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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

შპს საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 206155328 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო 

ექსპლუატაცია (პილოტი) 

განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი 

1041 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

აკრედიტებული 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

გივი სანაძე, სსიპ - დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

გიორგი მაყაშვილი, სსიპ - სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტო, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ანჟელა აბულაძე, შპს კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

  



3 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

„საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)“, მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციით „საჰაერო ხომალდის მართვის ბაკალავრი“ წარმოადგენს აკრედიტებულ 

პროგრამას, რომლის მოცულობა 240 კრედიტია. სწავლების ხანგრძლივობა 4 წელია. 

პროგრამის აქტუალობა ეჭვგარეშეა საქართველოსა და საერთაშორისო ბაზარზე პილოტის 

პროფესიაზე მზადრი მოთხოვნიდან გამომდინარე.  

პროგრამაში გათვალისწინებულია „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის“ 

(ICAO)-ს, აგრეთვე „ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ ევროპული რეგულაციების 

მოთხოვნები, რის გამოც ძირითადი სწავლის სფეროს ზოგიერთი სასწავლო კურსი 

ისწავლება ინგლისურ ენაზე. ამ კურსების მოცულობა შეადგენს პროგრამის საერთო 

მოცულობი 26%-ს. 

აკრედიტაციის პერიოდში სასწავლო დაწესებულებას სერტიფიცირებას და მუდმივ 

ზედამხედველობას უწევს სსიპ „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო“, რომელიც ასევე გასცემს 

სასწავლო დაწესებულების სერტიფიკატს და თითოეული პროგრამის განხორციელების 

უფლებას.  

დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე წარმოდგენილ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

„საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია“ (პილოტი)“  ასახულია ცვლილებები, 

რომლებიც განპირობებბულია ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტების 

ცვლილებით და ასევე, პროგრამის განხორციელების და განვითარების პერიოდში 

სხვადასხვა მონაწილე მხარის რეკომენდაციებით. კერძოდ საგანმანათლებლო პროგრამის 

სასწავლო კურსების სილაბუსები შედგენილია ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების 

სააგენტოს მოთხოვნების გათვალისწინებით. ამგავარად, წარმოდგენილი პროგრამის 

მომზადებისა და განხორციელების პროცესი ეფუძნება უმაღლესი განათლების სფეროში 

მოქმედ ზოგად და დარგობრივ შემდეგ რეგულაციებს: საქართველოს კანონს „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ და სსიპ „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს“ დირექტორის მიერ 

დამტკიცებულ „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესებს“.  

ბოლო აკრედიტაციის შემდეგ, განახლებულ პროგრამაში შესულია მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები. კერძოდ, სრულად შეიცვალა ინგლისური ენის სწავლების პროცესი, 

პროგრამას ზოგად სასწავლო კურსებში დაემატა ორი ახალი საგანი, პროფესიულ სასაწავლო 

კურსები გაიყო შვეულმფრენის და თვითმფრინავის მიმართულებებად, სტუდენტებს 

მიეცათ თავისუფალი კომპონენტის არჩევის საშუალება. მნიშვნელოვანია, ის ფაქტიც რომ 

საფრენოსნო პრაქტიკული მომზადება ასევე განხორციელდება TECNAM P2006T ტიპის 

ორძრავიან საჰაერო ხომალდზეც, რომელიც აძლევს სტუდენტს საშუალებას იფრინოს დღის 

და ღამის როგორც ვიზუალური, ისე სახელსაწყო მეტეოროლოგიურ პირობებში.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალიწინებით, საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განხორციელებულია სტრუქტურული ცვლილებები და სტუდენტებს საშუალება აქვთ 

საფრენოსნო პრაქტიკა გაიარონ როგორც თვითმფრინავზე ისე შვეულმფრენზე. წინა 

აკრედიტაციისაგან განსხვავებით პროგრამის დასახელებაში ჩანაწერი „კომერციული 

პილოტი“ ჩასწორდა ჩანაწერით „პლიოტი“, რადგან იგი უფრო პასუხობს საბაკალვრო 

პროგრამის კვალიფიკაციის დასახელებას და ახალი სწავლის სფეროების კლასიფიკატორს. 
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შესაბამისად განახლებული საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოდგენილია „საჰაერო 

ხომალდის საფრენოსნო ექსპლუატაციის“ (პილოტი) სახელწოდებით, განსხვავებით წინა 

აკრედიტაციისა, სადაც იყო ჩანაწერი (კომერციული პილოტი). 

 

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ საბაკალავრო პროგრამის „საჰაერო ხომალდების 

საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი)“ აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 

დადგენის მიზნით 14-15 ივლისს განხორციელდა ვიზიტი საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტში. ვიზიტის მეორე დღეს ექსპერტთა ჯგუფი იმყოფებოდა უნივერსიტეტის 

დაქვემდებარებაში არსებულ აეროდრომზე ქალაქ თელავში. უნივერსიტეტში ვიზიტის 

დროს, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკის დაცვით, ინტერვიუებისა და ადგილზე 

ვიზუალური დათვალიერებით გადამოწმდა დოკუმენტებით წარმოდგენილ 

ინფორმაციასთან შესაბამისობა. აეროდრომზე ვიზიტის დროს შემოწმდა პროგრამით 

გათვალისწინებული საფრენოსნო პრაქტიკის განხორციელებისათვის საჭირო სასწავლო 

ბაზა და პრაქტიკის ჩატარების პროცედურები. განრიგის შესაბამისად ძირითადი მიგნებების 

გაცნობა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებისათვის 

განხორციელდა უნივერსიტეტში თელავის აეროდრომზე ვიზიტის შემდგომ. 

 

▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო 

ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო პროგრამასთან დაკავშირებით აკრედიტაციის 

პირველი სტანდარტი, ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა როგორც „შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან“. პროგრამას აქვს პილოტის კომპეტენციების მქონე სპეციალისტის 

მომზადებაზე მიმართული ნათლად ჩამოყალიბებული, რეალისტური და მიღწევად 

მიზნები, ასახავს მის წვლილს ავიაციის განვითარებაში, შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას 

და სტრატეგიას, ითვალისწინებს ადგილობრივი  შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. პროგრამის 

სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს, შეესაბამება ბაკალავრის კვალიფიკაციის 

დონეს, არის მიღწევადი და რეალისტური, გათვალისწინებულია ავიაციის დარგის 

სფეციფიკური მოთხოვნები. პროგრამაში გათვალისწინებულია ზედამხედველი უწყების - 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მოთხოვნები. პროგრამის და სასწავლო კურსების სწავლის 

შედეგების უფრო მკაფიოდ გამოსახატავად მომავალში შეიძლება ბლუმის ტაქსონომიის 

მიდგომების უფრო ფართოდ გამოყენება. პროგრამას განსაზღვრული აქვს სწავლის 

შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის მუდმივ 

განვითარებას პილოტის პროფესიის სწრაფი განვითრების თავისებურების 

გათვალისწინებით. 

აკრედიტაციის მე-2 სტანდარტი, ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა როგორც 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის 

სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება 

უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

პროგრამა მნიშვნელოვანი დატვირთვით უზრუნველყოფს პრაქტიკული და 
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საშემსრულებლო უნარების განვითრებას. სასწავლო კურსის სტანდარტი შეფასდა როგორც 

მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. ვინაიდან მომავალ პილოტს ექნება 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა, ამიტომ 

მნიშვნელოვანია „საჰაერო კანონმდებლობის“ სასწავლო კურსში ეროვნული საავიაციო 

კანონმდებლობის საკითხების დამატება. პროგრამაში დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

მნიშვნელოვანი მოცულობითაა წარმოდგენილი ინგლისური ენის სწავლება. ისწავლება 

აგრეთვე რუსული ენაც. მაგრამ ქვეყნის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნებიდან 

გამომდინარე მიზანშეწონილია, რომ სტუდენტს ქონდეს ასევე სხვა ევროპული ენების 

სწავლების შესაძლებლობა არჩევითი კომპონენტის ფარგლებში. 

აკრედიტაციის მე-3 სტანდარტი, ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა როგორც 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული 

გარემოს შექმნას, ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახორციელებს 

მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას სხვადასხვა 

პროექტებში. სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება შეფასდა როგორც შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან. მომავალში პილოტ-სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების მიმართულებით   

მეტი ყურადღების მიქცევაა საჭირო. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ არ შეფასებულა სწავლების საფეხურიდან გამომდინარე.  

აკრედიტაციის მე-4 სტანდარტი, ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა როგორც 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. პროგრამის ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო 

და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და 

ეფექტურ ფუნქციონირებას და განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. პროფესიასთან 

დაკავშირებული საგნების ლექტორებს გააჩნიათ სამოქალაქო ავიაციის რეგულაციების 

მოთხოვნების შესაბამისად გაცემული მასწავლებლის სერტიფიკატები. პროგრამის ძლიერ 

მხარეს წარმოადგენს აკრედიტაციაზე წარმოდგენილი პროგრამის პრაქტიკის კომპნენტის 

განხორციელების შესაძლებლობა საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთარ ბაზაზე, რომელიც 

მოიცავს აეროდრომს, თანამედროვე საფრენ აპარატებს, სასწავლო კლასებს და საცხოვრებელ 

შენობებს. ეს კომპლექსი უშუალოდ საფრენოსნო მომზადებისათვისაა გათვალისწინებული.  

აკრედიტაციის მე-5 სტანდარტი, ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა როგორც 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა 

იყენებს შიდა და გარე ხარისხის შეფასების მექანიზმებს, პერიოდულ მონიტორინგსა და 

შეფასებას უწევს პროგრამას, აგროვებს და აანალიზებს ინფორმაციას. 

 

რეკომენდაციები 

▪ დაემატოს „საჰაერო კანონმდებლობის“ სასწავლო კურსში ეროვნული საავიაციო 

კანონმდებლობის საკითხები. 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

▪ მიზანშეწონილია პროგრამის და სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების გაწერის 

დროს უფრო აქტიურად გამოყენებულ იქნას ბლუმის ტაქსონომიის მიდგომები 

(ზმნები); 



6 

 

▪ მიზანშეწონილია, რომ სტუდენტს გარდა ინგლისური და რუსული ენისა ჰქონდეს 

ასევე სხვა ევროპული ენების სწავლის შესაძლებლობა არჩევითი კომპონენტის 

ფარგლებში; 

▪ მეტი ყურადება მიექცეს სილაბუსებში ტექსტის სტილისტურ გამართულობას; 

▪ კარგი იქნება თუ მომავალში უნივერიტეტი პილოტ-სტუდენტთა გაცვლით 

პროგრამებს მეტ ყურადღებას დაუთმობს; 

 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

სამოქალაქო ავიაციის ზედამხედველ უწყებასთან, სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოსთან ურთიერთკოორდინაცია და აკრედიტაციის პროცესში სამოქალაქო 

ავიაციის რეგულაციების მოთხოვნების გათვალისწინება. 

საკუთარი საფრენოსნო ბაზა, რომელიც მოიცავს აეროდრომს, თანამედროვე საფრენ 

აპარატებს, სასწავლო კლასებს და საცხოვრებელ შენობებს. ეს კომპლექსი უშუალოდ 

საფრენოსნო მომზადებისთვისაა გათვალისწინებული და პროგრამის მდგრადობის 

მნიშვნელოვანი მახასაითებელია. 

▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, პრაქტიკული სწავლებების 

ინსტრუქტრუქტორები აკმაყოფილებენ სამოქალაქო ავიაციის დარგში მოქმედი 

კანონმდებლობის მოთხოვნებს. პროფესიასთან დაკავშირებული საგნების 

ლექტორებს გააჩნიათ სამოქალაქო ავიაციის რეგულაციების მოთხოვნების 

შესაბამისად გაცემული მასწავლებლის სერტიფიკატები. 
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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 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის  „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო 

ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანია: საჰაერო ხომალდის 

მართვის ბაკალავრის კვალიფიკაციის მქონე პილოტის სპეციალისტის მომზადება. 

პროგრამის მიზანი გამომდინარეობს უნივერსიტეტის მისიიდან და სტრატეგიული 

განვითარების გეგმიდან. პროგრამის შემუშავებისას პროგრამის განვითარების ჯგუფის 

მიერ გათვალიწინებულ იქნა უცხოური გამოცდილება და შრომის ბაზრის კვლევის 

შედეგები. კერძოდ, შესწავლილი და გაანალიზებული იქნა ევროპული და ამერიკული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მსაგავსი პროგრამები. უცხოური 

გამოცდილების გარდა პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებულია შრომის ბაზრის 

კვლევის შედეგები. პროგრამის მიზნები საჯარო და ხელმისაწვდომია დაინტერსებული 

პირებისთვის და მათი გაცნობა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე.  პროგრამის 

მიზნები გაზიარებულია პროგრამაში ჩართული პირების მიერ. პროგრამაში 

გათვალისწინებულია ზედამხედველი უწყების - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

მოთხოვნები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა;  

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი;  

o პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია;  

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები.  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

სამოქალაქო ავიაციის ზედამხედველ უწყებასთან, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან 

ურთიერთკოორდინაცია და აკრედიტაციის პროცესში სამოქალაქო ავიაციის რეგულაციების 

მოთხოვნების გათვალისწინება. 

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 

              ☐ 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 

 

„საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო პროგრამის 

სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს, არის რეალისტური, გაზომვადი და 

მიღწევადი. პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამებისობაშია ბაკალავრიატის საფეხურის 

კვალიფიკაციის შესაბამისი დონის აღმწერთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. 

სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევა სტუდენტს 

აძლევს დასაქმების და კარიერული წარმატების შესაძლებლობას.  

პროგრამების სწავლის შედეგების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებულ იქნა 

აკადემიური პერსონალის, მოწვეული პერსონალის, სტუდენტების, 
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კურსდამთავრებულების და დამსაქმებლების მოსაზრება, რომელიც მიზნად ისახავდა 

პროგრამის შედეგების თანამედროვე შრომის ბაზრის ტენდენციებთან დაახლოებას.  

პროგრამის მიზნებისა და შედეგების შესაბამისობა მოცემულია მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების შესაბამისობის რუკით. მოცემულია პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევისათვის აუცილებელი სასწავლო კურსები და დადგენილია მათი მიღწევის 

დონეები. განსაზღვრულია აკადემიური მოსწრების შედეგების ეფექტიანობის სამიზნე 

ნიშნულები. სწავლის შედეგების შეფასებისას გამოიყენება როგორც პირდაპირი ასევე 

არაპირდაპირი შედეგები. უნივერსიტეტში მოქმედებს კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვის მექანიზმი, რომლის შედეგების გაანალიზების საფუძველზეც დგინდება 

პროგრამის შედეგების შესაბამისობა დადგენილ სამიზნე ნიშნულებთან ან/და პროგრამის 

სასწავლო კომპონენტების ეფექტურობა პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების 

მიღწევისათვის. სასწავლო პროგრამაში შემავალი სასწავლო კომპონენტების და 

მოდულების ერთობლიობა უზრუნველყოფს როგორც დარგობრივ, ისე ზოგადი და 

ტრანსფერული უნარების მიღწევას. 

პროგრამის და სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების უფრო მკაფიოდ გამოხატვა 

შეიძლებოდა ბლუმის ტაქსონომიის ზმნების გამოყენებით. 

პროგრამას განსაზღვრული აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს პროგრამის მუდმივ განვითარებას პილოტის პროფესიის სწრაფი 

განვითრების თავისებურების გათვალისწინებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სასწავლო კურსების სილაბუსები;  

o სწავლის შედეგების რუკა;  

o პროგრამის მიზნებისა და  სწავლის შედეგების რუკა;  

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 

o  კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;  

o სამიზნე ნიშნულები; 

o სტუდენტთა შეფასების სისტემა; 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი; 

o ინტერვიუს შედეგები.   

რეკომენდაციები: 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

მიზანშეწონილია პროგრამის და სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების გაწერის 

დროს უფრო აქტიურად გამოყენებულ იქნას ბლუმის ტაქსონომიის მიდგომები 

(ზმნები). 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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



10 

 

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 

              ☐ 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 

 

√  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული 

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე  

პირს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის 

შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების  საფუძველზე. ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება შესაძლებელია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების 

საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის 

ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა 

მარეგულირებელი  წესების  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

დაწესებულებებში „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“  (სსიპ – სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება №150) შესაბამისად, 

პრაქტიკული მომზადების დაწყებამდე კანდიდატი უნდა ფლობდეს პილოტის 1-ლი 

კლასის სამედიცინო სერტიფიკატს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები;   

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

o საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის  ვებ გვერდი. 

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 

              ☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

 

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 

 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი) საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნები, 

კურსდამთავრებულების და დამსაქმებელთა მოსაზრება, სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები, სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მონიტორინგის შედეგები, ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება. პროგრამის 

შინაარსი შეესაბამება საბაკალავრო საფეხურისთვის ეროვნული საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოთი განსაზღვრულ მოთხოვნებს.  

პროგრამის მოცულობა შეადგენს 240 კრედიტს. აქედან ძირითადი სწავლის სფეროს 

სასწავლო კურსებზე გათვალისწინებულია 182 კრედიტი, ხოლო თავისუფალ სასწავლო 

კურსებზე  58 კრედიტი.  

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციებთან 

და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.  

პროგრამაში, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი მოცულობითაა 

წარმოდგენილი ინგლისური ენის სწავლება. ისწავლება აგრეთვე რუსული ენაც. მაგრამ 

ქვეყნის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, 

რომ სტუდენტს ქონდეს ასევე სხვა ევროპული ენების სწავლების შესაძლებლობა 

არჩევითი კომპონენტის ფარგლებში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის შედეგების ანალიზი;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი;  

o უნივერსიტეტის ვებგვერდი; 

o თვითშეფასების ჯგუფთან ინტერვიუ; 

o პროგრამის ხელმძღვანელთან ინტერვიუ. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o მიზანშეწონილია, რომ სტუდენტს გარდა ინგლისური და რუსული ენისა ქონდეს 

ასევე სხვა ევროპული ენების სწავლების შესაძლებლობა არჩევითი კომპონენტის 

ფარგლებში; 

 

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 

               ☐ 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; 



14 

 

➢ სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 

სფეროს/დარგის აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი) საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 46 სასწავლო კურსს. თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსი მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: სწავლის საფეხური, მოცულობა კრედიტებში, 

წინაპირობები, კურსის მიზანი, სწავლის შედეგები, სასწავლო დატვირთვის 

გადანაწილება, გამოყენებული ლიტერატურა, შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები, 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და თემატური საკითხები. 

ძირითადი სპეციალობის სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები პასუხობენ პროგრამის 

სწავლის შედეგებს და შეესაბამება ბაკალავრიატის საფეხურს. 

სასწავლო კურსების შინაარსი შეესაბამება ამ სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებს. 

თითოეული სასწავლო კურსში გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა და მათი 

გადანაწილება ადეკვატურია და ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას. საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა ადეკვატურია და ითვალისწინებს კურსის 

სპეციფიკას და კურსით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას. 

სწავლა-სწავლების მეთოდები  შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს. 

სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა არის თანამედროვე, 

შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს და დარგის აქტუალურ მიღწევებს. ასევე 

ფართოდაა გამოყენებული დარგის თავისებურებიდან გამომდინარე სპეციფიკური 

საექსპლუატაციო  და ნორმატიული დოკუმენტები. 

სილაბუსებში მეტი ყურადღებაა უნდა მიექცეს ტექსტის სტილისტურად გამართულობას. 

ვინაიდან მომავალ პილოტს ექნება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მარეგულირებელ 

ორგანოებთან ურთიერთობა, ამიტომ მნიშვნელოვანია „საჰაერო კანონმდებლობის“ 

სასწავლო კურსში ეროვნული საავიაციო კანონმდებლობის საკითხების დამატება. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;  

o სასწავლო კურსის სილაბუსები;  

o მატერიალური-ტექნიკური რესურსების საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების წესი;  

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი; 

o პროგრამი განახორციელებელ პერსონალთან ინტერვიუ. 

რეკომენდაციები: 

დაემატოს „საჰაერო კანონმდებლობის“ სასწავლო კურსში ეროვნული საავიაციო 

კანონმდებლობის საკითხები. 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

მეტი ყურადება მიექცეს სილაბუსებში ტექსტის სტილისტურ გამართულობას; 

 

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 

              ☐ 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 
 

„საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო პროგრამა 

უზრუნველყოფს პრაქტიკული, საშემსრულებლო, ტრანსფერული უნარების 

განვითერებას. პროგრამაში დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე დიდი მოცულობითაა 

გათვალისწინებული საფრენოსნო პრაქტიკა. საფრენოსნო პრაქტიკა გრძელდება სამი 

სემესტრის განმავლობაში. სასწავლო კურსებში გათვალისწინებული თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სიმულაციური მოწყობილობების/საწაფების გამოყენება 

უზრუნველყოფს აუცილებელ ოპერირებისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული უნარების 

გამომუშავებას. 

საფრენოსნო პრაქტიკის სასწავლო კურსი სრულად პასუხობს პროგრამის სწავლის 

შედეგებს და წარმოადგენს პროგრამის ერთ-ერთ ძლიერ კომპონენტს. 
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პროგრამა სტუდენტს ასევე უვითარებს ტრანსფერულ უნარებს, როგორიცაა მიღებული 

ცოდნის საფუძველზე, სხვადასხვა ტიპის საფრენოსნო გარემოსთან სწრაფი და ეფექტური 

ადაპტირება. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტები 

ყალიბდებიან პილოტებად, რომელთაც შეეძლებათ გადასწავლება გაიარონ საჰაერო 

ხომალდის ნებისმიერ ტიპზე და ჩამოყალიბდნენ დარგის კონკურენტუნარიან კადრებად. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o საჰაერო ხომალდები;  

o უნივერსიტეტის ვებგვერდი; 

o აეროდრომზე ვიზიტი და პილოტ-ინსტრუქტორებთან ინტერვიუ. 

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 

              ☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 
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პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამასა და თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში მოცემულია სწავლება-

სწავლის მეთოდები, რომლებიც შეესაბამება ბაკალავრის  საფეხურს, ადეკვატურია 

კურსის შინაარსისა  უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას. 

საგანმანათლებლო პროცესი შედგება სალექციო, პრაქტიკული, სემინარული და 

ლაბორატორიული სახის მეცადინეობებისაგან. სასწავლო კომპონენტის სწავლებისას 

უმეტეს შემთხვევაში გამოიყენება სწავლების რამოდენიმე მეთოდი. აღნიშნული 

მეთოდები თავისი შინაარსით არის მოქნილი, რაც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სტუდენტის ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

საფრენოსნო პრაქტიკის განხორციელების ადგილზე (აეროდრომზე) ვიზიტის დროს 

შემოწმებული იქნა „საფრენოსნო პრაქტიკის“ კომპონენტის განხორციელების სრული 

ციკლი.  

საფრენოსნო სწავლების მეთოდი გამოირჩევა სპეციფიურობით. უშუალოდ ფრენის 

შესრულების პროცესში სტუდენტი მოქმედებს სწავლის პროცესში შეძენილი ცოდნისა და 

გამოცდილების ფარგლებში. გადახრებისა და დარღვევის შემთხვევაში ინსტრუქტორი 

იძლევა მოკლე, ადვილად გასაგებ, მკაფიო და მშვიდ მითითებას. ფრენის შემდეგ 

მიმდინარეობს შენიშვნების, დაშვებული შეცდომების შესაძლო შედეგების, მათი 

გამოსწორებისა და პრევენციების განხილვა, რომელიც ინსტრუქტორის 

შეხედულებისამებრ შეიძლება იყოს ინდივიდუალური და ჯგუფური.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სასწავლო კურსის სილაბუსები;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი;  

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;  

o საფრენოსნო მომზადება; 

o საფრენოსნო პრაქტიკის განხორციელების ადგილზე (აეროდრომზე) ვიზიტი და პილოტ-

ინსტრუქტორებტან ინტერვიუ. 

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 



18 

 

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 

              ☐ 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 

 

სტუდენტთა შეფასების პროცედურები რეგულირდება „გამოცდების ჩატარების წესი“-ს 

მეშვეობით. აღნიშნული პროცედურა განაპირობებს სილაბუსის ავტორების მიერ 

სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტების, კრიტერიუმებისა და მეთოდების 

გათვალიწინებას, რითაც უზრუნველყოფილია სტუდენტების შეფასების გამჭვირვალობა 

და კანონმდებლობასთან შესაბამისობა. უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტის ცოდნის 

შეფასების მრავალკომპონენტიანი სისტემა, რომელიც აისახება საგანმანათლებლო 

პროგრამის ცალკეული კომპონენტის სილაბუსში და ითვალისწინებს შუალედურ 

შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდას.  დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარია 50%, ხოლო EASA-ს სამოქალაქო ავიაციის ეკიპაჟის წევრების მიმართ 

დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, „EASA ATPL“ ნომენკლატურული კოდით 

აღნიშნულ კომპონენტებში დასკვნით გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 

75%. შუალედური შემოწმებები, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება 

წერითი, ზეპირი ან სხვა ფორმით. საგამოცდო საკითხების შემადგენლობა და რაოდენობა 

განსაზღვრულია თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსით, რომელიც აკმაყოფილებს 

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ რეგულაცია 1178/2011-ით დადგენილ 

მოთხოვნებს. საფრენოსნო პრაქტიკის შემოწმება ხორციელდება სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება „ავიასპეციალისტთა 

სერტიფიცირების წესის“ მე-4 დანართის შესაბამისად, რომელიც ასევე სრულად 
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აკმაყოფილებს EASA-ს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს და სრულ თანხვედრაშია ევროპულ 

საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. ცოდნის შეფასების ფორმები, კრიტერიუმები, მეთოდები 

და თითოეულ აქტივობაში ქულების დაანგარიშების წესი დეტალურად არის გაწერილი 

სასწავლო კურსის სილაბუსში, რომლებიც განთავსებულია სპეციალურად ამ მიზნისთვის 

შექმნილ ელექტრონულ ბაზაში და ხელმისაწვდომია სტუდენტისთვის.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი)“ საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სასწავლო კურსის შესაბამისი სილაბუსები;  

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;  

o სტუდენტთა საინფორმაციო სისტემა; 

o  გამოცდების ჩატარების წესი; 

o სტუდენტებთან გასაუბრების 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):  

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 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

√  

  

 

 

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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო 

ექსპლუატაციის (პილოტი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს 

აქვთ საკუთარი სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებისა 

და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებული მხარდაჭერა.  

მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებისთვის 

უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინდივიდუალური საკონსულტაციო სერვისი. 

თითოეული მათგანი ღებულობს საჭირო კონსულტაციას და დახმარებას. სტუდენტებმა 

და კურსდამთავრებულებმა აღნიშნეს, რომ მათთან ინდივიდუალური საკონსულტაციო 

მუშაობა მიმდინარეობს და აღნიშნული სერვისი მათ სრულად აკმაყოფილებთ. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვისთვის მოქმედებს 

ელექტრონული მართვის სისტემა, სადაც ხდება სტუდენტების რეგისტრაცია, სასწავლო 

კურსების არჩევა, ელექტრონული სასწავლო მასალებისა და სილაბუსების განთავსება.  

თვითშეფასების ანგარიშიდან და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლებთან ინტერვიუს შედეგად ნათლად სჩანს, რომ სტუდენტებს საშუალება 

აქვთ მიიღონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია ფაკულტეტის დეკანისგან, 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელისაგან, პროგრამის განმახორციელებელი 

აკადემიური პერსონალისაგან. ისინი აცნობენ სტუდენტებს პროგრამის სტრუქტურას, 

სასწავლო კურსების წინაპირობებს, შეფასების კრიტერიუმებსა და სწავლების ფორმატს. 

სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ტარდება სემესტრული გამოკითხვები, 
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რომელშიც აქტიურად მონაწილეობენ სტუდენტები. სტუდენტები აფასებენ სასწავლო 

კურსებს და აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს.  

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობის 

მიზნით გაფორმებული აქვს მემორანდუმები სხვადასხვა უცხოურ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. სტუდენტები ინფორმაციას პროექტებისა და 

მობილობების შესაძლებლობების შესახებ იღებენ საუნივერსიტეტო ელექტრონული 

ფოსტის მეშვეობით.  თუმცაღა, სტუდენტების უმრავლესობამ ინტერვიუს მსვლელობისას 

აღნიშნა, რომ საერთაშორისო მობილობაში არ იღებენ მონაწილეობას, რაც გამოწვეულია 

პილოტის სპეციფიკური პროფესიით და ეს დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ასევე 

უნივერსიტეტი, თვითშეფასების ანგარიშში ინტერნაციონალიზაციას განიხილავს 

როგორც სუსტ მხარეს და კარგი იქნება თუ მომავალში ამ საკითხს მეტ ყურადღებას 

დაუთმობს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი) საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 

o საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი) საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან; 

o ინტერვიუ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o კარგი იქნება თუ მომავალში უნივერიტეტი პილოტ-სტუდენტთა გაცვლით 

პროგრამებს მეტ ყურადღებას დაუთმობს. 

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 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☒ 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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

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 

              ☒ 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 

√  

  

  

 

 

 

 

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

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 
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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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ, რომელთაც გააჩნიათ სამეცნიერო და 

პედაგოგიური გამოცდილება, რასაც ადასტურებს მათ მიერ გამოცემული სტატიები, 

სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, მათი მონაწილეობა სამეცნიერო-ტექნიკურ 

კონფერენციებში, საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია და პრაქტიკული გამოცდილება ქმნის საფუძველს 

პროგრამით განსაზღვრული შედეგების მიღწევისათვის. პროგრამის განხორციელებაში 

აქტიურად ჩართული არიან საავიაციო სფეროში პრაქტიკოსი ადამიანები, რომლებიც ასევე 

მუშაობენ მათი უშუალო პროფესიით, არიან წარმატებული პილოტები, საჰაერო 

მოძრაობის მეთვალყურეები, საჰაერო ხომალდის ტექნიკოსები და ა.შ. პერსონალის 

უმეტესობა ფლობს ინგლისურ ენას და მათ შეუძლიათ თანამედროვე სიახლეების გაცნობა 

და შემდგომ მათი ინტეგრირება სასწავლო პროცესში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

საფრენოსნო მომზადებაში ჩართული პილოტ-ინსტრუქტორების პროფესიონალიზმი და 

პედაგოგიური უნარები. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს შემუშავებული და დამტკიცებული აქვს 

პერსონალის მართვის პოლიტიკა, რომელიც აღწერს პერსონალის მართვის ზოგად 

პრინციპებს. აკადემიური პერსონალის შერჩევა ხორციელდება ღია კონკურსის წესით. 

წარმოდგენილი აკადემიური და მოწვეული სპეციალისტების რაოდენობა  საკმარიასია 

საგანმანათლებლო პროგრამის საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია, 

განხორციელებისათვის.  

აღნიშნული საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს დარგში მუშაობის 

მრავალწლიანი გამოცდილება, ჩართული იყო სამოქალაქო ავიაციაში პერსონალის 

სერტიფიცირებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო პროექტებში და ევრორეგულაციების 

დანერგვის პროცესში. პროგრამის ხელმძღვანელი მონაწილეობს პროგრამის შეფასების და 

განვითარების პროცესში, რაც განსაზღვრულია პროგრამის განხორციელების შეფასების 

წესში და პროგრამის შეფასების კრიტერიუმებში.  

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, პრაქტიკული სწავლებების ინსტრუქტორები 

აკმაყოფილებენ სამოქალაქო ავიაციის დარგში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების წესი;   

o აკადემიური დატვირთვის წესი; 

o  პერსონალის მართვის პოლიტიკა;  

o პერსონალის შეფასების პროცედურა;  

o აფილირების წესი;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი;  

o მოწვეული, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის პირადი საქმეები; 

o ინტერვიუ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან; 
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o ინტერვიუ  ადმინისტრაციასთან და დამსაქმებლებთან; 

o სასწავლო სახელმძღვანელო მასალები. 

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):  

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)  

 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, პრაქტიკული სწავლებების ინსტრუქტრუქტორები 

აკმაყოფილებენ სამოქალაქო ავიაციის დარგში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ 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. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უნივერსიტეტის აკადემიური, მოწვეული და სამეცნიერო პერსონალის 

პროფესიონალიზმის გაღრმავება-გაუმჯობესების მიზნით ფაკულტეტის საბჭო ხარისხის 

სამსახურთან ერთად ახდენს მათ შეფასებას. შეფასების პროცესში ვლინდება 

გასაუმჯობესებელი მხარეები და იგეგმება გასაუმჯობესებელი ღონისძიებები.  
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უნივერსიტეტი ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიულ განვითარებაზე. უნივერსიტეტში ტარდება პროფესორ-მასწავლებელთა 

თემატური კონფერენციები, სადაც აკადემიურ პერსონალს საშუალება ეძლევა 

წარმოადგინოს სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგები. აკადემიური, მოწვეულ და 

სამეცნიერო პერსონალს ასევე საშუალება აქვს მონაწილეობა მიიღოს პარტნიორი 

უნივერსტიტეტების და ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებსა და 

სამუშაო შეხვედრებში. აკადემიური პერსონალი ჩართულია საერთაშორისო პროექტებში 

და სწავლებებში. მონაწილეობენ კონფერენციებში. პროფესიული განვითარების მიზნით 

პერსონალი გადის სხვადასხვა მიმართულების ტრენინგებს, მათ შორის საფრენოსნო 

ტრენინგებს. აღსანიშნია პროგრამაში დარგის სპეციალისტების აქტიური ჩართულობა, 

რაც ხელს უწყობს პროგრამის და საგანამანათლებლო პროცესის გაუმჯობესებას. 

ბიუჯეტში ამ მიზნით გათვალისწინებულია 54547.17 ლარი. პროფესიასთან 

დაკავშირებული საგნების ლექტორებს გააჩნიათ სამოქალაქო ავიაციის რეგულაციების 

მოთხოვნების შესაბამისად გაცემული მასწავლებლის სერტიფიკატები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პერსონალის მართვის პოლიტიკა;  

o ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა;  

o პერსონალის შეფასების პროცედურა;  

o აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები; 

o აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან ინტერვიუ. 

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)  

 

პროფესიასთან დაკავშირებული საგნების ლექტორებს გააჩნიათ სამოქალაქო ავიაციის 

რეგულაციების მოთხოვნების შესაბამისად გაცემული მასწავლებლის სერტიფიკატები. 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სრულად 

უზრუნველყოფს სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამით 

დადგენილი მიზნებისა და სწავლის შედეგების ეფექტურად მიღწევას. საგანმანათლებლო 

პროგრამის სასწავლო პროცესი წარიმართება სათანადოდ აღჭურვილ აუდიტორიებში, 

ლაბორატორიებში და კლასებში.   

სწავლების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმდინარეობს CBT პროგრამული უზრუნველყოფის 

საშუალებებით, რაც ვიზუალური დემონსტრირების მეთოდის ფართო გამოყენების 

საშუალებას იძლევა.  

აღსანიშნავია, რომ საფრენოსნო პრაქტიკულ მომზადებას სტუდენტები გადიან 

თანამედროვე აღჭურვილობის საჰაერო ხომალდებზე. უნივერსიტეტის მფლობელობაშია 3 

ტიპის 5 ერთეული საჰაერო ხომალდი, როლთაგანაც ერთ-ერთი, კერძოდ ორძრავიანი 

Technam 2006 ტიპის თვითმფრინავი აღჭურვილია თანამედროვე რადიოსანავიაგაციო 

აღჭურვილობით, რაც საშულებას იძლება სტუდენტი მომზადებულ იქნეს კომერციული 

პილოტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა, პროგრამის განვითარებითვის შეიძინა 

უახლესი, თანამედროვე ორძრავიანი თვითმფრინავი. სწავლების პროცესში აქტიურად 

გამოიყენება სასწავლო სიმულატორები, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას 

სახელსაწყო ფრენების მოსამზადებლად. აღსანიშნავია, რომ საფრენოსნო პრაქტიკის 

კომპონენტის განხორციელება შესაძლებელია საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთარ ბაზაზე, 

რომელიც მოიცავს აეროდრომს, თანამედროვე საფრენ აპარატებს, სასწავლო კლასებს და 

საცხოვრებელ შენობებს. ეს კომპლექსი უშუალოდ საფრენოსნო მომზადებისათვისაა 

გათვალისწინებული და წარმოადგენს პროგრამის ერთერთ ძლიერ მხარეს. 

ბიბლიოთეკა დაკომპლექტებულია თანამედროვე სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

ლიტერატურით, ელექტრონული სახელმძღვანელოებითა და ბიბლიოთეკის წიგნადი 

ფონდის მონაცემთა ბაზით. ხელმისაწვდომია თანამედროვე საავიაციო ტექნიკის სასწავლო 

ლიტერატურა, რომლის გამოყენებაც მიზანშეწონილია სალექციო კურსის მომზადების 
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დროს. 

უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ასევე 

სტუდენტური საკონსტრუქტორო ბიურო, სადაც სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ 

ისარგებლონ არსებული ინფრასტრუქტურითა და მატერიალური რესურსებით, 

განახორციელონ სხვადასხვა სახის პროექტები და გაიღრმავონ პრაქტიკული ცოდნა 

ექსპერიმენტალურ სამუშაოებში მონაწილეობით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ელექტრონული კატალოგი;   

o ელექტრონული ბაზები და რესურსები; 

o საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. 

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):  

საკუთარი საფრენოსნო ბაზა, რომელიც მოიცავს აეროდრომს, თანამედროვე 

საფრენი აპარატებს, სასწავლო კლასებს და საცხოვრებელ შენობებს. ეს კომპლექსი 

უშუალოდ საფრენოსნო მომზადებისათვისაა გათვალისწინებული და პროგრამის 

მდგრადობის მნიშვნელოვანი მახასაითებელია. 

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 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საფრენოსნო ფაკულტეტის ბიუჯეტი შედგენილია კანონმდებლობით განსაზღვრული 

საბიუჯეტო კლასიფიკატორის მიხედვით, სადაც ყველა მუხლში გათვალისწინებულია 

საინჟინრო ფაკულტეტის მოთხოვნები აკადემიური, ადმინისტრაციული პერსონალისა და 

სტუდენტთა რაოდენობების პროპორციულად, რაც ადასტურებს საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფინანსურ უზრუნველყოფას და მდგრადობას. პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა ხორციელდება უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტიდან, რომელიც 

ფორმირდება სტუდენტთა საბიუჯეტო გრანტებისა და ინდივიდუალური შემონატანების 

საფუძველზე. უნივერსიტეტს ასევე  გააჩნია საერთო ბიუჯეტი, რომელიც ფორმირდება 

სხვადასხვა ტიპის შემონატანებისგან, როგორიცაა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

კურსები, მოზიდული გრანტები და სხვა, რაც წარმოადგენს დამატებით საშუალებას 

პროგრამის განსახორციელებლად.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 

o სამოქმედო გეგმა 2019 – 2021; 

o საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის 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 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☒ 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 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
√  

  

 

 

 

 

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 საავიაციო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

დებულების, შესაბამისი დოკუმენტაციის შესწავლის და უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციასთან გასაუბრების საფუძველზე დგინდება, რომ მოქმედებს და 

ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს  

„დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე“ ციკლს.  

გასაუბრების დროს აღინიშნა, რომ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პროგრამის 

ხელმძღვანელთან, პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ პერსონალთან ერთად 

მუშაობს პროგრამის დაგეგმვაზე: შეიმუშავებს შენიშვნებს, რეკომენდაციებსა და 

დასკვნებს, შემდეგ გადასცემს ფაკულტეტის დეკანს, რომლის საფუძველზეც ხდება 

ფაკულტეტის საბჭოზე პროგრამის განხილვა. პროგრამის მუშაობის შემოწმებისა და 
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გაუმჯობესების მექანიზმების შემუშავების მიზნით, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

მიერ დადგენილი შეფასების წესის მიხედვით ხდება პროგრამის გაუმჯობესებისათვის 

აუცილებელი რეკომენდაციების შემუშავება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების და აკრედიტაციისთვის მზადების პროცესს 

ხელმძღვანელობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც იძლევა 

რეკომენდაციებს და კონსულტაციებს. რეკომენდაციების შემთხვევაში იძლევა გონივრულ 

სვლებს პრობლემების აღმოსაფხვრელად.  

შიდა შეფასების ობიექტურობისა და სამართლიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, 

მნიშვნელოვანია სტუდენტთა ჩართულობა შედა შეფასების პროცესში, რისთვისაც 

გამოიყენება სტუდენტთა გამოკითხვები.   

ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა შემდეგი მაგალითები: როდესაც სტუდენტთა გამოკითხვის 

და არგუმენტაციის შედეგად პროგრამიდან ამოღებულ იქნა  ქიმიის სასწავლო კურსი. 

ასევე, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ შეიძინა ორძრავიანი თვითმფრინავი 

პრაქტიკული ნაწილის გაუმჯობესებისათვის.  

უნივერსიტეტში მოქმედებს ლექციებზე დასწრების პრაქტიკა, რის შედეგადაც იკვეთება 

პრობლემები და ამ პრობლემების აღმოჩენის შედეგად ხდება პროფესორთან გასაუბრება 

პირველ ეტაპზე. ყოფილა შემთხევა პროფესორის სამსახურიდან დათხოვნის თაბაზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის (პილოტი) საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან; 

o ინტერვიუ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან; 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი; 

o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების სტატისტიკური ანალიზი; 

o კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგების სტატისტიკური ანალიზი. 

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)  
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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 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებისა და 

განვითარების ეტაპებზე ექვემდებარება შიდა და გარე შეფასებას. გარე შეფასებას 

ახორციელებენ დარგის სპეციალისტები, დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები 

შესაბამისი გამოკითხვებით. გარე შემფასებლებიდან აღსანიშნავია: ჩეხური  კომპანია: 

Approved Training Organization “F-Air”, რომლის დეტალური რეკომენდაციები 

გათვალისწინებულია ახალ პროგრამაში. აქტიური დამსაქმებელი და გარე შემფასებელია 

ავიაკომპანია „Geo Sky“. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ „საჰაერო ხომალდის 

საფრენოსნო ექსპლუატაციის“ პროგრამას მუდმივ ზედამხედველობას უწევს 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, რომლის რეკომენდაციებსაც 

ითვალისწინებს უნივერსიტეტი. აღსანიშნავია  ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია - 

ორძრავიანი ტიპის საჰაერო ხომალდზე სტუდენტის მომზადება, რომელიც უმაღლესმა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებამ გაითვალისწინა და შეიძინა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა; 

o საგანმანათლებლო პროგრამის გარე შეფასების დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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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 

              ☐ 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 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის "საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო 

ექსპლუატაციის" (პილოტი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგს 

ახორციელებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, პროგრამის ხელმძღვანელი, 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 

კურსდამთავრებულები და დამსაქმებლები. წინა აკრედიტაციის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით სილაბუსებში დაიხვეწა სწავლების მეთოდები, სტუდენტებს მიეცათ 

სპეციალობის მოდულში სასწავლო კურსების არჩევის შესაძლებლობა, დაიხვეწა  

ხარისხის უზრუნველყოფის დოკუმენტები, ბიბლიოთეკა შეივსო ახალი საავიაციო 

სახელმძღვანელოებით. საგანმანათლებლო პროგრამის რეაკრედიტაციის პროცესის 

მოზარდებისათვის საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის მიერ დაიგეგმა 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შემუშავების და განვითარების გეგმა, რომელშიც 
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ჩართულნი იყვნენ პროგრამული მიმართულების შესაბამისი  აკადემიური და 

ადმინისტრაციული პერსონალი, დარგის წამყვანი სპეციალისტები, სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები და დამსაქმებლები. საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის 

ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრული ფორმის მეშვეობით ხორციელდება აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის სწავლების შეფასება ლექციებზე დასწრების საშუალებით, რაც 

ემსახურება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას.  

ყოველი სასწავლო კურსის ბოლოს, სტუდენტები აფასებენ სასწავლო კურსს 

სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის საშუალებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი; 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვების შედეგების ანალიზი; 

o სტუდენტთა გამოკითხვების შედეგების ანალიზი. 

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 

              ☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 



35 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

√  

  

  

 

დანართები (არსებობის შემთხვევაში) 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:  

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  
საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (პილოტი) 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 36 

 

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 

√ 

   

2. სწავლების 

მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

√ 

   

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 
√ 

   

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა √ 
   



36 

 

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 
√ 

   

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე  

გივი სანაძე                           

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი  

გიორგი მაყაშვილი               

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი  

ანჟელა აბულაძე                   


