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სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბირთვულ
ინჟინერიაში“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის 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 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის 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 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
გადაწყვეტილებას იღებს საბჭო, თუ „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27 -ე მუხლის2 6

პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამა სრულად ვერ
აკმაყოფილებს აკრედიტაციის სტანდარტებს, კერძოდ, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო
პროგრამა აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას: ერთ სტანდარტთან
მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის
მოთხოვნებთან“ და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც „არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
1.3. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-3
პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის დებულების მე-4 პუნქტის მიხედვით,6

პირობითი აკრედიტაციის ვადაა არაუმეტეს 2 წელი.
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2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1. 2020 წლის 15 იანვარს სსიპ - საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა №26042
(ცენტრში რეგისტრაციის №30140 სააკრედიტაციო განაცხადი “ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ბირთვულ ინჟინერიაში“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2.ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 20 თებერვალს №222903 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ -
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის
დირექტორის 2020 წლის 21 მაისის №398729 და 2020 წლის 22 ივლისის №623815 ბრძანებით
შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც 2020წლის30ივლისს განახორციელა სააკრედიტაციო
ვიზიტი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო 2020 წლის 02 სექტემბერს 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. 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 ანგარიშში ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ
ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4.ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2020 წლის 18 სექტემბერს. სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ ს

 გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასებარულად
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
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 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-3, მე-3  ქვეპუნქტების, აკრედიტაციის დებულების2

27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-52 5

პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, მე-4 პუნქტის, „საჯარო სამართლის6

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, ცხრა ხმით არცერთის წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
1.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დანართი №1-ით გათვალისწინებულ
საგანმანათლებლო პროგრამას  წლის ვადით მიენიჭოს პირობითი აკრედიტაცია.2
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ესახებ ამ გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 02 ოქტომბრის №936788 სხდომის ოქმის №01
ნაწილი, ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. მიეცეს შემდეგი რეკომენდაციები:
ა) დაკორექტირდეს პროგრამის მიზნები სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;
ბ) ჩატარდეს სრულყოფილი შრომის ბაზრის ანალიზი;
გ) პროგრამის სწავლის შედეგები დაკორექტირდეს ისე, რომ შეესაბამებოდეს ინფორმატიკის
მაგისტრის კვალიფიკაციას;
დ) პროგრამის აღწერაში დაკორექტირდეს დასაქმების სფეროები;
ე) მისაღები დარგობრივი გამოცდისთვის გაიწეროს გამოცდის საკითხების ტიპების და
შეფასების კრიტერიუმები და ფიზიკის საკითხები დაემატოს საგამოცდო საკითხებში;
ვ) პროგრამის სტრუქტურა შეიცვალოს და დაემატოს კურსები ისე, რომ შეესაბამოდეს სწავლის
შედეგებს;
ზ) დაკორექტირდეს სწავლის შედეგების რუკა, რომ სწორად ასახავდეს კურსების სწავლის
შედეგების შესაბამისობას პროგრამის სწავლის შედეგებთან;
თ) დაკორექტირდეს კურსის „პროგრამული პაკეტების დაპროგრამება ObjectARX-ის ბაზაზე“
საკითხები კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისად;
ი) 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;
კ) შეიცვალოს კურსი „ქსელური აპლიკაციების დაპროგრამება HEP-ში Java, PHP, Pythonის
ბაზაზე“, რომ შეესაბამებოდეს სამაგისტრო საფეხურს და მითითებულ სწავლის შედეგებს;
ლ) დაემატოს კურსს „რიცხვითი მეთოდები და ოპტიმიზაცია“ მაღალი ენერგიების ფიზიკურ
ექსპერიმენტებთან დაკავშირებული გამოთვლების მიმოხილვა;
მ) სასწავლო კურსებში „ლაბორატორიულები“ შეიცვალოს „პრაქტიკულით“;
ნ) თუკი კურსები განხორციელდება შერეული მეთოდით, გაიწეროს სილაბუსებში ონლაინ
მოდულის შესაბამისი სწავლების მეთოდები;
ო) პროგრამას ჰყავდეს ადგილობრივი თანახელმძღვანელი;
პ) პროგრამის ყველა აკადემიური პერსონალი სრულყოფილად უნდა ფლობდეს ინგლისურ
ენას;
ჟ) გაიზარდოს კომპიუტერების კლასში კომპიუტერების რაოდენობა 12-მდე;
რ) განხორციელდეს პროგრამის გარე შეფასება უცხოეთიდან მოწვეული დარგის
სპეციალისტების მიერ;



4

ს) შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები პროგრამის მონიტორინგისთვის;
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2020 წლის 02 ოქტომბერს.
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
საბჭოს მდივანი
თიკანაშვილი ნიკა
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