას უნდა დაერთოს პროგრამის განმახორციელებელი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

აკადემიური პერსონალის ბიოგრაფიული მონაცემები (CV) და შესაბამისი კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომელთა ასლები უნდა ინახებოდეს ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურში.  

3. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია, რაც 

შეიძლება დადგინდეს ამ პირის აკადემიური ხარისხით, მიღებული სპეციალური განათლებით, 

პუბლიკაციებით ან პროფესიული გამოცდილებით.  

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები პროგრამაში ჩართულები არიან კანონმდებლობისა და 

უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების შესაბამისად. პერსონალის კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია მათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ფუნქციებთან და მოქმედ 

კანონმდებლობასთან; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები თავად ფლობენ შეთავაზებული კომპონენტის 

სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს, რაც დასტურდება, 

 აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის შემთხვევაში - ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომით (მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, რეფერირებად 

ჟურნალში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი; სახელოვნებო მიმართულებებში - 

შემოქმედებითი პროექტი), რომელიც ადასტურებს შესაბამის დარგში მის კომპეტენტურობას; 

ხოლო მოწვეული პერსონალის ან მასწავლების შემთხვევაში - შეიძლება დადასტურდეს 

პრაქტიკული გამოცდილებით, რაც დგინდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესაბამის სფეროში 

მოღვაწეობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით; 

 დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თითოეული მაგისტრანტის და დოქტორანტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელს უახლესი 10 წლის განმავლობაში აქტიური მონაწილეობა აქვს 

მიღებული სამეცნიერო კვლევებში ან გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი (სახელოვნებო 

მიმართულებებში - შემოქმედებითი პროექტი), რომელიც შეესაბამება 

მაგისტრანტის/დოქტორანტის სამაგისტრო/სადისერტაციო ნაშრომის ზოგად 

თემატიკას/მიმართულებას. 

 მატერიალური რესურსი 
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 პროგრამა უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესურსით 

რომელიც რაოდენობრივად და ხარისხობრივად უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და 

სწავლის შედეგების მიღწევას; 

 ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო ლიტერატურა 

და სხვა სასწავლო მასალა (მათ შორის ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული), რომელიც 

უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას; 

 მაგისტრანტებისა და დოქტორატებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი სამეცნიერო 

პერიოდული გამოცემები, საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზები, რომლებიც 

საშუალებას აძლევს მათ, გაეცნონ შესაბამისი სფეროს უახლეს სამეცნიერო მიღწევებს და 

მიაღწიონ პროგრამის სწავლის შედეგებს; 

 

10. სილაბუსი 

 (დანართი 3. სილაბუსის ფორმა) 

 თითოეული ძირითადი სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის 

შედეგებს; 

 თითოეული სასწავლო კურსის შინაარსი შეესაბამება ამ სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებს; 

 თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება უმაღლესი განათლების შესაბამის 

საფეხურს; 

 თითოეული სასწავლო კურსისათვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსს; ასევე, საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა არის ლოგიკური და ითვალისწინებს კურსის 

სპეციფიკას; 

ხდება სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასება. 

 სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს; 

სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა შეესაბამება 

მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს; ის ითვალისწინებს უახლეს კვლევებს მოცემულ 

მიმართულებაში/დარგში და უზრუნველყოფს პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 

 

სილაბუსის კომპონენტები: 

სასწავლო კურსის/მოდულის სახელწოდება; ავტორი, ლექტორი/ლექტორები, რომლებიც უძღვებიან 

სასწავლო კურსის ლექციასა და სამუშაო ჯგუფის მუშაობას, მათი საკონტაქტო ინფორმაცია;  სასწავლო 

კურსის კოდი; სწავლების სემესტრი; სასწავლო კურსის/მოდულის ტიპი (სავალდებულოა თუ 

არჩევითი); კრედიტების რაოდენობა და საათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად; 

ფაკულტეტისა და პროგრამის სახელწოდება; სასწავლო კურსის განმახორციელებლები და მათი 

საკონტაქტო ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი); დაშვების 
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წინაპირობები; სასწავლო კურსის ფორმატი; სასწავლო კურსის/მოდულის მიზნები; 

სწავლების/სწავლის მეთოდები;  

სწავლის შედეგები; სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები; სასწავლო კურსის 

შინაარსი; ძირითადი ლიტერატურა; დამხმარე ლიტერატურა;  

სხვა სასწავლო მასალა; (სილაბუსის ფორმა მტკიცდება აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით)  

 

აკრედიტაციისათვის საგანმანათლებლო პროგრამებს უნდა ახლდეს: 

დანართების ჩამონათვალი1 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები 

 პროგრამის შედგენასა და განვითარებაში დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია 

☒ აკადემიური, მოწვეული და სამეცნიერო პერსონალის კვალიფიკაციის 

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 პერსონალის ფუნქციები და 

მოვალეობები 

 საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

ჩამონათვალი საგნის/საგნების მითითებით 

 პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

 სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემთხვევაში, ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში დაცული სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების სია (გთხოვთ 

მიუთითოთ ნაშრომის: სათაური, დაცვის წელი, ხელმღვანელი, ქულა). 

(ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე დაწესებულებაში ვიზიტამდე მოითხოვს 

რამდენიმე ნაშრომს, რომელიც უნივერსიტეტმა უნდა წარმოადგინოს) 

                                                           
1 შენიშვნა: სააკრედიტაციო შეფასებაში საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობის შემთხვევაში თვითშეფასების 

შევსებულ ფორმასთან ერთად სავალდებულოა ☒ - ნიშნით მონიშნული დოკუმენტების ინგლისურ ენაზე 

არსებობა 
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☒ საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგია 

☒ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი  

 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზის დოკუმენტი 

 შესაბამისი ხელშეკრულებები/მემორანდუმები ეკონომიკურ აგენტებთან და 

პრაქტიკის ობიექტებთან 

 პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია (არსებობის შემთხვევაში) 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

(საერთაშორისო კვლევები, გამოქვეყნებული შრომები, საერთაშორისო 

მობილობის მაჩვენებელი, გაცვლითი და/ან ერთობლივი პროგრამები, 

ორმხრივი შეთანხმებები, მემორანდუმები, და სხვა). 

 პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი 

 მაგისტრატურის ან/და დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს 

დებულება (არსებობის შემთხვევაში) 

 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით 

განხორციელებული ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო მივლინებები, 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, კონფერენციები, გაცვლითი, 

საერთაშორისო და/ან ადგილობრივი პროექტები, რომლებიც ემსახურება 

პროფესიული და/ან სწავლების უნარის განვითარებას) 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები (როგორც 

შიდა ასევე გარე) 

 განხორციელებული შეფასების შედეგები 

 უსდ-ის მიერ ჩატარებული 

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა/დამსაქმებელთა/პერსონალის 

გამოკითხვის ფორმები, გამოკითხვის შედეგები და მათი გამოყენება 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიში (არსებობის 

შემთხვევაში) 

 პერსონალის საქმიანობის (სწავლებისა და კვლევის ხარისხი, საერთაშორისო 

მობილობის მაჩვენებელი და სხვა) შეფასება და შეფასების შედეგების 

გამოყენება პერსონალის პროფესიულ განვითარებაში 

 


