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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

ფარმაცია 

უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ფარმაციის მაგისტრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი ფარმაცია 0916 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 120 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებულია 

აკრედიტაციის საბჭოს 

28/09/2012, 507 

გადაწყვეტილებით  

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ლაშა ბაკურიძე, შპს „ნეოფარმი“ 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

მაკა ჯავახია, სსიპ - აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლაშა მსხილაძე, სსიპ - თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლანა ბოკუჩავა,  ა(ა)იპ „ნიუ ვიჟენ 

უნივერსიტეტი" 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

         სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია 

ფარმაცევტული დისციპლინების სიღრმისეულ შესწავლას; ფარმაციის პრაქტიკოსი და 

სამეცნიერო-კვლევითი უნარების მქონე კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ 

დამოუკიდებლად მუშაობას ფარმაცევტული ანალიზის, სამრეწველო ფარმაციის, 

ფარმაცევტული კოსმეტოლოგიისა და პარფიუმერიის მიმართულებით. პროგრამაში დიდი 

წილი უკავია კვლევით და პრაქტიკულ სამუშაობს, რაც პროგრამის სწავლების 

მიმართულების განმსაზღვრელია. 

          სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია“ მიზნები შესაბამისობაშია 

უნივერსიტეტის მისიასთან. პროგრამის სტრუქტურა აგებულია კონცენტრაციების 

პრინციპით, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს აირჩიოს 3 დან ერთერთი კონცენტრაცია (70 

კრედიტი) და დამატებით გაიღრმავოს ცოდნა, თუმცა მიზნები და სწავლის შედეგები არ 

არის გაწერილი კონცენტრაციების მიხედვით, რასაც ითვალისწინებს სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტი. აკადემიური პერსონალი, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა და სწავლების აღნიშნული მიდგომები  ნაწილობრივ უზრუნველყოფენ 

პროგრამის წინაშე დასახული ამოცანების წარმატებით გადაჭრას. 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

 აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი შედგა 2020 წლის 24-25 დეკემბერს და 

შეხვედრები თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალების Zoom ის მეშვეობით 

განხორციელდა: უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან, 

აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ ლექტორებთან, ონლაინ და ციფრული ჩანაწერის 

საშუალებით განხორციელდა საუნივერსიტეტო შენობისა და მატერიალურ-ტექნიკური  

ბაზის დათვალიერება, აგრეთვე წარმოდგენილი იქნა ფარმაციის პროგრამის პრაქტიკის 

განმახორციელებელი ბაზების: შპს „აფთიაქი კრწანისი“ და შპს აფთიაქი #34 ციფრული 

სურათები, ამასთან, შეხვედრები გაიმართა სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთან. 

 ვიზიტამდე აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შესწავლილ იქნა სსიპ - 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უნივერსიტეტის მიერ 
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წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია. ვიზიტის 

დროს დამატებით მოთხოვნილი იყო: 1. მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობის 

დეტალური ჩამონათვალი და ციფრული ჩანაწერი 2. სრული ბიუჯეტი 3. საერთაშორისო 

მემორანდუმები ფარმაციის მიმართულებით 4. ბიბლიოთეკის პროფილური წიგნების ნუსხა 

რაოდენობებით 5. პერსონალის შეფასების და გამოკითხვების შედეგები 6. სამაგისტრო 

ნაშრომები. მოთხოვნილი დოკუმენტაციის ნაწილი იქნა მოწოდებული 

 შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა სამაგისტრო პროგრამის მიზნები და შედეგები 

და მათი განხორციელების გზები, სწავლის შედეგები, ზოგადი და პროფილური საგნების 

თანაფარდობა, კრედიტების განაწილების საფუძვლები და შეფასების კრიტერიუმები, 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის განხორციელების გზები, პრაქტიკის ბაზები, 

მატერიალურ ტექნიკური რესურსები, სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობები და განვითარების პერსპექტივები, სწავლის ხარისხის და შედეგების 

კონტროლის მექანიზმები და სხვა. 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

          ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობი შესწავლა მოხდა 

აკრედიტაციის 5 ძირითადი სტანდარტის მიხედვით, რომლებიც შემუშავებულია 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 

1. საგანანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

          სამაგისტრო პროგრამის მიზანი ნთლად არის ჩამოყალიბებული და შეესაბამება 

დაგეგმილი სწავლების შედეგებს. სწავლების კომპონენტები და მეთოდები 

ორიენტირებულია შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე. აღსანიშნავია რომ პროგრამა შედგება 

სამი კონცენტრაციისაგან, რომელთა ინდივიდუალური კრედიტების რაოდენობა 70 

შეადგენს. აქედან გამომდინარე პროგრამას თითოეულ კონცენტრაციაზე შესაბამისი მიზნები 

უნდა ჰქონდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მიზანი ვერ იქნება ფარმაციის ისეთი 

მიმართულების შესწავლა, რომელსაც სტუდენტი არ აირჩევს შესასწავლად. ასევე, 

თვითოეული კონცენტრაციისათვის უნდა გაიწეროს სწავლის შედეგები, რომელთაც 

წვლილი უნდა შეჰქონდეთ პროგრამის სწავლის შედეგებში, რომელიც მიზანშეწონილია, 

რომ ასევე წარმოდგენილი იყოს კონცენტრაციების მიხედვით. გასაუმჯობესებელია 

კვლევითი კომპონენტი და მეთოდები, თეორიული ცოდნის უკეთ განმტკიცების მიზნით 

სასურველია პრაქტიკის ბაზების და ხანგრძლივობის ზრდა, თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნის გაღრმავების მიზნით აქცენტი გაკეთდეს პროგრამის  ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის გაძლიერებაზე, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა 

კონკურენტუნარიანობას შრომით ბაზარზე 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 
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          სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს პროგრამის 

სპეციფიკას, უზრუნველყოფს პროგრამის დასაძლევად აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და 

კომპეტენციის მქონე პირთა პროგრამაზე სასწავლებლად ჩართვას. 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ფარმაცია“ სტუდენტის დაშვების 

წინაპირობებია: ბაკალავრის ან მაგისტრის კვალიფიკაცია; საერთო სამაგისტრო გამოცდის 

წარმატებით ჩაბარება;  

          ფარმაციის მაგისტრის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა 

განისაზღვრება 2 წლით,  ითვალისწინებს 120 კრედიტის ათვისებას  და სამაგისტრო 

ნაშრომის დაცვას. პროგრამის 50% მეტს შეადგენს სამი (არჩევითი) კონცენტრაცია, რომელთა 

კრედიტების რაოდენობა ინდივიდუალურად არის 70 კრედიტი. 

          სამაგისტრო ნაშრომი (30 კრედიტი) წარმოადგენს სტუდენტის მიერ 

ინდივიდუალურად შესრულებულ სამუშაოს. რომელშიც აისახება სწავლის პერიოდში 

შეძენილი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. კერძოდ, ფარმაციის სხვადასხვა 

მიმართულებების ღრმა და სისტემური ცოდნა, ზოგჯერ კი  მხოლოდ კვლევაზე 

დაფუძნებული ახალი ცოდნა. შესაბამისად, სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობისას, ადგილი აქვს 

სწავლის პროცესში მიღებული მთელი ცოდნის სისტემატიზაციას, დარგობრივი ცოდნის, 

პრაქტიკული და შემოქმედებითი უნარების გამოვლენას და მომავალ მკვლევარში 

აკადემიური წერის კულტურის გამომუშავებას. 

          საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტში 

სტუდენტის მიერ კრედიტის მიღება შესაძლებელია სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება საკრედიტო სისტემით გათვალისწინებული 

ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. სწავლების შეფასების სისტემა საჭიროებს 

ინდივიდუალურ მიდგომებს და სასწავლო საგნების სპეციპიკის გათვალისწინებას რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას სტუდენტის განმავითარებელი, სწორი და სამართლიანი 

შეფასება. პროგრამას საერთო სწავლის შედეგები აქვს, რაც კონცენტრაციებიდან 

გამომდინარე საჭიროებს ინდივიდუალურად გაწერას და თითოეულ კონცენტრაციაზე 

მორგებას. 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

          საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთანავე სტუდენტი იღებს თავისი 

პროფილის განსაზღვრის, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ორგანიზებისთვის 

აუცილებელ ინფორმაციას და კონსულტაციას.  

          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის შესახებ დებულების 

შესაბამისად მაგისტრანტის ხელმაძღვანელი(ები) შეიძლება იყოს შესაბამისი 

დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი, მაგ. პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, 

ასისტენტ-პროფესორი და სხვა. ასევე მაგისტრანტის ხელმაძღვანელი შეიძლება იყოს სხვა 

დაწესებულების დოქტროის აკადემიური ხარისხსი მქონე თანამშრომელი საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტისა და დაწესებულებას შორის გაფორმებული  

მემორანდუმის/ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში. სათანადო დეპარტამენტის 

უფროსი აორგანიზებს შეხევდრას მაგისტრანტებისა და სავარაუდო ხელმძღვანელებისთვის, 
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სადაც ხელმძღვანელები წარადგენენ სამაგსიტრო ნაშრომების სავარაუდო დასეხელბებს და 

მსჯელობენ მათ აქტუალობაზე.  

          თითოეული მაგისტრანტი თემაზე მუშაობს ინდივიდუალურად ხელმძღვანელთან, 

რომელიც ეხმარება სტუდენტს თემის შერჩევაში, გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის 

დამუშავებაში.  

.  

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

          პროგრამა მეტწილად უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და 

ტექნიკური მატერიალური ბაზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლების შედეგების მიღწევას. სასწავლო აუდიტორიები და ლაბორატორიები მეტწილად 

აღჭურვილია შესაბამისი ხელსაწყო/დანადგარებით და სახარჯი მასალებით, შესაბამისად 

სტუდენტს შეუძლია განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო და კვლევითი 

საქმიანობა. სტუდენტებს ემსახურებათ თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ყველა სახის სერვისს როგორც ადგილზე ვიზიტის დროს, აგრეთვე 

ელექტრონულად. 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

უნივერსიტეტში მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის და სწავლების შემდგომი 

განვითარების სისტემა. ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პროცედურები 

რამდენიმე საფეხურიანია და მოიცავს   პროგრამის კომპონენტების სილაბუსების, 

აკადემიური პერსონალის, კურიკულუმის და ა. შ. მონიტორინგის პროცესს. ყოველ 

სემესტრულად ხდება სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, აკადემიური პერსონალის და 

დამსაქმებლების გამოკითხვა. ხორციელდება მიღებული შედეგების ანალიზი და 

გათვალისწინება პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით 

 

 რეკომენდაციები 

 

 რეკომენდირებულია პროგრამის მიზნის ჩამოყალიბების დროს გათვალისწინებული 

იყოს პროგრამაში შემავალი 3 კონცენტრაცია, რომლებსაც ექნებათ ნათლად 

ჩამოყალიბებული მიზნები  

 რეკომენდირებულია, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ ბრძანების შესაბამისად, 

კონცენტრაციას ქონდეს სწავლის შედეგი, რაც გათვალისწინებული იქნება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებში. 

 რეკომენდირებულია ცალ-ცალკე გაიწეროს/გაიმიჯნოს კონცენტრაციების სწავლის 

შედეგი. 

 რეკომენდებულია სტუდენტის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების მეთოდები 

შერჩეული და მორგებული იქნას სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
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 რეკომენდებულია მოძიებული იქნას დამატებით პრაქტიკის ბაზები და გაფორმდეს 

გრძელვადიანი ხელშეკრულებები და მემორანდუმები. 

 რეკომენდირებულია გადაიხედოს სწავლება/სწავლის მეთოდები სილაბუსებში და 

ნაჩვენები იქნეს, როგორ იზომება მათი გამოყენებით სწავლის შედეგები.  

 რეკომენდებულია აკადემიური და მოწვეული პერსონალითვის ტრენინგების 

ჩატარება ფარმაცევტული თემატიკებით  

 რეკომენდებულია მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის შევსების/განახლების პროცესის 

გაგრძელება/ეფექტურობა. 

 რეკომენდებულია ბიუჯეტში  დეტალურად იყოს გაწერილი განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული/მატერიალური შევსება/განახლების, პერსონალი 

განვითარების და სამეცნიერო მუშაობის დანახარჯების მოცულობა 

 რეკომენდირებულია თვითშეფასების ჯგუფს დაემატოს დამსაქმებელი 

 რეკომენდებულია პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები შეფასდეს 

კონცენტრაციების გათვალისწინებით. 

 რეკომენდებულია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ პროგრამაში 

ჩართულ დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად განახორციელოს ხარისხის 

უზრუნველყოფის ეფექტური შეფასება, რათა გამოკვეთილ იყოს პროგრამის 

გასაუმჯობესებელი მხარეები, რომელთა გამოსწორებაც იქნეს შემდგომში მიზნად 

დასახული. 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

o სასურველია აქცენტი გაკეთდეს პროგრამის  ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 

გაძლიერებაზე; მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში 

ჩართულობა, რაც მნიშვნელოვანია მათი მომავალი კარიერული წინსვლისათვის. 

o სასურველია, ცალკეული სასწავლო კურსის სილაბუსში განსაზღვრული იყოს  

ავტონომიურობის და პასუხისმგებლობების ასპექტები. 

o სასურველია მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ - ს 

წინაპირობად განესაზღვროს კომპლექსური გამოცდა,  რომელიც მოიცავს 

ფუნდამენტური ფარმაცევტული დისციპლინების (ფარმაცევტული ტექნოლოგია, 

ფარმაკოლოგია, სოციალური ფარმაცია, ფარმაკოეკონომიკა, ფარმაცევტული 

ბიზნესის მენეჯმენტი და მარკეტინგი, ფარმაცევტული ქიმია, ფარმაკოგნოზია) 

საკვანძო საკითხებს, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

o სასურველია პროგრამაში არჩევითი სასწავლო კურსების დამატება  

o სასურველია სტუდენტების მეტი ჩართულობა საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკულ სემინარებში,  კონფერენციებში. 

o სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მეტი ჩართულობა სხვადასხვა 

სახის ტრეინინგებში.  
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o სასურველია დისტანციური სწავლების კომპონენტის გათვალისწინება და უცხოელი 

სპეციალისტების ჩართულობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის გაძლიერებას 

o სასურველია გაიზარდოს პროგრამის სტრუქტურაში შემავალი ცალკეული სასწავლო 

კურსებში კონკრეტული აქტივობის შეფასების ბიჯი (0: 0,5;1 ქულა), რათა შეფასების 

სისტემა გახდეს უფრო სამართლიანი და გაზომვადი. 

o რეკომენდებულია პროგრამის გარე ხარისხის  შეფასება განხორციელდეს ქართველი 

ან უცხოელი ექსპერტის ჩართულობით. 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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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 და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა 

და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

       მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამის „ფარმაცია“ თვითშეფასების ანგარიშში 

ვკითხულობთ, რომ პროგრამას აქვს ნათლად ფორმულირებული მიზანი, რომელიც 

გულისცხმობს ფარმაცევტული დისციპლინების სიღრმისეულ შესწავლას; ფარმაციის 

პრაქტიკოსი და სამეცნიერო-კვლევითი უნარების მქონე კადრების მომზადებას, რომლებიც 

შეძლებენ დამოუკიდებლად მუშაობას ფარმაცევტული ანალიზის, სამრეწველო 

ფარმაციის, ფარმაცევტული კოსმეტოლოგიისა და პარფიუმერიის მიმართულებით;          

თუმცა აღსანიშნავია, რომ პროგრამა ითვალისწინებს 3 კონცენტრაციას: 

 „ფარმაცევტული ანალიზი“;      

 „სამრეწველო ფარმაცია” ;  

 „ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია“ 

     თვითოეული კონცენტრაცია არის არჩევითი (70 კრედიტი), მოიცავს 40 კრედიტს 

სასწავლო კომპონენტს და 30 კრედიტს კვლევით კომპონენტს. აქედან გამომდინარე, სამივე 

კონცენტრაციას მიზანი ერთიანი ვერ ექნება. რეკომენდირებულია, რომ თითოეულ 

კონცენტრაციას ქონდეს ცალკე ფორმულირებული მიზანი, რათა მიზანი იყოს მიღწევადი. 

       პროგრამის აღწერილობით ნაწილში და თვითშეფასების დოკუმენტში 

კონცენტრაციები არსად არ არის ნახსენები და შესაბამისად ყურადღება არაა 

გამახვილებული.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისია 

 მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“  

 თვითშეფასების ანგარიში  

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია პროგრამის მიზნის ჩამოყალიბების დროს 

გათვალისწინებული იყოს პროგრამაში შემავალი 3 კონცენტრაცია, რომლებსაც 
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ექნებათ ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია აქცენტი გაკეთდეს პროგრამის  ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 

გაძლიერებაზე; მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში 

ჩართულობა, რაც მნიშვნელოვანია მათი მომავალი კარიერული წინსვლისათვის. 

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 

 

  

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 

 

    საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამა „ფარმაცია“ ითვალისწინებს 3 კონცენტრაციას: 

 „ფარმაცევტული ანალიზი“;      

 „სამრეწველო ფარმაცია” ;  
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 „ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია“ 

   პროგრამას აქვს 10, ერთიანი სახით ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგი და არ არის 

გამიჯნული კონცენტრაციებისთვის ცალ-ცალკე. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ ბრძანების შესაბამისად 

კონცენტრაციას აქვს სწავლის შედეგი, რომელიც გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგებში (მე-6 მუხლი, მე-7 პუნქტი). 

    ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგების სტუდენტის მიერ მიღწევის 

შეფასება ხდება პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდებით. შეფასების პირდაპირ 

მეთოდად გამოიყენება სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზი, ხოლო 

არაპირდაპირ მეთოდად - დაინტერესებული მხარის გამოკითხვის შედეგები. 

    ინტერვიუს დროს მიღებული ინფორმაციით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითვის მონაცემების ანალიზით დასტურდება უკუკავშირი, თუ 

რამდენად იქნა მიღწეული პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგები. 

    დადებითი ფაქტორია სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა  დასაქმების  

მაღალი მაჩვენებელი თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა 

დასაქმებულია ძირითადად ერთი პროფილით - აფთიაქში ფარმაცევტად. 

    სასურველია, ცალკეული სასწავლო კურსის სილაბუსში განსაზღვრული იყოს  

ავტონომიურობის და პასუხისმგებლობების ასპექტები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ 

 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები);  

 სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზი  

 დარგის სპეციალისტთა რეკომენდაციები და გამოხმაურებები  

 ფაკულტეტის ვებ-გვერდი https://gtu.ge/Ctmf/ 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ ბრძანების შესაბამისად, 

კონცენტრაციას ქონდეს სწავლის შედეგი, რაც გათვალისწინებული იქნება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, ცალკეული სასწავლო კურსის სილაბუსში განსაზღვრული იყოს  

ავტონომიურობის და პასუხისმგებლობების ასპექტები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

https://gtu.ge/Ctmf/
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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 

 

 

 

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 

 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

       მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის შემდეგი ფართო სფეროებიდან: 09 ჯანდაცვა, სოციალური 

კეთილდღეობა; 06 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები; 05 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა; 07 ინჟინერია, წარმოება 

და მშენებლობა; 08 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია), 

რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით (საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს 

მიერ განსაზღვრული სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების 

საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე 

http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. 

პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი უცხოური ენის (ინგლისური ენა, გერმანული ენა, 

ფრანგული ენა, რუსული ენა) ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არანაკლებ B2 

დონისა, ან უნდა ჰქონდეს B2 დონის შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. 

მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში 

პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას უცხოურ ენაში შესაბამის კომისიასთან. პროგრამაზე 

ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, შესაძლებელია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით. 

      გარე მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე, შესაძლებელია, 

მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 

თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ 

შესაბამისად;  

      შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა 

მობილობის წესით. შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ- 

გვერდზე; საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, 

როგორც სიახლეების ველში, ასევე სწავლების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე 

http://gtu.ge/Study-Dep/ ხდება ინფორმაციის განთავსება საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ჩარიცხვის პროცესებისა და პროცედურების შესახებ. ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე 

განთავსებულია საგანმანათლებლო პროგრამები, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 

აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს როგორც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას, ასევე მის 

შინაარსობრივ მხარესაც; სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლების მოსაპოვებლად 

მაგისტრანტობის კანდიდატმა სტუ-ს მიერ განსაზღვრულ გამოცდაში/გამოცდებში ასევე 

უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. სტუ თავად ადგენს მის მიერ 

განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების შინაარს, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარსა და 

გამოცდის/გამოცდების ჩატარებასთან დაკავშირებულ პროცედურულ საკითხებს. 

საგამოცდო ტესტების ნიმუშები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებ- 

გვერდზე გამოცდებამდე ერთი თვით ადრე. სტუ გამოცდას/გამოცდებს ატარებს წინასწარ 

განსაზღვრულ შენობაში; სტუ-ს მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების შედეგები, 

http://www.gtu.ge/study/index.php
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მიღებული მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ, ქვეყნდება ფაკულტეტის ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე; ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია. 

ნებისმიერ მსურველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია და ნებისმიერი საკითხის 

კონსულტაცია როგორც სატელეფონო, ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

      თვითშეფასების დოკუმენტში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ 

საგანი/საგნებში ტარდება სპეციალობის გამოცდა/გამოცდები. ინტერვიუს დროს აღინიშნა 

გამოცდა მხოლოდ უცხო ენაში. სასურველია შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა მოიცავდეს 

ფუნდამენტური ფარმაცევტული დისციპლინების საკვანძო სკითხებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან და სტუდენტებთან 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ - ს 

წინაპირობად განესაზღვროს კომპლექსური გამოცდა,  რომელიც მოიცავს 

ფუნდამენტური ფარმაცევტული დისციპლინების (ფარმაცევტული ტექნოლოგია, 

ფარმაკოლოგია, სოციალური ფარმაცია, ფარმაკოეკონომიკა, ფარმაცევტული 

ბიზნესის მენეჯმენტი და მარკეტინგი, ფარმაცევტული ქიმია, ფარმაკოგნოზია) 

საკვანძო საკითხებს, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

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 
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              ☐ 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 

 

        სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ აგებულია საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული საგანმანათლებლო 

“პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასების და განვითარების წესის” შესაბამისად; 

პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება მაგისტრატურის 

საფეხურს. შინაარსი ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს, 

შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა 

მოიცავს 3  კონცენტრაციას: „ფარმაცევტული ანალიზი“, „სამრეწველო ფარმაცია“,  

„ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია“. კონცენტრაცია სწავლის სფეროს 

კლასიფიკატორის განმარტებით, არის საგანთა ჯგუფი რაიმე ნიშნით, რომელსაც აქვს 

სწავლის შედეგები და წვლილი შეაქვს პროგრამის სწავლის შედეგგში. ვინდაიდან, ეს 3 

კონცენტრაცია არის არჩევითი და სტუდენტი ირჩევს ერთ-ერთს, ამიტომ 

რეკომენდირებულია ცალ-ცალკე გაიწეროს ის სწავლის შედეგი, რაც  არჩევით 

კონცენტრაციას მოაქვს პროგრამაში.  

       პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც 

იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. 

კრედიტების განაწილება საგნების მიხედვით წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში; 

მაგისტრატურის პროგრამის ხანგრძლივობა 4 სემესტრია და მოიცავს 120 კრედიტს 

(თითოეულ სემესტრში გათვალისწინებულია 30 კრედიტი).  პროგრამა მოიცავს სასწავლო 

და კვლევით კომპონენტებს. სასწავლო კომპონენტი (სასწავლო კურსები), სავალდებულო 

და არჩევითი - 90 კრედიტი, კვლევითი კომპონენტი - 30 კრედიტი; კვლევითი კომპონენტი 

განსაზღვრულია IV სემესტრში, რომელიც ითვალისწინებს სამაგისტრო ნაშრომის 

შესრულებას და დაცვას. სასწავლო განრიგი, შუასემესტრული და დასკვნითი/დამატებითი 

გამოცდების ვადები ყოველი სემესტრის დასაწყისში განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით, 

„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ 

საფუძველზე; 

    ინტერვიუს შედეგად ირკვევა, რომ პროგრამის სტრუქტურაზე იმუშავა პროგრამის 

თვითშეფასების ჯგუფმა და ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 

პროგრამების მომზადების საფაკულტეტო კომისიმ, დამსაქმებლებმა და დარგის 

წარმომადგენლებმა. მიღებული გამოხმაურებების ანალიზის შედეგად პროგრამაში 

გაუმჯობესებულია პრაქტიკული უნარების ნაწილი. 

      სასურველია პროგრამაში არჩევითი კურსების კომპონენტის დამატება. 
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      მაგისტრატურის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია სტუ-ის ვებგვერდზე: 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“; 

 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები); 

 დამსაქმებლის გამოკითხვის შედეგები;  

 თვითშეფასების ანგარიში;  

 ინტერვიუები პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალთან 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია ცალ-ცალკე გაიწეროს/გაიმიჯნოს კონცენტრაციების სწავლის 

შედეგი. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია პროგრამაში არჩევითი სასწავლო კურსების დამატება  

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 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php
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 ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 

კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

       სილაბუსებში მითითებული სასწავლო მასალა მოიცავს აქტუალურ საკითხებს, 

თანამედროვე ტენდენციებს. პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსის სილაბუსების 

დამუშავების დროს გამოიკვეთა, რომ ავტორები ცოდნის შეფასების ერთგვაროვან 

მეთოდებს იყენებენ და მეთოდიკის შერჩევის დროს საგნის სპეციფიკა არ არის 

გათვალისწინებული. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამაში სწავლის შედეგის მიღწევის 

მეთოდები მრავალფეროვანია, გაირკვა რომ უმეტესობა არ გამოიყენება შეფასების 

კომპონენტის განსაზღვრისას. აღსანიშნავია, რომ პროგრამით გათვალისწინებული 

პრაქტიკა სამკურნალო საშუალებათა ანალიზში, სამრეწველო ფარმაციაში და  

კოსმეტოლოგიაში სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს დაგეგმილ შედეგზე გასვლას 

არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამო, რაც ასევე გამოიკვეთა სტუდენტთა 

ინტერვიუს დროს.      

      სასწავლო კურსით განსაზღვრული ცოდნის შეფასების შესაბამისი კომპონენტი და 

კრიტერიუმი ცნობილია სტუდენტებისათვის, პროფესორი ყოველთვის აცნობს მაგისტრებს 

სილაბუსის შინაარსს, შეფასების წესს და აწვდის მათ სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, 

რაც დადასტურდა გასაუბრებით. 

        სილაბუსებში ასახული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია სტუ–ს 

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ბეჭდური ან ელექტრონული სახით, თუმცა საჭიროებს 

ბეჭდური წიგნადი ფონდის გაზრდას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“;  

  სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები);  

 გამოკითხვის შედეგები; 

  სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი http://gtu.ge/Library 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია სტუდენტის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების მეთოდები 

შერჩეული და მორგებული იქნას სასწავლო კურსის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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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 

 

 

2.4 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 

 

   ინტერვიუს შედეგად დადასტურდა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, 

სტუდენტების  სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტის განხორციელების ხელშეწყობა, მაგრამ 

არ არსებობს რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ამის შესახებ. სამაგისტრო 

პროგრამის სტუდენტები არ არიან ჩართულები კონფერენციებში, კვლევით პროექტებსა და 

სხვა კურიკულუმის გარეთა აქტივობებში. 

     სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ ითვალისწინებს სავალდებულო 

პრაქტიკას, რომლის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.  პრაქტიკის 

კრედიტების რაოდენობა თითოეულ კონცენტრაციაში შეადგენს 10 კრედიტს, თუმცა 

ინტერვიუებმა გვაჩვენა, რომ პრაქტიკის კომპონენტი, პრაქტიკის ობიექტებზე 

არასაკმარისად ხორციელდება. რეკომენდირებულია ახალი პრაქტიკის ბაზების მოძიება, 

ხელშეკრულებების და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება.     

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მაგისტრატურის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“; 
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 სასწავლო კურსები (სილაბუსები);  

 ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები და ხელშეკრულებები პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან  

 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია მოძიებული იქნას დამატებით პრაქტიკის ბაზები და გაფორმდეს 

გრძელვადიანი ხელშეკრულებები და მემორანდუმები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია სტუდენტების მეტი ჩართულობა საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკულ სემინარებში,  კონფერენციებში. 

o სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მეტი ჩართულობა 

სხვადასხვა სახის ტრეინინგებში. 

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 

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 

 

      სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „ფარმაცია“, შემავალი თითოეული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი გაწერილია დეტალურად სტუ-ს მიერ შემუშავებული 

სტანდარტის მიხედვით. სასწავლო კურსებში გამოყენებული სწავლება-სწავლის 

მეთოდები შეესაბამება აკადემიური უმაღლესი განათლების მაგისტრატურის საფეხურს.  

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდებში გამოიყენება: ლექცია, 

სემინარი (ჯგუფში მუშაობა), პრაქტიკული, ლაბორატორიული, პრაქტიკა, საკურსო 

სამუშაო/პროექტი, სამაგისტრო ნაშრომი, კონსულტაცია და დამოუკიდებელი მუშაობა. 

პროგრამაში წარმოდგენილი და ახსნილია აქტივობები, რომლებიც ასახულია სასწავლო 

კურსის სილაბუსებში, რომლებიცაა: 1. დისკუსია/დებატები 2. ჯგუფური (collaborative) 

მუშაობა 3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) 4. შემთხვევების შესწავლა (Case 

study) 5. გონებრივი იერიში (Brain storming) 6. დემონსტრირების მეთოდი 7. ანალიზის 

მეთოდი 8. სინთეზის მეთოდი 9. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 10. წერითი 

მუშაობის მეთოდი 11. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი 12. ქმედებაზე ორიენტირებული 

სწავლება 13. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია. 

      აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა 

სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდების არასრულყოფილი გამოყენება, 

ამასთან სასწავლო პრაქტიკის ჩატარებისათვის აუცილებელი ფარმაცევტული 

ლაბორატორიებისა და ბაზების სიმწირე. 

      პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის მიერ ხდება სტუდენტთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება, კერძოდ, სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულების მიერ ინტერვიუების დროს დადასტურდა პროფესორ-

მასწავლებელთა მზაობა სილაბუსებით გათვალისწინებული საკონტაქტო და 

საკონსულტაციო საათების მიღმა გაუწიონ სტუდენტებს დამატებითი კონსულტაციები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სწავლება-სწავლის მეთოდები; 

 გამოკითხვის შედეგები;  

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია გადაიხედოს სწავლება/სწავლის მეთოდები სილაბუსებში და 

ნაჩვენები იქნეს, როგორ იზომება მათი გამოყენებით სწავლის შედეგები.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o    სასურველია დისტანციური სწავლების კომპონენტის გათვალისწინება და 

უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის გაძლიერებას 

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 

              ☐ 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 

 

      სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „ფარმაცია“ სტუდენტთა შეფასების 

ფორმები და მეთოდები არის გამჭირვალე და წინასწარ ცნობილია მაგისტრანტებისთვის. 

შეფასება სტუ-ში დადგენილი პროცედურების მიხედვით ხორციელდება, რომელიც 

სათანადო ნორმატიულ დოკუმენტაციაშია დაფიქსირებული. სასწავლო კურსების 

შეფასება შედგება რამდენიმე კომპონენტისაგან, ხოლო კვლევითი კომპონენტები, 

სამაგისტრო ნაშრომი და თეორიული /ექსპერიმენტული კვლევა/კოლოქვიუმი ფასდება 

ერთჯერადად. მაგისტრატურის აკადემიური მოსწრების შეფასების წესები და 

რაოდენობრივი მახასიათებლები გაწერილია სტუ-ს „სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქციაში.“ სამაგისტრო კვლევის შესრულების პროცედურები და ფორმები 

აღწერილია „მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის 

შეფასების წესში.“ აუცილებელია სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა, რომელსაც აფასებს 

5-7 წევრისაგან შემდგარი საგამოცდო კომისია. პროგრამის მაგისტრანტებს აქვთ მიღებული 

შეფასების გასაჩივრების შესაძლებლობა, რაც დასტურდება სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს შედეგად.   

       შეფასების შედეგები აისახება ელექტრონულ უწყისში და სტუდენტს აქვს საშუალება 

სასწავლო კურსის პროფესორთან კონსულტაციის შედაგად მიიღონ რჩევები მისი 

ნაკლოვანებების გაუმჯობესების გზების შესახებ. სტუდენტი ინფორმირებულია სტუ-ში 



22 

 

მოქმედი შეფასების სისტემისა და შეფასებასთან დაკავშირებით მოქმედი რეგულაციების 

შესახებ. 

       შუალედური შეფასების მაქსიმალური ქულაა 60, რომელიც შედგება 2 

კომპონენტისაგან: მიმდინარე აქტივობა და შუასემესტრული გამოცდა. მიმდინარე 

აქტივობის მაქსიმალური შეფასებაა 30 ქულა, მინიმალური დადებითი შეფასებაა - 15 

ქულა, შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა - 30 ქულა, მინიმალური 

დადებითი შეფასებაა - 15, დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 40 ქულა, 

მინიმალური კი - 21. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულით.   

        სასურველია, გაიზარდოს პროგრამის სტრუქტურაში შემავალი ცალკეულ სასწავლო 

კურსებში კონკრეტული აქტივობის შეფასების ბიჯი (0: 0,5; 1 ქულა), რათა შეფასების 

სისტემა გახდეს უფრო სამართლიანი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები); 

 სტუ-ს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის ელექტრონული 

სისტემა https://leqtori.gtu.ge/2017_2018/I/B/info;  

 გამოკითხვის შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია გაიზარდოს პროგრამის სტრუქტურაში შემავალი ცალკეული 

სასწავლო კურსებში კონკრეტული აქტივობის შეფასების ბიჯი (0: 0,5;1 ქულა), რათა 

შეფასების სისტემა გახდეს უფრო სამართლიანი და გაზომვადი. 

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 
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               ☐ 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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები იღებებენ სათანადო და 

დეტალურ ინფორმაციას სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და სასწავლო ცხრილების 

შესახებ. ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე.  
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პირველკურსელი სტუდენტებისთის ასევე ხელმისაწვდომია გზამკვლევის ელექტრონული 

ვერსია, სადაც აღნიშნულია სასწავლო პლატმორმის რეგისტრაციის ფუნქცია, ასევე 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო ჯგუფების მიხედვით ონლაინ და 

სააუდიტორიო ლექციების ცხრილები.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში არსებობს ელექტრონული სწავლების 

საუნივერსიტეტო პლატფორმა, სადაც განთავსებულია როგორც პლატფორმის გამოყენების 

ინსტრუქცია (მაგ. ვიდეო მასალა), ასევე სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული 

ელექტრონული კურსები და ამასთან დაკავშირებული  ელექტრონული სალექციო მასალა  

(მაგ. პრეზენტაციები, დავალებები და ა.შ). 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ 

თვალყური ადევნონ თავიანთ აკადემიურ მიღწევებზე და მიიღონ სათანადო ინფორმაცია 

მათ გაუმჯობესებაზე უნივერსიტეტში არსებული სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.  

 ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები იღებენ ინფრომაციას დასაქმებაზე და 

კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით, დამსაქმებლებთან შეხვედრების მეშვეობით. 

ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები იღებენ სათანადო კონსულტაციას 

აკადემიური პერსონალისაგან. საკონსულტაციო ცხრილებზე ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია როგორც ელექტრონული სახით, ასევე დეპარტამენტში განთავსებულ 

საინფორმაციო დაფაზე. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები იღებენ სათანადო 

ინფორმაციას და აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონფერენციებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის დებულება 

 აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 

ხელშეკრულებები 

 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის ოფიციალური ვებ-

გვერდი: https://gtu.ge/Ctmf/ 

 პირველკურსელების გზამკვლევი: https://gtu.ge/Ctmf/File/News/2020/studinfo-PR.pdf 

 ელექტრონული სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმა: https://elearning.gtu.ge/ 

 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა: 

https://leqtori.gtu.ge/2020_2021/I/B/info 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

https://gtu.ge/Ctmf/
https://gtu.ge/Ctmf/File/News/2020/studinfo-PR.pdf
https://elearning.gtu.ge/
https://leqtori.gtu.ge/2020_2021/I/B/info


25 

 

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 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

         

        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და 

მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს ყავთ 

კვალიფიციებული ხელმძღვანელები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

მაგისტრატურის შესახებ დებულების შესაბამისად მაგისტრანტის ხელმაძღვანელი(ები) 

შეიძლება იყოს შესაბამისი დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი, მაგ. პროფესორი, 

ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და სხვა. ასევე მაგისტრანტის 

ხელმაძღვანელი შეიძლება იყოს სხვა დაწესებულების დოქტროის აკადემიური ხარისხსი 

მქონე თანამშრომელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და დაწესებულებას 

შორის გაფორმებული  მემორანდუმის/ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში.  

        სათანადო დეპარტამენტის უფროსი აორგანიზებს შეხევდრას მაგისტრანტებისა და 

სავარაუდო ხელმძღვანელებისთვის, სადაც ხელმძღვანელები წარადგენენ სამაგსიტრო 

ნაშრომების სავარაუდო დასეხელბებს და მსჯელობენ მათ აქტუალობაზე.  

არჩევნის გაკეთებისას სტუდენტები მიმართავენ განცხადებით აკადემიური დეპარტემნტის 

უფროსთან.  

        ფარმაციის სამაგსიტრო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ რეგულარული 

კონსულტაციები ხელმძღვანელთან  საკვლევი თემის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ 

 ინტერვიუს შედეგები 

 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის ოფიციალური ვებ-

გვერდი: https://gtu.ge/Ctmf/ 

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 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

     

  

 

https://gtu.ge/Ctmf/
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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 

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 

 

o სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ პერსონალს აქვს შესაბამისი 

კვალიფიკაცია, რაც დასტურდება აკადემიური ხარისხით, გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო შრომებით და პედაგოგიური გამოცდილებით. აკადემიური 

პერსონალის შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით და უნივერსიტეტის წესდების 

მოთხოვნების სრული დაცვით. აკადემიური პერსონალი ჩართულია სამეცნიერო 

აქტივობებში და აქვთ სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 5 წლის განმავლობაში. 

აკადემიური პერსონალი ფლობს კომპეტენციას სწავლის შედეგების მისაღწევად 

o სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობას ღებულობს 21 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, მათ შორის 15 დარგობრივი მოდულის 

განმახორციელებელი. აკადემიური პერსონალიდან 12 აფილირებული 

პროფესორია, 4 აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, 2 აფილირებული 

ასისტენტ პროფესორი და 3 მოწვეული პერსონალი. თანაფარდობა აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან მაღალია 18/3. აკადემირი/სამეცნიერო/მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობასთან 

მიმართებაში არის 21/20. პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო 

და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია, რაოდენობა და დატვირთვა 

უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო 

პროცესის ჯეროვან შესრულებას და პროგრამის მდგრადობას. 

o სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის 

განხორციელებაში და გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება. კარგად იცნობს 
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პროგრამის ყველა კომპონენტს და იღებს მონაწილეობას ყველა 

ცვლილება/რედაქტირებაში 

o პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

 პერსონალის CV-ები; 

 საგნების სილაბუსები; 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან, 

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 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 
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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 

 

o უნივერსიტეტი რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და შედეგების ანალიზს. 

ამასთანავე უსდ-ში ფუნქციონირებს საფაულტეტო კომისიები, რომლებსაც 

ევალებათ აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის 

და საგანმანათლებლო პროგრამებთან შესაბამისობის შეფასება. სამწუხაროდ 

აღნიშნული შეფასებები ან შედეგების ანალიზის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ვერ მოხერხდა 

o უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე. ამ მიზნით საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში შექმნილია პროფესიული განვითარების ცენტრი, სადაც 

პროგრამის განამხორციელებელი აკადემიური პერსონალი გადის ტრენინგებს 

სხვადასხვა მიმართულებით. გასაუბრებების შედეგად აკადემიურმა და მოწვეულმა 

პერსონალმა დაგვიდასტურა გადამზადება უცხო ენაში, ხოლო სხვა ტიპის ან 

თემატიკის გადამზადება/ტრენინგი არ აღინიშნა. ინტერვიუს დროს აგრეთვე 

აღინიშნა რომ უნივერსიტეტი ხელსუწყობს პერსონალს სამეცნიერო კვლევებში, 

ნაშრომების ბეჭდვაში და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაილეობას, თუმცა 

აღნიშნული არ დასტურდება წარმოდგენილი ბიუჯეტის მიხედვით. 

 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და თვითშეფასების საფუძველზე ვლინდება რომ, 

სასურველია განხორციელდეს მეტი პროფილური ტრენინგები და გაცვლითი 

პროექტები, რათა სისტემატიურად მოხდეს ცოდნის და ინფორმაციის განახლება 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

 აკადემიური პერსონალის CV-ები; 

 გამოკითხვების შედეგები; 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალითვის ტრენინგების ჩატარება 

ფარმაცევტული თემატიკებით 

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 

 

 

 

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 ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგარმის სრულფასოვან და უწვეტ განხორციელებას. სტუდენტებსა და პროფესორ 

მასწავლებლებს ემსახურება ცენტრალური და ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, სალექციო 

აუდიტორიები და ლაბორატორიები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის. ბიბლიოთეკის 

ფონდი მოიცავს პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო ყველა ლიტერატურას და 

წიგნების ელექტრონულ ანალოგებს, აგრეთვე სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია 

მაღალრეიტინგული სამეცნიერო ჟურნალების ელექტრონული ვერსიები. 

        მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობა ნაწილობრივ უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლების შედეგების მიღწევას და საჭიროებს შევსება/განახლებას. 

ინტერვიუების საფუძველზე აღინიშნა, რომ სტუდენტები პრაქტიკულ სამუშაოებს და 
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კვლევით კომპონენტებს გადიან პარტნიორ ორგანიზაციებში. სტუდენტებს აქვთ 

საშუალება სრულად გამოიყენონ ამ ორგანიზაციების მატერიალურ/ტექნიკური 

რესურსები, თუმცა აღნიშნული არ დასტურდება დოკუმენტაციით. 

        სამაგისტრო კვლევების სრულფასოვანი შესრულებისთვის და კვლევის მეთოდების 

მრავალფეროვნებისათვის აუცილებელია მომავალშიც გაგრძელდეს მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზის შევსება და განახლება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ტექნოლოგიური ლაბორატორიის სრულფასოვანი აღჭურვა, რაც კომპლექსური 

სამეცნიერო კვლევების ჩატარების შესაძლებლობას მისცემს  სტუდენტებს 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესური 

 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 ვიზიტის დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება Zoom ის 

მეშვეობით 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის 

ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის შევსების/განახლების პროცესის 

გაგრძელება/ეფექტურობა. 

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 
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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 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“-ს დაფინანსება ხორციელდება 

ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ. პროგრამის ხარჯებში 

გათვალისწინებულია: აკადემიური, მოწვეული და დამხმარე პერსონალის სახელფასო 

სარგო, და საშტატო განაკვეთის დატვირთვის მოცულობა, წლის განმავლობაში პროგრამის 

განვითარებისათვის გასაწევი ინფრასტრუქტურული ხარჯები, მაგრამ არ არის გაწერილი 

პერსონალის განვითარების, სამეცნიერო მუშაობის, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 

განახლება/შევსების ხარჯები. 

წარმოდგენილი ბიუჯეტიში მოცემული მონაცემებით რთულია მსჯელობა პროგრამის 

ფინანსურ მდგრადობაზე და დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევაზე, თუმცა 

აღსანიშნავია რომ ინტერვიუების დროს, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციმ ცალსახად 

დაადასტურა პროგრამის მნიშვნელობა და მზაობა ფინანსური მხარდაჭერისათვის. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბიუჯეტი 

 ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის ბიუჯეტი 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია ბიუჯეტში  დეტალურად იყოს გაწერილი განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული/მატერიალური შევსება/განახლების, პერსონალი 

განვითარების და სამეცნიერო მუშაობის დანახარჯების მოცულობა 

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 

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/პერსონალთან 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 

 

სტუ-ში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მოიცავს თანმიმდევრულ პროცესებს, 

შესაბამის მექანიზმებსა და პროცედურებს, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება 

საგანმანათლებლო პროგრამების, სწავლების პროცესების, სამეცნიერო-კვლევითი 

მუშაობისა და მასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობის ხარისხის შეფასება და 

გაუმჯობესება.  

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელი ექვემდებარება უნივერსიტეტის 

ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს და მოქმედებს ფაკულტეტის 
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სპეციფიკის გათვალისწინებით, რაც ხელს უწყობს უნივერსიტეტის მისიისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას. 

პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება ციკლურ პროცესს - "დაგეგმე, 

განახორციელე, შეაფასე, განავითარე".  

ხარისხის მართვის თითოეულ რგოლში  სტუ-ის სხვადასხვა სამსახურის, აკადემიური 

პერსონალის, სტუდენტის, კურსდამთავრებულის ჩართულობა, კოორდინირებული 

მუშაობა და შედეგების ანალიზი ნაწილობრივ იძლევა საგანმანათლებლო პროგრამის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობას. 

ინტერვიუების დროს აღინიშნა, რომ თვითშეფასების დოკუმენტის შედგენის პროცესში 

ჩართული იყო აკადემიური, მოწვეული, დამხმარე პერსონალი და სტუდენტები; ისინი 

ერთად მუშაობდნენ თვითშეფასების ანგარიშზე. მუშაობის დროს პროგრამის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების გამოვლენაზე; გასაუმჯობესებელი მხარეების აღმოსაფხვრელად 

დაგეგმილია აქტივობები; გაიზარდა უცხო ენის და პრაქტიკის კომპონენტი. 

თუმცა, შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ეგიდით ჩატარებული პროგრამის 

შეფასებითი მუშაობა არის ნაწილობრივ ეფექტური, რადგან ვერ მოხდა ნათლად 

პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგების, სწავლება-სწავლის მეთოდები ჩამოყალიბება 

და რესურსების იმ აუცილებელი საჭიროებების განსაზღვრა, რომელიც საჭიროა 

პროგრამის შეუფერხებლივ განხორციელებისათვის.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

დებულება;  

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 10 ივნისის №460 დადგენილება 

”სტუ-ის სასწავლო პროცესის დისციპლინარული კომისიის შექმნის შესახებ”; 

 საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების წესი; 

 ბრძანება 28.03.2016 № 42, საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

საფაკულტეტო კომისიების შესახებ; 

 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია თვითშეფასების ჯგუფს დაემატოს დამსაქმებელი 

 რეკომენდებულია პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები შეფასდეს 

კონცენტრაციების გათვალისწინებით. 

 რეკომენდებულია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ პროგრამაში ჩართულ 

დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად განახორციელოს ხარისხის უზრუნველყოფის 

ეფექტური შეფასება, რათა გამოკვეთილ იყოს პროგრამის გასაუმჯობესებელი მხარეები, 

რომელთა გამოსწორებაც იქნეს შემდგომში მიზნად დასახული. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  
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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 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის და ინტერვიუს დროს მიღებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, რომ საგანმანათლებლო პროგრამის გარე 

შეფასების მექანიზმში ყურადღება დაეთმო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 

28 სექტემბრის №507 გადაწყვეტილებით მიღებულ რეკომენდაციებს და რჩევები 

მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული. პროგრამა  გარე შეფასების მექანიზმში იყენებს 

აგრეთვე ფაკულტეტის მიერ შემუშავებული კითხვარებით კურსდამნთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითხვის მონაცემებს და ითვალისწინებს მათ რეკომენდაციებს. 

სხვა გარე შეფასების მექნიზმები ამ პროგრამასთან მიმართებაში არ ჩანს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება; 

o დამსაქმებელთა რეკომენდაციები; 
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o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o რეკომენდებულია პროგრამის გარე ხარისხის  შეფასება განხორციელდეს ქართველი 

ან უცხოელი ექსპერტის ჩართულობით. 

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 

 

საბაკალავრო პროგრამის მონიტორინგს და შეფასებას პერიოდული ხასითი აქვს და 

ხორციელდება აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე 

პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. 

ინფორმაციის შეგროვება ხორციელდება როგორც მეცადინეობებზე დასწრებით, 
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გასაუბრებით, ასევე კითხვარების მეშვეობით, რაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას იძლევა პროგრამის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე. ხდება მიღებული 

მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და შეფასება. შეფასების შედეგები გამოიყენება 

პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუ-ის პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების შესახებ” 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27 

სექტემბრის № 531 დადგენილება; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ვებგვერდი; 

 საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვისა და დასამტკიცებლად წარდგენის წესი 

 სტუ-ის რექტორის 2011 წლის 1 აპრილის № 25 ბრძანება „ფაკულტეტებზე 

კომისიების შექმნისა და მათი რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“; 

 პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების შედეგები და ამ შედეგების 

გამოყენება  

 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 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):  

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 
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              ☐ 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 

     

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: ფარმაციის 

სამაგისტრო პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 39 

 

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 
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2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

     

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
     

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

     

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

ლაშა ბაკურიძე   

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

მაკა ჯავახია 

 

ლაშა მსხილაძე 

 

 

ლანა ბოკუჩავა 
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