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შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის
აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე

 
 
 
1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები:
 
 
1.1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 04 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
დებულების“ (შემდგომში აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლის პირველი პუნქტის2

მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო (შემდგომში - საბჭო)
სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის, დაწესებულების
მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე წარმოდგენილი
არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის საფუძველზე იღებს
გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საბჭო5

ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა დააკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „გ“5

ქვეპუნქტისა და ამავე დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,6

საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს
საბჭო, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის სტანდარტებთან
შესაბამისობის შეფასებისას ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“,
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1.3. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის თანახმად,
აკრედიტაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში:
ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება კარგავს შესაბამის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის
მიღების უფლებას;
ბ) ის სტუდენტი, რომელიც სწავლობდა სახელმწიფო დაფინანსებით, უფლებამოსილია
გადავიდეს სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და მისთვის გამოყოფილი
სახელმწიფო დაფინანსების დარჩენილი ოდენობა გადაიტანოს ამ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე;
გ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წყვეტს რეგულირებადი, მასწავლებლის
მომზადებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას. ამ შემთხვევაში სტუდენტებს
5 წლის განმავლობაში უჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი და უფლებამოსილი არიან ისარგებლონ
მობილობის უფლებით.
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
 
2.1. 2019 წლის 13 დეკემბერს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა №00002432 (ცენტრში
რეგისტრაციის № 1715853) სააკრედიტაციო განაცხადი „სამართლის“ საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 15 იანვრის №31991 ბრძანების საფუძველზე, შპს ქუთაისის
უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 27
მარტის № 319747 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც 2020 წლის 14 აპრილს
განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში, ხოლო 2020 წლის 9
ივნისს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად,
სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

1.საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი,
სწავლის შედეგები
და მათთან
პროგრამის
შესაბამისობა

  √    

2.სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის
ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

  √   

 √    



3

3.სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა
4.სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

  √    

5.სწავლების
ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

 √     

 
 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, აკრედიტაციის ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი
არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4. ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2020 წლის 6 ივლისს. სააკრედიტაციო განაცხადის, აკრედიტაციის
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე, სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ არ
გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება. კერძოდ, მე-2 და მე-4 სტანდარტი ნაცვლად
„ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, შეფასდა, როგორც „არ არის შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან.“
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი და მე-4
პუნქტების, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის
პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, ამავე კანონის 24-ე მუხლის, ასევე,
აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“2 5

ქვეპუნქტისა და მე-5 პუნქტის, ამავე კანონის 27  მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის,6 

33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ” სსიპ -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის
N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე
მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ კენჭისყრის შედეგად, თერთმეტი ხმით არცერთის
წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
 
1. უარი ეთქვას შპს ქუთაისის უნივერსიტეტს ამ გადაწყვეტილების დანართი №1-ით
გათვალისწინებულ სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაციის
მინიჭების თაობაზე.
2. ცნობილ იქნას „სამართლის“ პროგრამის შესახებ ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
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3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2020 წლის 20 ივლისის MES 9 20 0000618278 სხდომის ოქმის №03 ნაწილი
ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
 
4. საბჭომ განსაზღვრა შემდეგი რეკომენდაციები:
 
ა) უნივერსიტეტმა შეიმუშაოს პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია, რომელიც
ასახავს უშუალოდ პროგრამისკენ მიმართული ინტერნაციონალიზაციის საკითხს და მისი
განვითარების კონკრეტულ გეგმებს;
ბ) განხორციელდეს შრომის ბაზრის შედარებით დეტალური ანალიზი ბაზარზე არსებულ
მოთხოვნებსა და გამოწვევებზე და დამსაქმებლების აქტიურად ჩართვა პროგრამის შემუშავების
პროცესში;
გ) რეკომენდირებულია, VIII შედეგად განსაზღვრული სწავლის შედეგის იმ ნაწილის
კორექტირება, რომელიც განსაზღვრავს შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენებით ქართულ და
უცხო ენაზე ინფორმაციის მოძიებასა და გაანალიზებას. მიზანშეწონილია, დაკონკრეტდეს უცხო
ენა და მის ნაცვლად განისაზღვროს ინგლისური ენა, ვინაიდან, პროგრამა აქცენტირებულია
ინგლისური ენისა და დარგობრივი ინგლისურის შესწავლაზე და სტუდენტებს საკუთარი
არჩევანით სხვა ენის შესწავლის შესაძლებლობა არ აქვთ, დასახელებული შედეგის მიღწევა
მხოლოდ ინგლისურ ენაზე არსებული ინფორმაციის მოძიებასა და გაანალიზებაზე შეიძლება
იყოს ორიენტირებული;
დ) რეკომენდირებულია, სამართლის პროგრამისათვის, პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით, განსაზღვრული იყოს სწავლის შედეგების შეფასების პერიოდულობა,
სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა და შეფასების პროცესი;
ე) სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი, მიზანშეწონილია, უფრო
მეტად მოიცავდეს ინტერნაციონალიზაციის ელემენტებს. უნივერსიტეტმა, მიზანშეწონილია,
დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია ისე მოარგოს
ინტერნაციონალიზაციის პროცესს, რომ სტუდენტებს თანაბრად ჰქონდეთ სამართლის
სხვადასხვა მიმართულებით თანამედროვე თეორიისა და შესაბამისი პრაქტიკის შესწავლის
შესაძლებლობა. მეთოდოლოგიამ უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო/ადგილობრივ საგრანტო
პროექტებში სტუდენტების მაღალი ჩართულობა, რომ უნივერსიტეტის შესაძლებლობები,
ძლიერი მხარეები, ოპტიმალურად იყოს გამოყენებული;
ვ) სამართლის საბაკალავრო პროგრამაში სასწავლო კურსებს, მიზანშეწონილია, ისეთი
აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ხელმძღვანელობდეს, რომლებსაც შესაბამის ან
დაკავშირებულ დისციპლინაში აქვთ სათანადო კვლევა, გამოქვეყნებული ნაშრომები ან
პროფესიული გამოცდილება და უდასტურდებათ შესაბამისი კომპეტენცია;
ზ) პროგრამის განვითარებისთვის, მიზანშეწონილია, საგანმანათლებლო პროგრამაში სხვადასხვა
მიმართულების სასწავლო კურსები მკაფიოდ იყოს სპეციალიზირებული ბაკალავრიატის
საფეხურის მიზნებისათვის, მაგისტრატურის საფეხურისთვის სასწავლო კურსების დუბლირების
თავიდან აცილების, სამართლის დარგობრივი მახასიათებლის უზრუნველყოფის მიზნით.
მიზანშეწონილია, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო, განსაკუთრებით,
პრაქტიკული კურსი, მაქსიმალურად იყოს ორიენტირებული აკადემიური უმაღლესი
განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატი) დონეზე, რომ არ შეიცავდეს აკადემიური
უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (მაგისტრატურა) ელემენტებს, საგნების დუბლირების
თავიდან აცილების მიზნით;
თ) მიზანშეწონილია, პრაქტიკული კომპონენტების სტრუქტურირება მოხდეს ისე, რომ იგი არ
მოიცავდეს ისეთი აქტიური პრაქტიკის კომპონენტებს, რომლებიც უნდა უზრუნველყოს
სამართლის სამაგისტრო საფეხურმა (კერძოდ, თანმიმდევრული გადასვლა პასიური
პრაქტიკიდან აქტიურ პრაქტიკაზე);
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ი) სამართლის საბაკალავრო პროგრამაში მოცემული სასწავლო კურსის სწავლის შინაარსი და
კრედიტების რაოდენობა, მიზანშეწონილია, სრულად შეესაბამებოდეს ამ კურსის სწავლის
შედეგებს. ზოგიერთი სასწავლო კურსის შინაარსი საჭიროებს დახვეწას;
კ) პროგრამის ფარგლებში, მიზანშეწონილია, სხვადასხვა მიმართულებით გამოიყენებოდეს
თანამედროვე ლიტერატურა;
ლ) უნივერსიტეტი მუშაობს პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერებაზე - გაფორმებულია
მემორანდუმი სხვადასხვა ორგანიზაციასთან. მათ შორის, ინტერვიუს შედეგად გამოვლინდა,
რომ დამსაქმებელი თანამშრომლობს ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან, თუმცა,
მიზანშეწონილია, ეს თანამშრომლობა იყოს ეფექტიანი;
მ) მიზანშეწონილია, ეფექტური, ობიექტური და გამჭვირვალე სისტემა, სურვილის შემთხვევაში
სტუდენტთა შეფასების შედეგების გასაჩივრების უზრუნველყოფისათვის. უნდა მოხდეს
შეფასების შედეგების ანალიზი და მისი გამოყენება სწავლების პროცესის გასაუმჯობესებლად;
ნ) მიზანშეწონილია, სასწავლო პროცედურის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით,
სტუდენტთათვის უკუკავშირის მიცემის მექანიზმის დახვეწა სწავლის შედეგების
გასაუმჯობესებლად, ასევე, სტუდენტების ძლიერი და სუსტი მხარეების თაობაზე ინფორმაციის
მიწოდების მიზნით;
ო) მიზანშეწონილია, უნივერსიტეტის სამართლის პროგრამის სტუდენტებს ჰქონდეთ გაცვლით
პროგრამებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა, რის თაობაზეც უნივერსიტეტმა უნდა
მოამზადოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;
პ) სილაბუსის შინაარსი და სავალდებულო ან/და დამატებითი ლიტერატურა ერთმანეთთან
კავშირში უნდა იმყოფებოდეს. ლიტერატურა რეალურად, არსებითად უნდა იყოს სასარგებლო
სილაბუსით განსაზღვრული ცოდნის მისაღებად. არ არის აუცილებელი ლიტერატურის ნაწილი
დაიტვირთოს და რაოდენობა მიჩნეულ იქნეს ხარისხად;
ჟ) სილაბუსის შინაარსი და სათაური ურთიერთშესაბამისი უნდა იყოს;
რ) სასწავლო საგნების სავალდებულო კურსებად განსაზღვრა პირდაპირ უნდა ეხმიანებოდეს
სამართლის დარგობრივ მახასიათებლებს (სწავლის შედეგები; პროფესიაში შესვლა). აგრეთვე,
სტუდენტს არ უნდა გაუჩნდეს შეგრძნება, რომ ის იძულებულია გაიაროს ერთმანეთის მსგავსი
სავალდებულო საგნები;
ს) საუნივერსიტეტო გადაწყვეტილებები სრულად შესაბამისი უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობასთან;
ტ) ნებისმიერი საგნის სილაბუსი უნდა ამჟღავნდებდეს, რომ აკადემიური პერსონალი თავის
სფეროში იცნობს მიღწევას, პროგრესს. განსაკუთრებით საქართველოს სამართლის
დინამიურობის გათვალისწინებით (რაც განპირობებულია დემოკრატიზაციის პროცესით, ასევე,
ასოცირების შეთანხმების შესრულების კონტექსტით) ხშირად იცვლება კანონები, ხდება
მოდიფიცირება ინსტიტუტების, მიდგომების, ადგილი აქვს ახალ სასამართლო
გადაწყვეტილებებს, რაც უახლესი ლიტერატურის სახით უნდა აისახოს;
უ) მნიშვნელოვანია აკადემიური პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი დატვირთვის
შეფასება და გაანალიზება (სხვა სამსხურებთან (არა მხოლოდ უნივერსიტეტებში) შეთავსების
კონტექსტშიც). ასეთი შეფასება და გაანალიზება უნდა ემსახურებოდეს რეალური დატვირთვის
განსაზღვრას ან იმის მტკიცებას, რომ პირი მუშაობს უნივერსიტეტში, სადაც
უზრუნველყოფილია სრული დატვირთვის (სასწავლო, ადმინისტრაციული,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის) ღირსეული ანაზღაურება (ისე, რომ აკადემიურ პერსონალს
არ სჭირდებოდეს სხვა მრავლობითი შეთავსებითი სამუშაოები). ამ რეკომენდაციის მიზანია -
ბალანსირება უნივერსიტეტის ინტერესებსა და დასაქმებულის ინტერესებს შორის;
ფ) რამდენადაც აკადემიური პერსონალის განვითარება პროგრამის ხარისხის და დინამიკაში
გაძლიერების გარანტორია, უმნიშვნელოვანესია აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა და
მხარდაჭერა უშუალოდ უნვიერსიტეტის მხრიდან, რაშიც იგულისხმება დახმარება და
წახალისება შემდეგი მიმართულებით:
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- საერთაშორისო (უცხოენოვან ან ორენოვან) შესაფერის სამართლის სამეცნიერო ჟურნალებში
სტატიათა გამოქვეყნება.
- სახელმძღვანელოების, ჰენდაუთების რედაქტირება და გამოცემა;
- ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა;
- შიდა საუნივერსიტეტო კვლვევებში ჩართულობის უზრუნველყოფა (შესაბამისი
დაფინანსებით).
- საერთაშორისო კვლევით და სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა ან
ამისთვის სათანადო პირობების შექმნა (შესაბამისი ანაზღაურებით).
- გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა (Erasmus+, სხვა).
- და სხვა;
ქ) პერსონალის განვითარებისათვის არსებითად მნიშვნელოვანია სათანადო ბიუჯეტი,
დაფინანსების წყაროები, განვითარების სამუშაო თუ სხვა პირობების შექმნა-გაძლიერება;
ღ) საერთაშორისო ბაზების გამოყენების სპეციალური ტრენინგების ან მუდმივი საინფორმაციო
პოლიტიკის უზრუნველყოფა პერსონალისათვის, სტუდენტებისათვის, რომელთა ცოდნისა და
განვითარებისათვის ნაყიდია ეს ბაზები. არ არის აუცილებელი უნივერსიტეტმა გასწიოს დიდი
(არათანაზომიერი) ხარჯები და მხოლოდ აკრედიტაციის მიზნებისთვის შეისყიდოს მეტი და
მეტი იურიდიული საბიბლიოთეკო ბაზები. მთავარია, შექმნას უკვე შესყიდული, ხელთ
არსებული ბაზების რეალური გამოყენების შესაძლებლობები და ეტაპობრივად განავითაროს.
პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს (პოზიტიური ზეგავლენით) ამ ბაზების აუცილებლად
გამოყენების ვითარებას როგორც სტუდენტების მხრიდან, ასევე, აკადემიური პერსონალის
მხრიდან (სილაბუსში მითითებული საშინაო დავალებების, რეფერატების, საბაკალავრო
ნაშრომების შესრულების და სხვა აქტივოებების კონტექსტში);
ყ) მატერიალურ-ტექნიკური, ლოჯისტიკური ბაზა საჭიროებს გაძლიერებას, გაზრდას და
ბიუჯეტშიც სათანადოდ ასახვას;
შ) სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას უნდა ჰქონდეს დამაჯერებელი,
განჭვრეტადი, რაციონალური, ქმედითი, რეალისტური ბიუჯეტი, რომელიც უზრუნველყოფს
ყველა იმ ღონისძიების განხორციელებას, რაც კი ასახულია საუნივერსიტეტო აქტებში,
სილაბუსებში, ხელშეკრულების ნიმუშებში, დანიშვნის ბრძანებებში, პროგრამაში და ა.შ;
ჩ) საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი გამჭვირვალე უნდა იყოს პერსონალის შრომითი
უფლებების დაცვის პოლიტიკის ფარგლებში;
ც) აფელირების პოლიტიკა არ უნდა იყოს მხოლოდ ვალდებულების პოლიტიკა აკადემიური
პერსონალისათვის, ის უნდა იყოს მათი დაცვის, ღირსეული შრომისა და ყოფის/კეთილდღეობის
განმსაზღვრელი. სხვაგვარად არის საფრთხე, აფელირების ინსტიტუტი, იქცეს არასახარბიელო
პრაქტიკის ჩამოყალიბების ინსტრუმენტად;
ძ) მიზანშეწონილია, ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის რეალური ასახვა იმისათვის, რომ
ნათლად იყოს წარმოჩენილი რეგულაციებით დადგენილი ციკლის პრაქტიკული შესრულება;
წ)მიზანშეწონილია, თვითშეფასების ანგარიშში აისახოს პროგრამის გარე ხარისხის შედეგები
სრულყოფილად, მათ შორის ამ შეფასების შედეგები და მათი გათვალისწინება პროგრამის
შემუშავებისა თუ ცვლილების პროცესში;
ჭ) სამართლის პროგრამის განვითარებისათვისათვის მიზანშეწონილია, მისი უცხოური
უნივერსიტეტის ანალოგიურ პროგრამასთან დადარება, დადარების შედეგების ანალიზი და
აუცილებლობის შემთხვევაში, შედეგების გამოყენება.
ყ) მიზანშეწონილია, წარმოდგენილი იქნეს ურთიერთდასწრების პოლიტიკით განსაზღვრული
პროცესის ამსახველი დოკუმენტი შესრულებული ოქმისა და ანალიზის შედეგების
გათვალისწინებით.
 
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2020 წლის 20 ივლისს.
 



7

6. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №2, ან თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( ) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.www.eqe.ge
 
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ბურდული ირაკლი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
სხდომის მდივანი
თიკანაშვილი ნიკა       



 
დანართი №1 

 
№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება1 სამართალი 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა - 

3 სტატუსი2 ახალი 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 
გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

- 

 

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში საგანმანათლებლო 
პროგრამის წინა დასახელება3 

- 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური4 ბაკალავრიატი 

7 დაშვების წინაპირობები - 

8 კვალიფიკაციის დონე5 მეექვსე 

9 კვალიფიკაციის დასახელება სამართლის ბაკალავრი 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 
საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების უფლების 
მითითებით6 

- 

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F – 
2013) 

0421-სამართალი 

12 კვალიფიკაციის კოდი7  

13 სწავლების ენა ქართული 

14 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240 

15 განხორციელების ადგილი8 საქართველო, ქ. ქუთაისი, 4600, 
წერეთლის ქ. N13 

16 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე სწავლა-სწავლების უფლებამოსილება 

- 

17 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2020 წლის 20 ივლისი 

                                                             
1 დეტალური სწავლის სფეროს შესაბამისი 
2ავტორიზებულიან/დახელახალი აკრედიტაცია;  
3საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელების ცვლილების შემთხვევაში 
4ბაკალავრიატი; მაგისტრატურა; საბაკალავრო-სამაგისტრო; დოქტორანტურა 
5ეროვნულიკვალიფიკაციებისჩარჩოსმიხედვით 
6მასწავლებლისმომზადებისინტეგრირებულისაბაკალავრო-სამაგისტროსაგანმანათლებლოპროგრამის   
ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში 
7 სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის შესაბამისი დეტალური სფეროს ოთხნიშნა კოდი/ეროვნული 
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (120/ნ) შესაბამისი კოდი 
8 ქვეყანა, ქალაქი/მუნიციპალიტეტი, საფოსტო ინდექსი, ქუჩა, ქუჩის ნომერი 



18 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების 
შესრულების თაობაზე ანგარიშის 
წარმოსადგენად/მონიტორინგის განსახორციელებლად  
განსაზღვრული ვადა9 

- 

19 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი - 

 

                                                             
9საბჭოს მიერ რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის 
შესახებ/მონიტორინგის განსახორციელებლად გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 
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