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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში“ არის ახალი პროგრამა, რომელიც შემუშავდა 

უნივერსიტეტის ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის ბაზაზე. მოცემული ცენტრი 

თანამშრომლობს ცერნის ATLAS პროექტთან და უკვე რამდენიმე წელია, ამ თანამშრომლობის 

პროცესს ხელმძღვანელობს მოცემული პროგრამის ხელმძღვანელი. პროექტებში ჩართული 

არიან სტუდენტები. სამაგისტრო პროგრამის კურსები ძირითადად ამ პროექტისთვის 

ამზადებს კურსდამთავრებულს. 

 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

აკრედიტაციის ვიზიტი განხორციელდა 2020 წლის 30 ივლისს. ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდა 

ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ცენტრის ხელმძღვანელთან, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის წარმომადგენლებთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, 

მომიჯნავე პროგრამის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან და 

აკადემიურ პერსონალთან. მოხდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება. ვიზიტი 

ჩატარდა სტანდარტებისა და წინასწარ შემუშავებული დღის წესრიგის შესაბამისად, 

უნივერსიტეტისგან მოთხოვნილ იქნა დამატებითი დოკუმენტები, რომელთა უმეტესობა 

მოწოდებულ იქნა იმ დღესვე.  

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

საგანმანათლებლო პროგრამა ნაწილობრივ შეესაბამება პირველ სტანდარტს. მთავარი 

პრობლემა არის ის, რომ პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები არ არის სათანადოდ 

ჩამოყალიბებული და არ შეესაბამება მისანიჭებელ კვალიფიკაციას.  

საგანმანათლებლო პროგრამა ნაწილობრივ შეესაბამება მეორე სტანდარტს. არ არის მკაფიოდ 

განსაზღვრული დარგობრივი გამოცდის საკითხები და შეფასების კრიტერიუმები. პროგრამის 

სტრუქტურა და მითითებული კურსები მხოლოდ ნაწილობრივ უზრუნველყოფენ პროგრამის 

მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. იმისთვის, რომ ინფორმატიკის მაგისტრის 

კვალიფიკაციას შეესამებოდეს პროგრამით მიღებული ცოდნა, საჭიროა პროგრამის 

გაძლიერება ზოგადი ინფორმატიკის და პროგრამირების კურსებით, ისევე როგორც 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯმენტის კურსით. პროგრამას ასევე არ გააჩნია 

თავისუფალი კომპონენტები.  

საგანმანათლებლო პროგრამა სრულად შეესაბამება მესამე სტანდარტს. სტუდენტებს აქვთ 

განვითარების სხვადასხვა შესაძლებლობები, წვდომა ყველა საჭირო ინფორმაციაზე, 

დასაქმების შესაძლებლობები.  

საგანმანათლებლო პროგრამა მეტწილად შეესაბამება მეოთხე სტანდარტს. პროგრამის 

ხელმძღვანელი ცხოვრობს და მუშაობს საზღვარგარეთ. ის აპირებს საქართველოში 

დაბრუნებას, თუმცა მის დაბრუნებამდე რეკომენდირებულია ადგილობრივი 

თანახელმძღვანელის დამატება. ასევე საჭიროა კომპიუტერების რაოდენობის ზრდა, 

რომელიც ამჟამად 9 სტუდენტზეა გათვლილი, თუმცა იგეგმება 12 სტუდენტის მიღება. 

საჭიროა პროფესორთა მიერ ინგლისურ ენაზე სწავლების უნარის შემოწმება.  
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საგანმანათლებლო პროგრამა მეტწილად შეესაბამება მეხუთე სტანდარტს. საჭიროა 

პროგრამის სამიზნე ნიშნულების შემუშავება, რომელთა მიხედვით მოხდება პროგრამის 

მონიტორინგი და ვინაიდან პროგრამა ინგლისურენოვანია, საჭიროა უცხოელი ექსპერტის 

ჩართვა გარე შეფასების პროცესებში.   

 რეკომენდაციები 

 დაკორექტირდეს პროგრამის მიზნები სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;  

 ჩატარდეს სრულყოფილი შრომის ბაზრის ანალიზი;  

 პროგრამის სწავლის შედეგები დაკორექტირდეს ისე, რომ შეესაბამებოდეს 

ინფორმატიკის მაგისტრის კვალიფიკაციას; 

 პროგრამის აღწერაში დაკორექტირდეს დასაქმების სფეროები; 

 მისაღები დარგობრივი გამოცდისთვის გაიწეროს გამოცდის საკითხების ტიპების და 

შეფასების კრიტერიუმები და ფიზიკის საკითხები დაემატოს საგამოცდო საკითხებში; 

 პროგრამის სტრუქტურა შეიცვალოს და დაემატოს კურსები ისე, რომ შეესაბამოდეს 

სწავლის შედეგებს; 

 დაკორექტირდეს სწავლის შედეგების რუკა, რომ სწორად  ასახავდეს კურსების 

სწავლის შედეგების შესაბამისობას პროგრამის სწავლის შედეგებთან; 

 დაკორექტირდეს კურსის „პროგრამული პაკეტების დაპროგრამება ObjectARX-ის 

ბაზაზე“ საკითხები კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისად; 

 შეიცვალოს კურსი „დაპროგრამებისა და კომპიუტინგის ტექნოლოგიები HEP 

ექსპერიმენტებში“ ისე, რომ თემები გაიწეროს გონივრულ ვადებში; დაკორექტირდეს 

კურსის სწავლის შედეგები საკითხების შესაბამისად; სავალდებულო ლიტერატურა 

ფარავდეს კურსის საკითხებს;  

 შეიცვალოს კურსი „ქსელური აპლიკაციების დაპროგრამება HEP-ში Java, PHP, Python-

ის ბაზაზე“, რომ შეესაბამებოდეს სამაგისტრო საფეხურს და მითითებულ სწავლის 

შედეგებს;   

 დაემატოს კურსს „რიცხვითი მეთოდები და ოპტიმიზაცია“ მაღალი ენერგიების 

ფიზიკურ ექსპერიმენტებთან დაკავშირებული გამოთვლების მიმოხილვა;  

 სასწავლო კურსებში „ლაბორატორიულები“ შეიცვალოს „პრაქტიკულით“;  

 თუკი კურსები განხორციელდება შერეული მეთოდით, გაიწეროს სილაბუსებში 

ონლაინ მოდულის შესაბამისი სწავლების მეთოდები;  

 პროგრამას ჰყავდეს ადგილობრივი თანახელმძღვანელი; 

 პროგრამის ყველა აკადემიური პერსონალი სრულყოფილად უნდა ფლობდეს 

ინგლისურ ენას; 

 გაიზარდოს კომპიუტერების კლასში კომპიუტერების რაოდენობა 12-მდე; 

 განხორციელდეს პროგრამის გარე შეფასება უცხოეთიდან მოწვეული დარგის 

სპეციალისტების მიერ; 

 შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები პროგრამის მონიტორინგისთვის; 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 
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მისასალმებელია, რომ პროგრამა ვითარდება ცერნთან მჭიდრო თანამშრომლობის 

საფუძველზე და მომიჯნავე პროგრამის სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ ATLAS 

პროექტის კვლევებში.  

 განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)         

პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად   ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული იგი და რა წვლილი შეაქვს  

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების ამოცანებისა და 

მეთოდების შესწავლა ბირთვული ფიზიკის მოწყობილობების დაპროექტების, შექმნისა და 

ექსპლუატაციისათვის; ფიზიკური ექსპერიმენტის მოწყობილობების გეომეტრიული 

მოდელირების მეთოდების შესწავლა კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების ბაზაზე; 

ბირთვული დეტექტორის მაგალითზე კომპლექსური სისტემიდან მონაცემების მიღებისა და 

დამუშავების პროგრამული მეთოდების შესწავლა; ბირთვულ დეტექტორზე მიმდინარე 

ფიზიკური ექსპერიმენტის მოდელირების, პროცესების რეკონსტრუქციის, ასევე მონაცემების 

გადაცემის და განაწილებული კომპიუტინგის ამოცანების შესწავლა; ობიექტზე 

ორიენტირებული დაპროგრამებისა და პროგრამული პაკეტების მომხმარებლის ამოცანებზე 

ადაპტაციის მეთოდების შესწავლა ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებისათვის. 

პროგრამის მიზნები საკმაოდ ფართოა და არ არის ჩამოყალიბებული სწორი 

ტერმინოლოგიით - ფაქტობრივად, მიზნებში ჩამოთვლილია სხვადასხვა საკითხების და 

ამოცანების შესწავლა. პროგრამის მიზნებში არ ჩანს, თუ რა წვლილი შეაქვს 

კურსდამთავრებულს დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. საჭიროა, პროგრამის 

მიზნები ჩამოყალიბდეს სტანდარტის შესაბამისად, რომ ჩანდეს, თუ რა ცოდნის, უნარისა და 

კომპეტენციების კურსდამთავრებულს ამზადებს.  

პროგრამის მიზნები შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ბირთვული ინჟინერიის 

ცენტრის სტრატეგიულ გეგმებს.  
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პროგრამის მიზნები გაზიარებულია პროგრამაში ჩართული პირების მიერ. პროგრამის 

მიზნები ნაწილობრივ ითვალისწინებს ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და 

საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციებს. ძირითად დამსაქმებელს წარმოადგენს თავად 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი, რომელიც მუშაობს ამ ტიპის 

ამოცანებზე. კურსდამთავრებულებს ასევე შეუძლიათ საქმიანობა გააგრძელონ 

საზღვარგარეთ იმავე ტიპის ჯგუფში, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროგრამის 

ხელმძღვანელი. უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული შრომის ბაზრის ანალიზი წარმოადგენს 

5 დამსაქმებლის რაოდენობრივ კვლევას, რომელიც მოიცავს 9 კითხვას და საკმაოდ 

არაინფორმატიულია. ვინაიდან პროგრამის მიზნები მოიცავს CAD პროგრამების შესწავლას, 

კურსდამთავრებულებს აქვთ შესაძლებლობა, დასაქმდნენ კომპიუტერული დიზაინის 

მიმართულებითაც.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულება. 

 სტუ-ს ვებ-გვერდი. 

 პროგრამის აღწერა; 

 პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

 ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

 ინტერვიულ აკადემიურ პერსონალთან; 

 ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

 ინტერვიუ დამსაქმებლებთან;  

 

რეკომენდაციები:  

 დაკორექტირდეს პროგრამის მიზნები სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;  

 ჩატარდეს სრულყოფილი შრომის ბაზრის ანალიზი;  

  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              x ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და პასუხისმგებლობასა 

და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამის სწავლის შედეგებია:  

- აკავშირებს საინჟინრო პროგრამულ პაკეტებს ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებთან. 

- კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით აანალიზებს ფიზიკური ექსპერიმენტის 

მოწყობილობების საინჟინრო გეომეტრიულ მოდელებს 

- აანალიზებს ბირთვულ დეტექტორზე რეალურად მიმდინარე ექსპერიმენტის 

მოდელირების, პროცესების რეკონსტრუქციის, ასევე მონაცემების გადაცემის და 

განაწილებული კომპიუტინგის ამოცანების ეფექტიანობას. 

- აპროექტებს და ქმნის ფიზიკური ექსპერიმენტის მოწყობილობების 2D და 3D გეომეტრიულ 

მოდელებს კომპიუტერული დაპროექტების ბაზაზე 

- იღებს და ამუშავებს მონაცემებს კომპლექსური სისტემებიდან  

- ამუშავებს ფიზიკური ექსპერიმენტის მოწყობილობების საინჟინრო-საპროექტო  ბაზებს. 

- აპროგრამებს ფიზიკური ექსპერიმენტის მოწყობილობების გეომეტრიულ აღწერებს 

პროცესების სიმულაციისთვის. 

- აპროგრამებს კლიენტ-სერვერულ აპლიკაციებს ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებისათვის. 

- მზადაა გააკეთოს პრეზენტაცია, როგორც ბირთვული ფიზიკის მეცნიერებთან, ასევე ფართო 

საზოგადოებასთან. 

- აჩვენებს კოლაბორაციულ ჯგუფებთან ეფექტური კომუნიკაციის მზაობას. 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს. თუმცა სწავლის შედეგები სრულად 

არ მოიცავს ინფორმატიკის მაგისტრის კვალიფიკაციის შესაბამის მოთხოვნებს, მაგალითად, არ 

ითვალისწინებს თანამედროვე პროგრამული ინჟინერიის, კიბერუსაფრთხოების, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების, საკომუნიკაციო ქსელების, ხელოვნური ინტელექტის საკითხების შესწავლას. არც 

ზოგად, არც გაღრმავებულ დონეზე კონკრეტული მიმართულების სპეციალიზაციისთვის.   

დასაქმების თვალსაზრისით, სწავლის შედეგები ძირითადად გათვლილია უნივერსიტეტის 

ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის კოლაბორაციულ პროექტებზე, მაგალითად ATLAS დეტექტორის 

განვითარების მიმართულებით.  

პროგრამის აღწერაში მითითებულია, რომ პროგრამის შემუშავება დაეყრდნო 4 უცხოურ მსგავს 

პროგრამას:  

 Master's Programme in Computational Science and Engineering. Umeå University. Umeo, Sweden 
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 Nuclear Engineering Master's program. The University of Ontario Institute of Technology, Ontario, 

Canada 

 Product Design in Mechanical Engineering. University of Applied Sciences Ravensburg-

Weingart,Weingarten, Germany 

 Software Design and Programming. University of Denver. Denver, USA 

ამ პროგრამებიდან მხოლოდ მესამე პროგრამასთანაა ახლოს მოცემული პროგრამა, რომელიც 

წარმოადგენს „მექანიკური ინჟინერიის პროდუქტის დიზაინს“. დანარჩენ სამ პროგრამასთან 

მოცემულ პროგრამას მცირე თანაკვეთა აქვს. თვითონ მოცემული სახელით „ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში“ უცხოურ უნივერსიტეტებში მსგავსი პროგრამა არ იძებნება.  

 

პროგრამის აღწერაში დასაქმების სფეროებში მითითებულია:  

სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციები, რომლებიც ნერგავენ ახალ IT ტექნოლოგიებს, 

ახორციელებენ მონაცემთა მოძიებას, დამუშავებას და ანალიზს. ასევე საექსპერიმენტო 

მოწყობილობების კომპიუტერულ მომსახურებას; ორგანიზაციები, რომლებიც საჭიროებენ 

კომპიუტერულ დაპროექტება-კონსტრუირების ტექნოლოგიებსა და საინჟინრო გადაწყვეტილებებს. 

ასეთი დასაქმების სფეროებია: მანქანათმშენებლობა, ენერგეტიკა, სამხედრო,  მეტალურგია, 

მშენებლობა და სხვა ინდუსტრიული ობიექტები; კომპანიები, რომლებიც ჩართულები არიან 

სამომხმარებლო კომპიუტერული აპლიკაციების განვითარების ინდუსტრიაში და უზრუნველყოფენ 

ინფორმაციული უსაფრთხო სისტემების დამუშავებას, ინტეგრაციას და რეალიზაციას. ასეთი 

სფეროებია: კავშირგაბმულობა, ეკონომიკა, მედიცინა, საბანკო, სარეკლამო, სადაზღვევო და სხვა. 

აგრეთვე უმაღლესი  საგანმანათლებლო  დაწესებულებები.  

პროგრამის სწავლის შედეგები ძირითადად უზრუნველყოფს მხოლოდ იმ ორგანიზაციებისთვის 

საჭირო უნარების შემუშავებას, რომლებიც საჭიროებენ კომპიუტერული დაპროექტება-

კონსტრუირების ტექნოლოგიებს. შესაბამისად, პროგრამის აღწერაში სწორად უნდა გაიწეროს 

დასაქმების სფეროები.  

პროგრამას არ გააჩნია სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისთვის და არ ხდება მათი 

გათვალისწინება სწავლის შედეგების შეფასებისთვის. არ ჩანს, რა პირდაპირი და არაპირდაპირი 

მეთოდები გამოიყენება სწავლის შედეგების შესაფასებლად. თვითშეფასების დოკუმენტში შიდა 

ხარისხის შეფასების ნაწილში მითითებულია მხოლოდ სწავლის პროცესისა და პროფესორთა 

კომპეტენციის შეფასება ლექციებზე დასწრების მეთოდით. პროგრამის სტრუქტურის შეფასება 

დეტალურად განხილულია 2.2 კომპონენტში.  

  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიულ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

o ინტერვიუ დამსაქმებლებთან;  

 

რეკომენდაციები: 

 პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბდეს ისე, რომ შეესაბამებოდეს 

ინფორმატიკის მაგისტრის კვალიფიკაციას; 

 პროგრამის აღწერაში დაკორექტირდეს დასაქმების სფეროები პროგრამის 

სწავლის შედეგების შესაბამისად; 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              x ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

  x 
 

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

უსდ-ს განსაზღვრული აქვს  პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება საერთო სამაგისტრო გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული 

გამოცდა/გამოცდები). შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს 

სწავლების დეპარტამენტის ვებ გვერდზე http://gtu.ge/Study-Dep/News/?ELEMENT_ID=7516 

გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.  

პროგრამაში არ არის განსაზღვრული, რომელი საბაკალავრო პროგრამების კურსდამთავრებული 

მიიღება პროგრამაზე.  

ექსპერტებმა მოითხოვეს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები. პროგრამის ხელმძღვანელისა 

და თვითშეფასების ჯგუფის თქმით, საგამოცდო პროგრამა ჯერ შემუშავებული არ არის და ამის 

მიზეზად დასახელდა, რომ პროგრამას ჯერ არ ჰქონდა აკრედიტაცია მინიჭებული. თუმცა 

უნივერსიტეტმა იმ დღესვე მოგვაწოდა საგამოცდო საკითხების ჩამონათვალი, რომელშიც 

მითითებულია სამი საგნის წინაპირობა, რომლითაც მოხდება სტუდენტების შეფასება მისაღებ 

გამოცდებზე. დოკუმენტში არ არის მითითებული საკითხების ტიპები და შეფასების კრიტერიუმები. 

ძირითადად მოითხოვება რიცხვითი ანალიზის, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამებისა და 

ვებ-დაპროგრამების საფუძვლები. ვინაიდან პროგრამა წარმოადგენს „ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში“, ხოლო ფიზიკა არ ისწავლება პროგრამაში, საჭიროა 

ფიზიკის საკითხების შეტანაც საგამოცდო საკითხებში. დასკვნის პროექტზე უნივერსიტეტის პასუხში 

აღნიშნულია, რომ  „სასწავლო კურსებში ფიზიკა არ ისწავლება და პროგრამის წარმატებით 

გავლისთვის ფიზიკის ცოდნა არ არის აუცილებელი. ფიზიკის შეტანა საკითხებში დაავიწროებს 

მისაღებ ბაკალავრთა არეალს და შეუქმნის მათ ხელოვნურ წინაღობებს“. თუმცა კურსი 

„დაპროგრამებისა და კომპიუტინგის ტექნოლოგიები HEP ექსპერიმენტებში“ შეიცავს რიგ საკითხებს, 

რომელთა ათვისება ფიზიკის საბაზისო ცოდნის გარეშე შეუძლებელია:  

 მაღალი ენერგიების ფიზიკის შესავალი. ასეთი ექსპერიმენტების საჭიროება. რა ვიცით და რა 

არა სამყაროს ფუნდამენტურ სტრუქტურაზე. ექსპერიმენტული და თეორიული ფიზიკის 

განვითარების ისტორია;  

 ნაწილაკების მატერიასთან ურთიერთმოქმედება. ფიზიკური მოვლენების ვიზუალიზაცია, 

ნაწილაკების ტრაექტორიის რეკონსტრუქცია, სხვადასხვა ტრაექტორიების სინთეზი; 

 ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებლები და ექსპერიმენტები. დიდი ადრონული 

კოლაიდერის (The Large Hadron Collider (LHC)) ექსპერიმენტი ბირთვული კვლევების 

ევროპულ ორგანიზაციაში (European Organization for Nuclear Research (CERN)). ნაწილაკების 

ურთიერთქმედება მატერიასთან.  

 ფიზიკური ანალიზის მაგალითი 1: ელემენტარული ნაწილაკები (ელექტრონი, პოზიტრონი, 

მუონი და ET (დაკარგული ენერგიის) გამოკვლევა ATLAS-ის პროგრამული პაკეტის Minevra-

ს, ივენთების ვიზუალიზატორის საშუალებით  

 ფიზიკური ანალიზის მაგალითი 2: W- da W+ ბოსონის აღმოჩენა პროგრამული პაკეტის 

Minevra, ივენთების ვიზუალიზატორის საშუალებით  

 ფიზიკური ანალიზის მაგალითი 3: ელემენტარული ნაწილაკები (ელექტრონი, პოზიტრონი, 

მუონი, ფოტონი და ET (დაკარგული ენერგიის) გამოკვლევა CMS-ის პროგრამული პაკეტის 

ISpy, ივენთების ვიზუალიზატორის საშუალებით  

http://gtu.ge/Study-Dep/News/?ELEMENT_ID=7516
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 ფიზიკური ანალიზის მაგალითი 5: ჰიგსის ბოსონი აღმოჩენა პროგრამული პაკეტების 

Minevra-ს და ISpy-ს საშუალებით.  

ასევე საჭიროა გამოცდის საკითხების ტიპებისა და შეფასების კრიტერიუმების გაწერაც. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o საგამოცდო საკითხები;  

 

რეკომენდაციები: 

 ფიზიკის საკითხების შეტანა საგამოცდო საკითხებში; 

 გამოცდის საკითხების ტიპების და შეფასების კრიტერიუმების გაწერა. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              x მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია 

პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამა შედგენილია უნივერსიტეტში მოქმედი პროგრამების დაგეგმვის და შემუშავების 

მეთოდოლოგიის მიხედვით. პროგრამის შემუშავებაში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული 

პირი. თუმცა ინტერვიუს შედეგად აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანი 

იყო ცოდნა დაპროგრამების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, რომელსაც ამ 

პროგრამით ვერ შეიძენს კურსდამთავრებული.  

პროგრამის სტრუქტურა მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და სწავლის 

შედეგებს, ისევე როგორც მისანიჭებელ კვალიფიკაციას.  

პროგრამის 6 კურსი სავალდებულოა. აქედან 4 კურსი 10 კრედიტიანია, ხოლო 2 – 5 კრედიტიანი. 

კვლევით კომპონენტს ეთმობა 45 კრედიტი. სავალდებულო კრედიტების დიდი წილი უჭირავს 

ნაკეთობების და მოწყობილობების კომპიუტერულ მოდელირებას, ხოლო დანარჩენი: რიცხვით 

მეთოდებს, დაპროგრამების მეთოდებს და საინჟინრო მონაცემთა მართვის მეთოდებს.  

პროგრამას აქვს ორი არჩევითი ბლოკი: ერთი ეთმობა მოწყობილობების მოდელირებას და ანალიზს, 

ხოლო მეორე - დაპროგრამებას.  

 

პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კომპონენტების ერთობლიობა მხოლოდ ნაწილობრივ 

აკმაყოფილებს პროგრამის მიზნებს და სწავლის შედეგებს და ვერ გადის ინფორმატიკის მაგისტრის 

კვალიფიკაციაზე, განსაკუთრებით პირველი არჩევითი ბლოკის არჩევის შემთხვევაში. პროგრამის 

კურსები ძირითადად ეხება ATLAS ტიპის პროექტისთვის საჭირო ნაკეთობების და მოწყობილობების 

კომპიუტერულ მოდელირებას და მათი მონაცემების ანალიზს, შესაბამისად, მხოლოდ ირიბი 

კავშირი აქვს ბირთვულ ინჟინერიასთან. არცერთი კურსი არ შეისწავლის ფიზიკას და მხოლოდ ერთი 

კურსი ნაწილობრივ ეხება ბირთვულ ინჟინერიას.  შესაბამისად, პროგრამა ვერ გადის შემდეგ სწავლის 

შედეგებზე:  

- აკავშირებს საინჟინრო პროგრამულ პაკეტებს ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებთან. 

- აანალიზებს ბირთვულ დეტექტორზე რეალურად მიმდინარე ექსპერიმენტის 

მოდელირების, პროცესების რეკონსტრუქციის, ასევე მონაცემების გადაცემის და 

განაწილებული კომპიუტინგის ამოცანების ეფექტიანობას. 

პროგრამა მხოლოდ ნაწილობრივ გადის შემდეგ სწავლის შედეგებზე, ვინაიდან შეისწავლის არა 

სხვადასხვა სისტემებს და ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებს, არამედ მხოლოდ მათთვის საჭირო 

ნაკეთობებთან და მოწყობილობებთან დაკავშირებულ ამოცანებს.  

- აპროგრამებს კლიენტ-სერვერულ აპლიკაციებს ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებისათვის. 

- იღებს და ამუშავებს მონაცემების კომპლექსური სისტემებიდან.   

პროგრამის ერთი კურსი არ შეესაბამება მოცემული კვალიფიკაციისთვის სამაგისტრო საფეხურს, რაც 

დეტალურად განხილულია 2.3 კომპონენტში.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 
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o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o საგამოცდო საკითხები;  

 

რეკომენდაციები: 

 პროგრამის სტრუქტურა შეიცვალოს და დაემატოს კურსები ისე, რომ შეესაბამოდეს 

სწავლის შედეგებს  

  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              x ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის 

შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 

სფეროს/დარგის აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამაზე თანდართულია სწავლის შედეგების რუკა, რომელიც არ ასახავს სწორად კურსების 

სწავლის შედეგების შესაბამისობას პროგრამის სწავლის შედეგებთან. ამასთან, სწავლის შედეგების 

რუკა ითვალისწინებს ორივე არჩევით ბლოკს. მაგალითად, შედეგს „აპროგრამებს კლიენტ-

სერვერულ აპლიკაციებს ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებისათვის“ შეესაბამება ხუთი კურსი: 

გაცნობის დონეზე - დაპროგრამებისა და კომპიუტინგის ტექნოლოგიები HEP ექსპერიმენტებში, 

გაღრმავების დონეზე - საინჟინრო მონაცემთა მართვის სისტემები HEP ექსპერიმენტებში, ხოლო 

განმტკიცების დონეზე- სამი საგანი მეორე არჩევით ბლოკიდან. თუკი სტუდენტი აირჩევს პირველ 

ბლოკს, ის განმტკიცების დონეზე ვერ მიაღწევს ამ შედეგს. ხოლო საგნის „საინჟინრო მონაცემთა 

მართვის სისტემები HEP ექსპერიმენტებში“ სწავლის შედეგებია:  

 აანალიზებს SmarTeam-ის მონაცემთა ბაზაში არსებულ საინჟინრო მონაცემებს.  

 ორგანიზებას   უკეთებს   ფიზიკურ   ექსპერიმენტების   საინჟინრო   მონაცემებს SmarTeam-ის 

მონაცემთა ბაზაში.   

 ქმნის,   ინახავს   და   ახდენს   მოდიფიცირებას   ფიზიკური   ექსპერიმენტის მოწყობილობების  

საინჟინრო-საპროექტო  მონაცემებს  SmarTeam-ის  მონაცემთა ბაზაში.   

 აკეთებს გეომეტრიული  ანაწყობების სინქრონიზაციას მონაცემთა ბაზაში.  

ამ შედეგებიდან არცერთი არ შეესაბამება კლიენტ-სერვერული აპლიკაციების დაპროგრამებას. 

შესაბამისად, სტუდენტი ვერც გაღრმავების დონეზე მიაღწევს ამ შედეგს.  

 

შემდეგ კურსებს აქვთ ხარვეზები:  

1. კურსი „პროგრამული პაკეტების დაპროგრამება ObjectARX-ის ბაზაზე “ სწავლის შედეგების 

რუკის მიხედვით, განმტკიცების დონეზე გადის შედეგზე „აკავშირებს საინჟინრო 

პროგრამულ პაკეტებს ბირთვული ინჟინერიის ამოცანებთან“. კურსის სწავლის შედეგებში 

აღნიშულია, რომ სტუდენტი აცნობიერებს ObjectARX-ის როლს ბირთვული ინჟინერიის 

პროგრამული პაკეტების დაპროგრამებაში. თუმცა კურსის საკითხები მთლიანად ეთმობა 

ObjectARX ბიბლიოთეკის და კლასების შესწავლას და გამოყენებას Visual Studio-ში და 

საერთოდ არ არის ნახსენები ბირთვული ინჟინერიის ამოცანები. შესაბამისად, ეს კურსი ვერ 

გავა ვერც პროგრამის მითითებულ შედეგზე და ვერც თავად კურსში აღნიშნულ ერთ-ერთ 

სწავლის შედეგზე.    

2. კურსი „დაპროგრამებისა და კომპიუტინგის ტექნოლოგიები HEP ექსპერიმენტებში“ ფარავს 

ძალიან დიდი მოცულობის საკითხებს, როგორიცაა: „განმარტავს მაღალი ენერგიების 

ფიზიკურ ექსპერიმენტის დეტექტორებს; ახდენს მაღალი ენერგიების ფიზიკურ 

ექსპერიმენტისთვის საჭირო მონაცემების კლასიფიცირებას; ხსნის განაწილებული 

კომპიუტინგის სისტემებს; კრიტიკულად აანალიზებს ფიზიკურ ექსპერიმენტებში არსებული 

ინფორმაციას (მათ შორის ახალი ექსპერიმენტული კვლევებიდან) და აკეთებს მაღალი 

სანდოობის დასკვნებს. აპროექტებს რთულ სამეცნიერო მოწყობილობებს და ახდენს მის 

ოპერირებას: რთული ამოცანის დეკომპოზიციას მარტივ ამოცანებად და მათი 

დამოუკიდებლად ანალიზს; დამოუკიდებლად მიღებული ცალკეული გადაწყვეტებისგან 

სწორი კომბინაციის აგებას“. კურსს არ გააჩნია წინაპირობა. ერთ კურსში შესაძლებელია ამ 

საკითხების მხოლოდ ზედაპირული მოცვა. თუკი სტუდენტმა არ იცის ფიზიკა, ციფრული 

სისტემები და დაპროგრამება, მას გაუჭირდება მოცემული კურსის შესწავლა. მაგალითად, 

ერთი კვირის თემაა „განაწილებული კომპიუტინგის პრინციპები. მონაცემთა შენახვა და 

განაწილება. მართვის სისტემები. GRID სისტემა. Cloud კომპიუტინგი და ქსელები“. ასევე 

ერთი კვირის თემაა „განაწილებული კომპიუტინგის სისტემის ოპერირება და მონიტორინგი. 

კვანძების მართვა. ვირტუალური ორგანიზაციები და ცენტრალური სერვისები“. თითოეული 

ამ თემის შესწავლას ისე, რომ სწავლის შედეგები დააკმაყოფილოს, სჭირდება 3-4 კვირა მაინც. 

კურსში მითითებული ძირითადი ლიტერატურაა “პროგრამული უზრუნველყოფის 

ტესტირების ეფექტური მეთოდები“ და „შესავალი მონაცემთა კომპრესიაში“, რაც მხოლოდ 

კურსის საკითხების ნაწილს ფარავს.   

3. კურსში „ქსელური აპლიკაციების დაპროგრამება HEP-ში Java, PHP, Python-ის ბაზაზე“ Java-ს 

ნაცვლად უნდა ეწეროს Javascript. კურსი მოიცავს Php, Python, Javascript, MySql საწყისებს და 

წარმოადგენს საბაკალავრო დონის ვებ-დეველოპმენტის კურსს. თუკი სტუდენტს 

დამთავრებული აქვს ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა, ეს საკითხები უნდა იცოდეს 
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საბაზისო დონეზე მაინც. კურსში მითითებულ საკითხებს არ აქვს კავშირი HEP-თან. ამასთან, 

კურსი ვერ გადის შემდეგ შედეგებზე: 

 აცნობიერებს ბირთვული ინჟინერიის ვებ აპლიკაციების დაპროგრამების მეთოდებს 
Java, PHP, Python-ის ბაზაზე. კურსის საკითხები საერთოდ არ ეხება ბირთვულ 

ინჟინერიას, ხოლო პითონს მხოლოდ ერთი კვირა ეთმობა; 

 აპროგრამებს Web აპლიკაციებს ORACLE და PL/SQL ბაზებთან სამუშაოდ. კურსის 

საკითხები არ ეხება Oracle-ს; 

          4. კურსში „რიცხვითი მეთოდები და ოპტიმიზაცია“ ერთ-ერთი სწავლის შედეგია: „აცნობიერებს 

მაღალი ენერგიების ფიზიკურ ექსპერიმენტებში რიცხვით მეთოდების გამოყენების 

საჭიროებას და აუცილებლობას.“ კურსი წარმოადგენს რიცხვითი მეთოდების სტანდარტულ 

კურსს და მასში ჩამოთვლილი საკითხხები არ ეხება მაღალი ენერგიების ფიზიკურ 

ექსპერიმენტებს, შესაბამისად ის ვერ გავა ამ შედეგზე.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ დამსაქმებელთან;  

o საგამოცდო საკითხები;  

 

რეკომენდაციები: 

 დაკორექტირდეს სწავლის შედეგების რუკა, რომ სწორად  ასახავდეს კურსების სწავლის 

შედეგების შესაბამისობას პროგრამის სწავლის შედეგებთან 

 დაკორექტირდეს კურსის „პროგრამული პაკეტების დაპროგრამება ObjectARX-ის ბაზაზე“ 

საკითხები კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისად 

 შეიცვალოს კურსი „დაპროგრამებისა და კომპიუტინგის ტექნოლოგიები HEP 

ექსპერიმენტებში“ ისე, რომ თემები გაიწეროს გონივრულ ვადებში; დაკორექტირდეს კურსის 

სწავლის შედეგები საკითხების შესაბამისად; სავალდებულო ლიტერატურა ფარავდეს 

კურსის საკითხებს;  

 შეიცვალოს კურსი „ქსელური აპლიკაციების დაპროგრამება HEP-ში Java, PHP, Python-ის 

ბაზაზე“, რომ შეესაბამებოდეს სამაგისტრო საფეხურს და მითითებულ სწავლის შედეგებს;   

 დაემატოს კურსს „რიცხვითი მეთოდები და ოპტიმიზაცია“ მაღალი ენერგიების ფიზიკურ 

ექსპერიმენტებთან დაკავშირებული გამოთვლების მიმოხილვა;  

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              x ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკურ და 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. პროგრამაში ჩართული პროფესორ-მასწავლებელთა 

ჯგუფი კურირებას უწევს სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას, მათ 

ჩართულობას სამეცნიერო-პრაქტიკული სახის პროექტების განხორციელებაში და მათ ჩართვას 

ფაკულტეტისა და სტუ-ს სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებში მიმდინარე კვლევებში. 

ამჟამად მომიჯნავე პროგრამის სტუდენტები მონაწილეობენ ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის 

კოლაბორაციულ პროექტებში ATLAS  დეტექტორთან დაკავშირებით.  

სტუდენტებს ასევე საშუალება აქვთ, მონაწილეობა მიიღონ CERN-ის ვორკშოფებში და 

კონფერენციებში, ასევე სტუ-ს ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო 

კონფერენციებში და CERN-ის მასტერკლასებში. 2016-2018 წლებში ამ ტიპის ღონისძიებებში 

სტუდენტების 47 მონაწილეობაა აღრიცხული (ზოგმა სტუდენტმა რამდენიმე ღონისძიებაში მიიღო 

მონაწილეობა).  

ცალკეულ სასწავლო კურსებში უზრუნველყოფილია სტუდენტებისთვის პრაქტიკული 

სამუშაოები, რომელიც გაღრმავებულია კვლევითი კომპონენტის-კვლევის ჩატარებისას 

დამამთავრებელი პროექტზე მუშაობის პირობებში.  

პრაქტიკული და ტრანსფერული უნარების განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი ხელშემწყობი 

ფაქტორია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ბირთვული კვლევების ევროპული 

ორგანიზაციას (CERN) შორის გაფორმებული ხელშეკრულებები, ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის 

ჩართულობა ATLAS-ის პროექტებში, რომლის თანახმადაც ინფორმაციული ტექნოლოგიების დარგში 

სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ სტაჟირება გაიარონ და ბირთვული კვლევების ევროპული 

ორგანიზაციაში.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან;  

o ინტერვიუ დამსაქმებელთან;  

o საგამოცდო საკითხები; 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამაში გამოიყენება სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდი:  

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევების შესწავლა, 

დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზის მეთოდი, სინთეზის მეთოდი, ვერბალური ანუ 

ზეპირსიტყვიერი მეთოდი, ლაბორატორიული მეთოდი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება, პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია. იმ შემთხვევაში, თუკი 

კვალიფიკაციის და სწავლის შედეგების შესაბამისი კურსები იქნებოდა შეთავაზებული, ამ სწავლა-

სწავლების მეთოდების ერთობლიობა უზრუნველყოფდა სწავლის შედეგების მიღწევას.  

კვლევითი კომპონენტის და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას მაგისტრანტებს შეეძლებათ 

აწარმოონ კვლევა ბირთვული კვლევების ევროპულ ორგანიზაციაში, ჟენევა, შვეიცარია, ATLAS 

ექსპერიმენტის სხვადასხვა კვლევით ჯგუფში - ATLAS Software&Computing, ATLAS Simulation, ATLAS 

Technical Coordination, ATLAS Outreach&Education, ასევე CERN-ის ცენტრალურ ჯგუფებში - HLT (High 

Luminosity Team), CARN IT, Art&CMS. 

კურსების უმეტესობაში აღნიშულია ლაბორატორიული სამუშაო, რომელიც განმარტებულია: 

„ლაბორატორიული მუშაობა უფრო თვალსაჩინოა და ამა თუ იმ მოვლენის ან პროცესის აღქმის 

საშუალებას იძლევა. ლაბორატორიაში სტუდენტი სწავლობს ექსპერიმენტის ჩატარებას. 

ლაბორატორიული მეცადინეობის დროს სტუდენტი უნდა ეუფლებოდეს მოწყობილობათა 

გამართვას, რეგულირებასა და მუშაობის რეჟიმის დადგენას.“ მიუხედავად იმისა, რომ კურსებში 

აღნიშნულია „ლაბორატორიული სამუშაო“, არცერთი მათგანი არ შეესაბამება ამ აღწერას - ყველა 

ლაბორატორიული სამუშაო ხორციელდება კომპიუტერულ კლასში და მოიცავს კომპიუტერულ 

პროექტირებასა და გამოთვლებთან დაკავშირებულ პრაქტიკულ დავალებებს, შესაბამისად, 

უპრიანია, რომ კურსის აღწერაში ლაბორატორიული სამუშაო შეიცვალოს „პრაქტიკულით“. 

პროგრამის ხელმძღვანელი ამჟამად ცხოვრობს და მუშაობს საზღვარგარეთ, ხოლო პროგრამაში ის 

ასწავლის 4 კურსს. თვითშეფასების ჯგუფთან და ადმინისტრაციასთან ინტერვიუს დროს 

გამოიკვეთა, რომ ამ კურსების სწავლება განხორციელდება შერეული მეთოდით - ნაწილობრივ 

ონლაინ გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა პროგრამის ხელმძღვანელი მივლინებით ჩამოდის 

საქართველოში. თავად პროგრამის ხელმძღვანელის თქმით, ის აპირებს დაბრუნებას საქართველოში. 

იმ შემთხვევაში, თუკი ხელმძღვანელი არ დაბრუნდება საქართველოში და მისი კურსები 

განხორციელდება შერეული მეთოდით, ეს უნდა იყოს მითითებული კურსების სილაბუსებში და 

გათვალისწინებული იყოს ონლაინ სწავლების პრინციპები და მეთოდოლოგია, განსაკუთრებით იმ 

კურსებში, რომლებიც მოითხოვს სპეციალურ პროგრამებს, რომლებიც მხოლოდ ცენტრის 

კომპიუტერულ კლასშია ხელმისაწვდომი, კერძოდ:  

 დეტექტორის, დაპროგრამების და კომპიუტინგის ტექნოლოგიები მაღალი ენერგიების 

ფიზიკურ ექსპერიმენტებში 

 ფიზიკური ექსპერიმენტის მოწყობილობების გეომეტრიული მოდელირება და ინტეგრაცია 

საინჟინრო ბაზაში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან;  

o ინტერვიუ დამსაქმებელთან;  

o საგამოცდო საკითხები; 

 



19 

 

რეკომენდაციები: 

 კურსის აღწერაში „ლაბორატორიული სამუშაო“ შეიცვალოს „პრაქტიკულით“; 

 თუკი რომელიმე კურსი განხორციელდება შერეული სწავლების მეთოდით, გაიწეროს 

შესაბამისი მეთოდოლოგია სილაბუსში 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

             ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             x მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) 

განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში. კერძოდ, შუალედური შეფასების 

მაქსიმალური ქულაა 60, ხოლო დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულა – 40. შეფასების თითოეულ 

ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

დადებითი ქულაა 20. შუასემესტრული გამოცდის მინიმალური დადებითი შეფასებაა 15 ქულა, 

ხოლო მაქსიმალური კი 30 ქულა. მიმდინარე აქტივობის მინიმალური ჯამური დადებითი შეფასება - 

15 ქულა, ხოლო მაქსიმალური 30 ქულა.  

შეფასების ფორმები: 
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 მიმდინარე აქტივობა - 30 ქულა; 

 შუასემესტრული გამოცდა - 30 ქულა; 

 დასკვნითი/დამატებითი გამოცდა - 40 ქულა; 

 

შეფასების მეთოდები: 

 საშინაო დავალების შესრულება; 

 ლაბორატორიული სამუშაოს აღწერა/ჩატარება; 

 წერითი ან/და ზეპირი გამოკითხვა; 

 სემინარზე აქტივობა;  

 პრაქტიკის დღიურის წარმოება; 

 ტესტირება დახურული კითხვებით;  

 გამოცდა ღია და დახურული კითხვებიანი საკითხებით;  

 პრაქტიკის ანგარიში; 

 პრაქტიკული სამუშაოს აღწერა/ჩატარება.  

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები, 

ხოლო კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

სამაგისტრო საკვალიფიკაციო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულით. აუცილებელია მისი საჯარო 

დაცვა; შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების შესაბამისად:  

 საკვლევი პრობლემის აღწერა, აქტუალურობა, პრაქტიკული მნიშვნელობა - შეფასება 4 

ქულამდე; 

 საკვლევი თემის ირგვლივ არსებული ლიტერატურის ანალიზი - შეფასება 4 ქულამდე;  

 კვლევის მეთოდების გამოყენება - შეფასება 4 ქულამდე; 

 ჩატარებული კვლევის შედეგების განსჯა - შეფასება 4 ქულამდე; 

 ჩატარებული კვლევის საფუძველზე დასკვნის გაკეთება - შეფასება 4 ქულამდე; 

o ნაშრომის გაფორმების ხარისხი და მისი წარდგენის უნარი - შეფასება 5 ქულამდე შეფასების 

სკალირებული ქულა (S) მიიღება ფორმულით S = 4 x M, სადაც M არის ექვსივე კომპონენტის 

შეფასების ჯამური ქულა. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან;  

o ინტერვიუ დამსაქმებელთან;  

o საგამოცდო საკითხები; 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

  x  

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

• ინფორმატიკისა  და მართვის ფაკულტეტზე სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა  მიიღოს  

სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე, დასაქმებასა და 

კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებული ინფორმაცია. ამ ინფორმაციისათვის საჭირო 

დოკუმენტაცია საჯაროა, ხელმისაწვდომია და განთავსებულია ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

სტუდენტს ასევე შეუძლია მიიღოს შესაბამისი საჭირო ინფორმაცია, კონსულტაცია და დახმარება 

როგორც უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციული პერსონალისგან, ასევე პროგრამის 

აკადემიური პერსონალისაგან.  

•   სტუდენტებთან ინტერვიუს შედეგად დგინდება, რომ აღნიშნულ პროგრამაზე სტუდენტები 

ინფორმირებულები არიან ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებების, კონფერენციების 

შესახებ და შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ მათში, ასევე ისარგებლონ საერთაშორისო მობილობით, 

თუმცა სტუდენტები მობილობას ფაქტობრივად არ იყენებენ. 

•   ფაკულტეტი ყოველი სემესტრის დასაწყისში ადგენს პროგრამაში ჩართული აკადემიური 

პერსონალის სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის განრიგს, რაც სტუდენტს საშუალებას 

აძლევს მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო საკითხზე. აღნიშნული კონსულტაცია შესაძლებელია 

ელექტრონულადაც. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად 

ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებულია შესაბამის პირთა საკონტაქტო მონაცემები (მობილური, 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი). ასევე განთავსებულია  პროფესორ-მასწავლებელთა  2019-2020 

სასწავლო წლის  II სემესტრის კონსულტაციების გრაფიკი დეპარტამენტების მიხედვით.   

•    გასაუბრების პროცესში დადგინდა, რომ პროფესიის სპეციფიკურობიდან და ბაზარზე 

მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, მომიჯნავე პროგრამის ყველა სტუდენტი დასაქმებულია. 

ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ იღებენ პროგრამის ხელმძღვანელისა და სხვა აკადემიური 

პერსონალისაგან.  

 

  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულება. 

 სტუ-ს ვებ-გვერდი. 

 ინფორმატიკისა  და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ვებ-გვერდი. 

 სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობისა და კონსულტაციების განრიგი. 

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 მარტის № 01-05-04186 დადგენილება სტუდენტთა 

პრაქტიკის ჩატარებისა და შეფასების წესის შესახებ. 

 „სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია“; 

 „სტუ-ში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია“; 

 სტუ-სა და სხვადასხვა უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის შეთანხმებები. 

 ინტერვიუს შედეგები. 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის  მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამას 

„ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში“ ემსახურება კვალიფიციური აკადემიური 

პერსონალი. პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის სილაბუსებში არსებული 

დამოუკიდებელი სამუშაოების  შესრულების პროცესში აკადემიური პერსონალი 

ინდივიდუალურად მუშაობს თითოეულ დოქტორანტთან (საშუალოდ კვირაში 3 – 5 სთ-ის 

განმავლობაში). 

ექსპერტთა მიერ გადაიხედა მომიჯნავე პროგრამის სამაგისტრო ნაშრომები, რომელთა 

ხელმძღვანელთა მათ შორის იყვნენ პროგრამაში ჩართული პროფესორები. სამაგისტრო ნაშრომები 

ძირითადად აკმაყოფილებდნენ სტანდარტს, გარდა ციტირებასთან დაკავშირებული ხარვეზებისა: 

მაგალითად, ზოგან ციტირებაში გამოყენებული იყო ვიკიპედიის გვერდი, ან ქართული საბჭოთა 

ენციკლოპედია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 20 ივლისის დადგენილება №2092 ( პროგრამის 

ხელმძღვანელის ფუნქციები) 

 სტუ -ს დებულება მაგისტრატურის შესახებ (აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 26 ივნისის 

დადგენილება №704) 

 სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობისა და კონსულტაციების განრიგი. 

 პერსონალის CV-ები. 

 პერსონალთან ინტერვიუს შედეგები. 
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რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

X    

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 
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4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, სამეცნიერო- 

კვლევითი/შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე 

დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამაში ჩართულია საკმაო კვალიფიკაციის აკადემიური პერსონალი, რაც დასტურდება მათ 

მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

ნაშრომებითა და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობით. 

პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და 

დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის 

წარმართვას.  

დარგის სპეციფიკიდან და განვითარებიდან გამომდინარე, თითოეული მაგისტრანტის და 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მონაწილეობს სამეცნიერო კვლევებში და 

გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები, რომელიც შეესაბამება მაგისტრანტის სამაგისტრო 

ნაშრომის თემატიკას. 

პროგრამის ხელმძღვანელი ამჟამად ცხოვრობს და მუშაობს საზღვარგარეთ. თვითშეფასების 

ჯგუფთან და ადმინისტრაციასთან გასაუბრების დროს დაისვა შეკითხვა, ხომ არ შექმნის ეს 

პროგრამის ხელმძღვანელობის პრობლემას, იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამის 4 ძირითადი 

კურსიც ხელმძღვანელმა უნდა ასწავლოს. ჯგუფის აზრით, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ვინაიდან 

ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის დირექტორი დაეხმარება პროგრამის ხელმძღვანელს საჭიროების 

შემთხვევაში, ხოლო სწავლება განხორციელდება შერეული მეთოდით - ნაწილობრივ ონლაინ გარდა 

იმ შემთხვევებისა, როცა პროგრამის ხელმძღვანელი მივლინებით ჩამოდის საქართველოში. თავად 

პროგრამის ხელმძღვანელის თქმით, ის აპირებს დაბრუნებას საქართველოში. იმ შემთხვევაში, თუკი 

ხელმძღვანელი არ დაბრუნდება საქართველოში, მიზაშეწონილია, პროგრამას ჰყავდეს 

ადგილობრივი თანახელმძღვანელი. ხოლო თუკი მისი კურსები განხორციელდება შერეული 

მეთოდით, ეს უნდა იყოს მითითებული კურსების სილაბუსებში და გათვალისწინებული იყოს 

ონლაინ სწავლების პრინციპები და მეთოდოლოგია, განსაკუთრებით იმ კურსებში, რომლებიც 

მოითხოვს სპეციალურ პროგრამებს, რომლებიც მხოლოდ ცენტრის კომპიუტერულ კლასშია 

ხელმისაწვდომი, რაც აღნიშნულია კომპონენტში 2.3.    

ვინაიდან პროგრამა ინგლისურენოვანია, აკადემიურ პერსონალთან გასაუბრება ჩატარდა 

ინგლისურად. ერთ-ერთ პროფესორს საკმაოდ გაუჭირდა ინგლისურად საუბარი და ის ვერ შეძლებს 

ინგლისურ ენაზე სათანადო დონეზე კურსის წაკითხვას. საჭიროა მექანიზმების უზრუნველყოფა, 

რომ შემოწმდეს ყველა აკადემიური პერსონალის ინგლისური ენის ცოდნის დონე.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  
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o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o აკადემიური პერსონალის ბიოგრაფიები;  

 

რეკომენდაციები: 

 პროგრამას ჰყავდეს ადგილობრივი თანახელმძღვანელი 

 პროგრამის ყველა აკადემიური პერსონალი სრულყოფილად უნდა ფლობდეს ინგლისურ 

ენას. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

 უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი 

საქმიანობის განხორციელებას.  

სტუ-სა და CERN-ს შორის არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში ყოველ ორ წელიწადში 

იმართება CERN-ის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია/ვორკშოპები რომლებსაც მასპინძლობას 

უწევს სტუ-ს ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი. ამ ღონისძიებებზე აკადემიური პერსონალი ეცნობა 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიღწევებს და ასევე ბირთვული ფიზიკის სფეროში 

თანამედროვე გამოწვევებს. აკადემიური პერსონალი ყოველწლიურად მონაწილეობს სამეცნიერო 

მივლინებებში CERN-ში. 

სტუ-ს ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი რეგულარულად, წელიწადში ორჯერ ატარებს IPPOG 

(Hands on Particle Physics) საერთაშორისო მასტერკლასების ციკლს 

(https://physicsmasterclasses.org/). აღნიშნული მასტერკლასები პარალელურ რეჟიმში იმართება 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტის ჯგუფებთან ერთად, შედეგები კი ჯამდება და 

მოწმდება CERN-ში. შედეგად მსმენელები ისევე როგორც აკადემიური პერსონალი ჩართულები არიან 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო ქსელში რაც ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის 

პროფესიონალური დონის უწყვეტ განვითარებას. 

ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის ორგანიზებით ცერნიდან მოწვეული პროფესორების 

მონაწილეობით ხუთ წელიწადში ერთხელ ეწყობა საჯარო ლექციები აკადემიური, სამეცნიერო და 

მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარებისა და სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობის 

მიზნით). 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o აკადემიური პერსონალის ბიოგრაფიები;  

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამაში გათვალისწინებულია ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარება. პროგრამა არ 

არის უზრუნველყოფილი ლაბორატორიებით. პროგრამა უზრუნველყოფილია 

კომპიუტერული მოდელირებისათვის აუცილებელი ერთი კომპიუტერული კლასით, სადაც 

დგას 9 კომპიუტერი. ვინაიდან პროგრამა ითვალისწინებს 12 სტუდენტის მიღებას, ხოლო 

კურსები დატვირთულია პრაქტიკული სამუშაოებით, რომლებიც მოითხოვს მაღალი 

წარმადობის კომპიუტერებს და ცენტრისთვის ხელმისაწვდომ სპეციალურ პროგრამულ 

უზრუნველყოფებს, საჭიროა კომპიუტერების რაოდენობის გაზრდა.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (სასწავლო 

ინვენტარი, სააქტო დარბაზები, არქივი, უნივერსიტეტის ცენტრალური და ინფორმატიკისა 

და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, აუდიტორიები, ლაბორატორიები, 

ინტერნეტის ქსელში ჩართული კომპიუტერული კლასი და მათი პროგრამული 

უზრუნველყოფა, უწყვეტი ელექტროენერგია, გათბობის სისტემა, სველი წერტილები), 

მეტწილად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

პროგრამას ემსახურება ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის ლაბორატორია, სადაც 

ლაბორატორიული სამუშაოები ტარდება კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების 

გარემოში. ლაბორატორიულ სამუშაოებზე ხდება ციფრულ სახით წარმოდგენილ 

ფიზიკური ექსპერიმენტების მოწყობილობების სამ-განზომლიებიანი გეოემტირულ 

მოდელების დამუშავება და ანალიზი, რისთვისაც გამოიყენება კომპიტერული 

დაპროექტების სისტემა CATIA-ს (Computer Aided Three-dimentional Interactive Application) 

ლიცენზირებული პაკეტები.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  
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o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ბირთვული ინჟინერიის ცენტრის დათვალიერება;  

 

რეკომენდაციები: 

 გაიზარდოს კომპიუტერების კლასში კომპიუტერების რაოდენობა 12-მდე 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

             ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               x მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 



30 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამა ფინანსდება სტუდენტების მიერ სწავლის ღირებულების გადახდით. დაფინანსების ეს 

ფორმა უზრუნველყოფს პროგრამის ფინანსურ მდგრადობას: საპროგნოზო მონაცემებით იგი ფარავს 

პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, კომუნალურ ხარჯებს 

და გადასახადებს. ის აისახება სასწავლო პროგრამის ბიუჯეტში და ინფორმატიკისა და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტის ბიუჯეტში. პროგრამა ხორციელდება უნივერსიტეტის ბირთვული 

ინჟინერიის ცენტრის ბაზაზე, რომელიც მონაწილეობს  ATLAS კოლაბორაციულ პროექტში. ეს 

საშუალებას აძლევს ცენტრს, პროგრამაში ჩართულ პროფესორთა და სტუდენტთა სამეცნიერო 

საქმიანობა და საზღვარგარეთ მივლინება ნაწილობრივ დააფინანსოს პროექტის ფარგლებში 

განსაზღვრული ფონდით.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o პროგრამის ბიუჯეტი; 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

 x 
  

 

 

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და იყენებს 

ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს შემუშავებული 

აქვს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი, რაც გულისხმობს სწავლის და სწავლების ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების შეფასებას. ამ პროცესში ჩართული არიან ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით შექმნილი 

სპეციალური კომისია, რომელშიც შედიან უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ-

მასწავლებლები. სასწავლო პროგრამის შეფასებისას მნიშვნელობა ენიჭება აკადემიური პერსონალის 

მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას სწავლების მეთოდებთან, სასწავლო მასალის აქტუალურობასთან, 

კურსის ხანგრძლივობასთან და სხვა ასპექტებთან დაკავშირებით.  

შიდა შეფასების პროცესში გამოიყენება სტუდენტთა გამოკითხვებისა და აკადემიური შეფასების 

მექანიზმები, რომლითაც გროვდება ინფორმაცია სასწავლო კურსის ეფექტურობის, სწავლებისა და 

სწავლის პროცესში მიღებული გამოცდილებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების თაობაზე. 

პროგრამების შეფასებისას ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ითვალისწინებს როგორც 

სტუდენტებისგან მიღებულ უკუკავშირს, ასევე მათ აკადემიურ მოსწრებას, აკადემიურ საჩივრებსა და 

აპელაციებს.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, აკადემიურ 

და მოწვეულ პრესონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               x შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 
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პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამა 

შემუშავებისა და განვითარების ეტაპებზე ექვემდებარება შიდა და გარე შეფასებას. გარე შეფასებას 

ახორციელებენ დარგის სპეციალისტები სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან, დამსაქმებლები და 

კურსდამთავრებულები შესაბამისი გამოკითხვების გზით.  

პროგრამის ხელმძღვანელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ინტერვიუებისას 

აღინიშნა, რომ პროგრამამ უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად გაიარა გარე შეფასების ეტაპი. 

ძირითად უკუკავშირს წარმოადგენდა დამსაქმებლების გამოკითხვები, რომლის შედეგად 

გაძლიერდა საინჟინრო მოდელირების სწავლების კომპონენტი.  

უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არ ჩანს პროგრამის შეფასება დარგის 

სპეციალისტების მიერ სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან. იმის გათვალისწინებით, რომ 

წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამა ინგლისურენოვანია და სპეციფიკურია, სასურველია, პროგრამა 

გადაეგზავნოს უცხოელ დარგის სპეციალისტებს. მათი რეკომენდაციები მნიშვნელოვნად შეუწყობს 

ხელს პროგრამის გაუმჯობესებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, აკადემიურ 

და მოწვეულ პრესონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

o საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

რეკომენდაციები: 

 განხორციელდეს პროგრამის შეფასება უცხოეთიდან მოწვეული დარგის 

სპეციალისტების მიერ 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               x მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასებისთვის 

გამოყენებული იქნება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი და საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა - “დაგეგმე - განახორციელე- შეამოწმე - 

განავითარე“.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური რეგულარულად ახორციელებს პროგრამების ხარისხის 

მონიტორინგს, რომელიც ძირითადად ხორციელდება მიზნობრივი ჯგუფების გამოკითხვის და 

სასწავლო პროცესზე დაკვირვების მეშვეობით. გამოკითხვის ფორმებში შეტანილია ისეთი სფეროები, 

როგორიცაა - საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლის შედეგებით კმაყოფილება, მართვის 

პროცესები, ინფრასტრუქტურა, მათი განვითარების საჭიროებები, აკადემიური პერსონალი, 

მატერიალური ბაზა და სხვ. მოპოვებული ინფორმაციის შედეგების გათვალისწინებით ხდება 

ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის 

გზების შერჩევა. 

უნივერსიტეტში სწავლების პროცესში რეგულარულად მიმდინარეობს აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის სააუდიტორიო საქმიანობის მონიტორინგი, ურთიერთდასწრება, რაც აისახება 

შეფასების ფორმაში. მონიტორინგის გზით მიღებული შედეგები განიხილება ფაკულტეტის საბჭოზე, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და გამოიყენება პროგრამის განვითარებისთვის. 

მონიტორინგის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია სტუდენტების პერიოდული 

გამოკითხვები, რაც ხორციელდება ყოველსემესტრულად. ხდება მიღებული ინფორმაციის 

გაანალიზება და პროგრამის მოდიფიცირება/ადაპტირება მისი განახლების უზრუნველსაყოფად. 

განახლებული პროგრამა ექვემდებარება დამტკიცებასა და გამოქვეყნებას დადგენილი წესის 

შესაბამისად. არაა შემუშავებული სამიზნე ნიშნულები პროგრამის შედეგებისთვის, რაც 

გამოყენებულ უნდა იქნას პროგრამის მონიტორინგის პროცესში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 
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 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, აკადემიურ 

და მოწვეულ პრესონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

o საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

რეკომენდაციები: 

 შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები პროგრამის მონიტორინგისთვის 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 x   

  

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში (მაგისტრატურა) 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 35 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

  x  

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

  x  

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

x    

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
 x   

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

 x   

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა ნანა დიხამინჯია         

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა ავთანდილ თავხელიძე   

სახელი, გვარი, ხელმოწერა მიხეილ რუხაია     

სახელი, გვარი, ხელმოწერა ლაშა ლალიაშვილი.    
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