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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 245428158 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

სამართალი 

უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  სამართლის მაგისტრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0421 

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) 

აკრედიტებული 

2012 წლის 12 მარტის N52 

გადაწყვეტილება 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ვახტანგ ჟვანია; შპს შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

დემეტრე ეგნატაშვილი; სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, ნინო ლიპარტია, სადაზღვეო კომპანია 

                                                           
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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ქვეყანა) არდი; 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ილია წიკლაური, სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

სამართლის სმაგისტრო პროგრამა შედგება  სავალდებულო კურსებისთვის 

გათვალისწინებული 50 კრედიტისა და  არჩევითი საგნებისთვის განსაზღვრული 10 

კრედიტისაგან. სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება- დაცვისთვის განკუთვნილია 30 კრედიტი 

და პრაქტიკული კომპონენტიც მოიცავს 30 კრედიტს.  

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა რამდენიმე კომპონენტს აერთიანებს: 

• სპეციალობის საერთო სავალდებულო კომპონენტი; 4 საგანი - 20 კრედიტი. 

• პროგრამა ითვალისწინებს საჯარო, სისხლისა და კერძო სამართლის მოდულებს; 

თითოეულ მოდულში სტუდენტმა სავალდებულოდ უნდა გაიაროს 6 საგანი, სულ 30 

კრედიტი და ასევე ის ვალდებულია აირჩიოს 2 არჩევითი საგანი, სულ 10 კრედიტი. 

• პრაქტიკული კომპონენტი; სულ 30 კრედიტი. 

• სამაგისტრო ნაშრომის მომწადება და მისი დაცვა, სულ 30 კრედიტი. 

პირველ და მეორე სემეტრში სტუდენტი გადის თეორიულ საგნებს 60 კრედიტის 

მოცულობით, მესამე სემესტრი მოიცავს პრაქტიკულ კომპონენტს, 30 კრედიტს,ხოლო 

მეოთხე სემესტრშიკი სტუდენტი 30 კრედიტის ფარგლებში წერს და იცავს სამაგისტო 

ნაშრომს. 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა გააჩნდა ორი  - საჯარო და სისხლის სამართლის 

მიმართულებები. პროგრამას დაემატა კერძო სამართლის მიმართულება. 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ექსპერტთა ვიზიტი შედგა 

2020 წლის 4 – 5 დეკემბერს ონლაინ პლატფორმა zoom - ის მეშვეობით ექსპერტები შეხვდნენ 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორს, ფაკულტეტის დეკანს, ადმინისტრაციულ პერსონალს, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს, პროგრამის ხელმძღვანელს და პროგრამის 

თვიშეფასების ჯგუფს, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, დამსაქმებლებს, სტუდენტებს 

და კურსდამთავრებულებს. ვიზიტის განმავლობაში ექსპერტებმა შექმნილი ვითარების 

გათვალისწინებით, ვიდეოზარის მეშვეობით დაათვალიერეს მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა.      
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 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

პირველი სტანდარტი შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, რადგან 1.1 და 1.2 პუნქტები 

შეფასდა, როგორც შესაბამისი კანონმდებლობით დაწესებულ სტანდარტებთან. მეორე 

სტანდარტი მეტწილად შეესაბამება მოთხოვნებს, რადგან 2.1 შეესაბამება სტანდარტებს; 2.2, 

2.3,2.4 მეტწილად შეესაბამება სტანდარტებს. 2.5 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. მესამე 

ნაწილი შესაბამისობაშია სტანდარტებთან, რადგან 3.1 პუნქტი შეესაბამება მოთხოვნებს. 

მეოთხე სტანდარტი ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტებთან, რადგან, 4.1 მეტწილად 

შეესაბამება მოთხოვნებს,  4.2 ნაწილობრივ შეესაბამება სტანდარტებს; 4.3 მეტწილად 

შეესაბამება სტანდარტებს, ხოლო 4.4  ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. მეხუთე 

სტანდარტი მეტწილად პასუხობს მოთხოვნებს, კერძოდ, 5.1 და 5.2 მეტწილად მოდის 

შესაბამისობაში, ხოლო  5.3  შეესაბამება სტანდარტებს. 

 რეკომენდაციები 

1. საგანებს - ,,დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და საქართველოს ევროპეიზაცია“, 

,,სამოსამართლეო სამართალი“, ,,კონსტიტუციური სამართალშემოქმედება 

საქართველოში“ უნდა შეეცვალოთ სტატუსი და სტუდენტებისთვის მათი 

შეთავაზება უნდა მოხდეს როგორც არჩევითი დისციპლინა. 

2. საგანი ,,მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში“ ამოღეულიუნდა იყოს სამაგისტრო 

პროგრამიდან. 

3. სამაგისტორო პროგრამის სილაბუსების შინაარსი უნდა ჩამოყალიბდეს შესაბამისი 

საფეხურისთვის დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად. 

4. სავალდებულოა სწავლებისთვის სავალდებულო ლიტერატურად მიეთითოს ის 

სახელმძღვანელოები, რომელთა შინაარსი სტუდენტის მიერ არ არის დაძლეული 

საბაკალავრო საფეხურზე. 

5. მემორანდუმების ტექსტში განისაზღვროს კონკრეტული დაწესებულების მიერ 

სავარაუდოს პრაქტიკის გასავლელად მისაღების სტუდენტების რაოდენობა. 

6. ,, სამოსამართლეო სამართალი“, ,,დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და 

საქართველოს ევროპეიზაცია“, ,,ადამიანის უფლებათა თანამედროვე ასპექტები“ და 

სხვა საგნების სილაბუსებში შეფასების ნაწილიუნდა გაიწეროს დეტალურად, ყველა 

სასემინარო აქტივობა უნდა შეფასდეს, რათა სტუდენტებში არ გამოიწვიოს 

დაბნეულობა.    

7. პროგრამის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელი აკადემიური 

პერსონალის  რაოდენობის ზრდა, განსაკუთრებით კერძო სამართლისა და საჯარო 

სამართლის მიმართულებით; 

8. სალექციო კურსის გაძღოლა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი სამეცნიერო- 

კვლევისა და  კვალიფიკაციის მქონე პირს; 

9. აუცილებელია აკადემიური პერსონალი მუდმივად იყოს ჩართული  სამეცნიერო-

კვლევით საქმიანობაში; 

10. აუცილებელია, გაძლიერდეს აკადემიური პერსონალის ჩართვა სამეცნიერო და 

კვლევით საქმიანობასა და პროფესიული განვითარების მიზნით პერსონალის 

მუდმივი ჩართულობა სხვადასხვა პროექტებში. უსდ-ს მიერ მხარდაჭერილი და 

წახალისებული უნდა იქნეს პერსონალის მსგავსი აქტივობა, ხოლო შემდგომში 

ყოველწლიურად მოხდეს ინფორმაციის შეფასება და ანალიზი; 

11. ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერების მიზნით, აუცილებელია  ნებისმიერი 

ინფორმაცია  საერთაშორისო პროექტების შესახებ ღიად და გახსნილად 

მიეწოდებოდეს  პერსონალს; 
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12. საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკის მიღების მიზნით 

აუცილებელია, პერსონალის ჩართვა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, 

განსაკუთრებით ევროპულ უნივესიტეტებთან. ამ მიზნით სავალდებულოდ იქნეს 

უზრუნველყოფილი მათი მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო 

კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებსა და სხვა მსგავსი ხასიათის პროექტბში. 

ამასთან, აუცილებელია მუდმივად ხორციელდებოდეს პერსონალის ინფორმირება 

აღნიშნული პროექტის შესახებ და უზრუნველყოფილი იქნეს პერსონალის 

სავალდებულო მხარდაჭერა უსდ-ს მიერ; 

13. აუცილებელი უზრუნველყოფილი იქნეს პერსონალის სათანადო ინფორმირება 

სამეცნიერო ბაზების არსებობისა და მათი გამოყენების წესის შესახებ. ასევე,  უსდ-ს 

მიერ მოხდეს სამეცნიერო ბაზების გამოყენების რაოდენობის კონტროლი და 

პერსონალის წახალისება მოახიდნონ სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება მაღალ-

რეიტინგულ გამოცემებში; 

14. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდში აუცილებელია არსებობდეს სილაბუსში 

მითითებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა;  

15. სამაგისტრო პროგრამის განხორციელების მიზნით, რეკომენდირებული უსდ-ს მიერ 

მოხდეს დამატებითი  სამეცნიერო ბაზების  დამატება (მაგ, Heinonlain); 

16. პროგრამის განხორციელების მოქნილობის გაზრდისათვის და ავტონომიურობის 

გაზრდისთვის აუცილებელია მოხდეს პროგრამის ბიუჯეტის დეცენტრალიზება 

17. კვალიფიციური კადრებისა და დარგის სპეციალისტების მოწვევისა და 

შენარჩენულების მიზნით აუცილებელია გადაიხედოს მოწვეული პერსონალის 

საათობრივი ანაზღაურება;•  

18. გაიზარდოს სამეცნიერო და კვლევითი პროექტების, საგანამანათლებლო და 

პროფესიულ პროექტებში (საერთაშორისო და ეროვნული იმიტირებულ პროცესები, 

სიმპოზიუმები, საჯარო ლექციები) პერსონალისა და სტუდენტთა მონაწილეობის 

ფინანსური უზრუნველყოფა. 

19. გაცდენლი სალექციოს საათების შემდგომ  სავალდებულოა მოხდეს მისი აღდგენა 

სტუდენტებისათვის მისაღებ დროსა და პირობებში; 

20. სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასურველია მოხდეს ლექციებზე 

დასწრება, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როცა სალექციო საათების ჩატარება 

ხორციელდება ასისტენტის მიერ; 

21. მუდმივად ხდებოდეს პერსონალისა პროფესიული, სამეცნიერო, კვლევითი და 

საგანმანათლებლო აქტივობის  კონტროლი და ანალიზი; 

22. გაძლიერდეს პროგრამის გარე შეფასება  დარგის ექსპერტის მიერ. 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

1. მაგისტრატურის საფეხურზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით უმჯობესი იქნება 

სტუდენტებისთვის მოხდეს  უცხო ენის შეთავაზება. 

2. პერსონალის ინტერნაციონალიზაციის მიზნით და ენობრივი  კომპეტენციის დაძლევის 

მიზნით უნდა  გაძლიერდეს პერსონალის გადამზადების პროცესი. ამავე დროს 

გადამზადების კურსი სასურველია მოიცავდეს დარგობრივ ინგლისურს. 

3. ბიბლიოთეკის წარმომადგენელების მიერ მუდმივად ხორციელდებოდეს მატერიალური 

სახით არსებული ლიტერატურის ელექტრონული ფორმით გადაქცევა,  რათა გაიზარდოს 

მათი ხელმისაწვდომობა; 
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4. გაძლიერდეს პორტალის გამოყენების სერვისი, რათა განსაკუთრებით საგამოცდო 

პერიოდში არ შეფერხდეს წვდომა და გამოყენება; 

5. არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

6. გაიზარდოს და ხელმისაწვდომი გახდეს უნივერსიტეტის გარეთ სტუდენტთა და 

პერსონალის აქტივობის მხარდაჭერა; 

7. პროგრამის განვითარებასა და კულიკულიმების შედგენის პროცესში გაძლიერდეს 

სტუდენტთა  ჩართულობა; 

8. აუცილებელია გაძლიერდეს და მუდმივ ზედამხედველობას ექვემდებარებოდეს 

პერსონალის მიერ სალექციო და სასემინარო საათების ჩატარება; 

9. გაძლიერდეს  დამსაქმებელთა ჩართვა პროგრამის განვითარების პროცესში; 

 10. მოხდეს საერთიფიკაციო გამოცდის შედეგების ანალიზი და  განხორციელდეს 

შესაბამისი ცვლილებები; 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

აღსანიშნავია, უნივერსიტეტში მოქმედი სტუდენტის პირადი ელექტრონული გვერდი - 

portal.bsu.edu.ge, რომელიც აღჭურვილია სტუდენტისათვის საჭირო ყველა ფუნქციით, 

როგორიცაა მიმოწერა, საგნებზე რეგისტრაცია, გამოცდების განრიგის გაცნობა, გამოცდის 

დაწერა და სხვა. პორტალი პასუხობს თანამედროვე სტუდენტური ელექტრონული 

პორტალის ყველა მოთხოვნას. აღსნიშნულ პორტალს, სხვა უნივერსიტეტებში არსებული 

ანალოგებისაგან გამოარჩევს მისი მრავალფუნქციურობა. 

 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 

 

სამაგისტრო პროგრამა საშუალებას აძლევს მაგისტრატურის სტუდენტს შეიძინოს 

ცოდნა კერძო, საჯარო ან სისხლის სამართლის სფეროში. ასევე, სამაგისტრო 

პროგრამაში გათვალისწინებულია პრაქტიკული კომპონენტი, რაც სტუდენტებს 

ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზების საშუალებასაც აძლევს. 

სამარისტრო პროგრამაში განსაზღვრულია მიზნები, კერძოდ, პროგრამის მიზანია 

სტუდენტს მისცეს შესაბამის დონის გაღრმავებული ცოდნა სამართლის სამი 

მიმართულებით: საჯარო, სისხლის და კერძო. ასევე ის ორიენტირებულია 

აქცენტი გააკეთოს თეორიული და პრაქტიკული ასპექტებზე, მეცნიერულ 

მიღწევებზე, კანონმდებლობის განვითარებაზე. პროგრამის მიზანია სტუდენტს 

განუვითაროს კონონმდებლობის, სასამართლო პრაქტიკის, ახალი კვლევების 

ანალიზის უნდარი. პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტს განუვითაროს 

პასუხილმგებლობის გრძნობა ცოდნის განვითარებაზე,პრობლემის გადაჭრის 

ინოვაციური გზების მოძიებაზე.  

უნივერსიტეტის მიერ გაფორმებულ მემორანდუმებi კარგი შესაძლებლობაა 

სტუდენტებისთვის სტაჟირება გაიარონ იმ დაწესებულებაში, სადაც მეტად 

მიიღებენ მათთვის საჭირო პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც ასევე კარგი შანსია 

სამომავლოდ დასაქმდნენ ამ დაწესებულებებში.  

პროგრამის მიზნები შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და 

სტრატეგიას, ასევე უნივერსიტეტის რესურსებს და დარგობრივ მახასიათებლებს. 

პროგრამის გაუმჯობესებისთვის ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები.  
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პროგრამის მოდიფიცირების დროს განვითარების სამსახურის მიერ 

განხორციელდა შრომის ბაზრის კვლევა, რათა გათვალისწინებული ყოფილიყო 

ბაზრის მოთხოვნები. 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის თანახმად, უსდ-ს ჰყავს  

საერთაშორისო პარტნიორი უნივერსიტეტები.  საერთაშორისო თანამშრომლობს 

მოიცავს სტუდენტებისა და პერსონალის გაცვლით პროგრამებს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან 

o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

o ინტერვიუები სტუდენტებთან 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

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 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის შედეგების სწორად განსაზღვრაში მნიშვნელოვანია გამოვყოთ უნარები 

და ცოდნა, რომელსაც სტუდენტი იღებს პროგრამის გავლის შედეგად. ამ მხრივ 

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტი პროგრამის შემუშავების პროცესში 

თანამშრომლობს დამსაქმებლებთან და მათი უკუკავშირის გათვალისწინებთ 

ახდენს პროგრამის მოდიფიცირებას. ამავდროულად, უნივერსიტეტი უკუკავშირს 

იღებდა და ითვალისწინებდა სტუდენტების მხრიდანაც. 

პროგრამის სწავლის შედეგების აღწერისას ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მის 

შემადგენელე კომპონენტებზე. კერძოდ, ცოდნა-გაცნობიერების შედეგი 

პროგრამაში მოიცავს 5 ნაწილს, უნარების შედეგი - 2 ნაწილს, ხოლო 

პასუხილმგებლობა და ავტონომიურობა კი - 3 ნაწილს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

პროგრამის შედეგები კავშირშია ერთმანეთთან, შეიძლება ითქვას, რომ სწავლის 

შედეგები კომპლექსურია და ის მოიცავს როგორც კომპლექსურ, ისე საერთაშორისო 

ასპექტებს.  

სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

კვალიფიკაციიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, შეიძლება აღინიშნოს, 

რომ უსდ-ს განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა რეალისტურია და 

შეესაბამება საბოლოოდ მისანიჭებელ კვალიფიკაციას. 

დღეის მდგომარეობით დამსაქმებელთან, რომელთანაც უსდ-ს აქვს გაფორმებული 

მემორანდუმი, დასაქმებულია რამოდენიმე კურსდამთავრებული.  
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კურდამთავრებულებთან ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა რომ ისინი საკმაოდ 

წარმატებულად მოღვაწეობენ კერძო თუ საჯარო სექტორში. 

უსდ-ს აქვს შემუშავებული სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, სადაც 

აღწერილია როგორც შეფასების პროცესი, ასევე მეთოდები, ინსტრუმენტები და 

სამიზნე ნიშნულები, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამის შეფასება.  

პროგრამის სწავლის შედეგები ფასდება პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდებით. 

პროგრამის პირდაპირი შეფასებისთვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: დავალებები, 

ტესტები, გამოცდები და აქტიური სასწავლო პრაქტიკა. არაპირდაპირი შეფასებისთვის კი 

გამოიყენბე ისეთი მეთოდები, როგორიცაა: კურსდამთავრებულთა გამოკითხვები, გარე 

შეფასებები, დამსაქმებელთა და სტუდენტთა გამოკითხვები. პროგრამის აკადემიური/ 

მოწვეული პერსონალს ეცნობება სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდების და შედეგების 

შესახებ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან 

o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

o ინტერვიუები სტუდენტებთან 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV 

o უნივერსიტეტის მისია 

o სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და სილაბუსები 

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) 

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 
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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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა, ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის და უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის, 

უნარებისა და ღირებულებების მქონე პიროვნებების პროგრამაში ჩართვას. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ინფორმაცია პროგრამაზე ჩარიცხვის, წინაპირობის, პროგრამის 

მიზნების, შედეგების, შეფასების სიტემის, პროგრამის განხორციელებაში 

ჩართული აკადემიური და მოწვეული  პერსონალის შესახებ განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს 

დამატებითი ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა დასაქმების, სწავლის 

გაგრძელების პერსპექტივის და სხვა საკითხების შესახებ.  

უნივერსიტეტის მიერ მომზადებულ თვითშეფასების დოკუმენტში 

ჩამოთვლილია სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები. 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა შემუშავებულია 

საქართველოს კანონმდებლობის და უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი დებულების საფუძველზე. პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა 

და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება 

სტუდენტთა მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას. 

საგანმანათლებლობო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სამართლის 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელმაც ჩააბარა საერთო 

სამაგისტრო გამოცდა და რექტორის ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტით 

დადგენილ ვადაში დარეგისტრირდა ბსუ-ში მაგისტრანტობის კანდიდატად, 

სრულყოფილად წარმოადგინა ამ წესით დადგენილი დოკუმენტაცია, ჩააბარა 

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები უცხო ენასა და სპეციალობაში და დადგენილ 

ვადაში გააფორმა ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან. 

დადგენილი წესის შესაბამისად. პროგრამა განსაზღვრევს როგორც შიდა, ისე გარე 

მობილობის წესს, რომელიც სრულად მოდის კანონმდებლობით დადგენილ 

რეგულაციებთან შესაბამისობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობები ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ასევე 

განთავსებული უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o უსდ-ის ვებ-გვერდი 

o უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი 

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 

 

 

2.2 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.   
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო გასანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს. 

წელიწადში - 60 კრედიტს, სემესტრში - 30 კრედიტს. სამაგისტრო პროგრამის 

ხანგრძლივობაა 2 წელი, ანუ 4 სემესტრი.  

პროგრამის მიხედვით პირველი ორი სემესტრი ეთმობა სასწავლოკო კომპონენტებს, ხოლო 

მეორე წელი კი - პრაქტიკასა და კვლევით კომპონენტს - სამაგისტრო ნაშრომს. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ყველა სასწავლო კურსი არის 5 კრედიტიანი. რაც იმას ნიშნავს, რომ  

პირველი წლის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა გაიაროს 12 საგანი.  

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა რამდენიმე კომპონენტს აერთიანებს: 

 სპეციალობის საერთო სავალდებულო კომპონენტი; 4 საგანი - 20 კრედიტი. 

 პროგრამა ითვალისწინებს საჯარო, სისხლისა და კერძო სამართლის მოდულებს; 

თითოეულ მოდულში სტუდენტმა სავალდებულოდ უნდა გაიაროს 6 საგანი, სულ 

30 კრედიტი და ასევე ის ვალდებულია აირჩიოს 2 არჩევითი საგანი, სულ 10 

კრედიტი. 

 პრაქტიკული კომპონენტი; სულ 30 კრედიტი. 

 სამაგისტრო ნაშრომის მომწადება და მისი დაცვა, სულ 30 კრედიტი. 

სპეციალობის საერთო სავალდებულო კომპონენტი მოიცავს საგანს ,,დემოკრატია, კანონის 

უზენაესობა და საქართველოს ევროპეიზაცია“, ამ საგნის სილაბუსში განსაზღვრული 

თემატიკა ნაწილობრივ ფარავს საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 

კონკრეტული საგნების თემატიკას (მაგ: ევროპის სამართალი; ევროპის კავშირის 

კონსტიტუციური სამართალი; ). უმჯობესი იქნება ეს საგანი გადავიდეს არჩევით ბლოკში 

და სილაბუსის შინაარსი გადამუშავდეს. სამაგისტრო პროგრამა სპეციალობის საერთო 

სავალდებულო კომპონენტის სახით ითვალისწინებს ასევე საგანს ,,სამოსამართლეო 

სამართალი“, ამ საგანთან დაკავშირებითაც შეიძლება ითქვას, რომ მისი შინაარსიდან 

გამომდინარე ჯობს იყოს არჩევითი კომპონენტი, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული 

დისციპლონის სილაბუსის შინაარსი ნაწილობრივ ფარავს კონსტიტუციური სამართლის 

სილაბუსით გათვალისწინებულ საკითხებს, როგორიცაა: ხელისუფლების დანაწილების 

პრინციპი; სასამართლოს ხელისუფლების ფუნქციები, მისი დამოუკიდებლობის 

მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. ამ ორი საგნის არჩევით კომპონენტად განსაზღვრა გააჩენს 

შესაძლებლობას გაიზარდოს არჩევითი კრედიტების რაოდენობა 20 კრედიტამდე, რაც 

სტუდენტს დამატებითი არჩევანის შესაძლებლობას მისცემს. 

საჯარო სამართლის მოდული სავალდებულო კომპონენტად ითვალისწინებს 
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,,კონსტიტუციური სამართალშემოქმედება საქართველოში“, მისი სილაბუსი ეხება 

საქართველოს კონსტიტუციურ განვითარებას, მისი შინაარსიდან და თემატიკიდან 

გამომდინარე, უმჯობესი იქნება თუ ეს საგანი იქნება არჩევითი კომპონენტი, რადგან 

სტუდენტს საბაკალავრო დონეზე უკვე აქვს წარმოდგენა საქართველოს კონსტიტუციურ 

ისტორიასთან დაკავშირებით, იცნობს კონსტიტუციურ რეფორმებს. 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის საჯარო სამართლის მოდული ითვალისწინებს საგანს 

,,მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში“. აღნიშნული საგნის შინაარსი ფარავს სხვადასხვა 

დისციპლინის თემატიკას, მაგალითად, საუბარია ხალხზე, როგორც ხელისუფლების 

წყაროზე, დემოკრატიის არსზე, საკანონმდებლო ხელისუფლებასა და მოქალაქეების 

ცართულობაზე, საკანონმდებლო პროცესზე და სხვა საკითხებზე, რაც საბაკალავრო 

პროგრამის ფარგლებში უკვე ნასწავლი აქვს სტუდენტს, ამ გარემოებათა 

გათვალისწინებით, უმჯობესი იქნება თუ მოხდება აღნიშნული საგნის პროგრამიდან 

ამოღება. 

სამაგისტრო პროგრამიდან ჩანს, რომ აღნიშნულ საფეხურზე საერთოდ არ ისწავლება უცხო 

ენა. სტუდენტი, რომელიც მოხვდება აღნიშნულ პროგრამაზე, უცხო ენას  უნდა ფლობდეს  

B2 დონეზე. სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან გასაუბრების შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ სასწავლო კურსების შესწავლა უმეტესწილად ხდება მხოლოდ 

ქართულენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით, ამაზე მეტყველებს იშვიათი 

გამონაკლისების გარდა სასწავლო კურსების სილაბუსებიც, ამის მიზეზად აკადემიურმა 

პერსონალმა დაასახელა სტუდენტების მხრიდან უცხო ენის შესაბამისი ცოდნის არქონა, 

იგივე გაიმეორა სტუდენტთა ნაწილმა. როდესაც საუბარია სამაგისტრო პროგრამაზე, სადაც 

უმეტესობა საგნებისა შედარებით ანალიზს მოითხოვს და ითვალისწინებს სხვადასხვა 

ქვეყნების გამოცდილების შესწავლას, აღნიშნული მიუთითებს, რომ უცხო ენისა და 

უცხოური ლიტერატურის გარეშე რთული იქნება სილაბუსით განსაზღვრული მიზნების 

მიღწევა და შესაბამის შედეგებზე გასვლა, 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები 

o გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ ლექტორებთან 

o გასაუბრება სტუდენტებთან 
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რეკომენდაციები: 

საგანებს - ,,დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და საქართველოს ევროპეიზაცია“, 

,,სამოსამართლეო სამართალი“, ,,კონსტიტუციური სამართალშემოქმედება 

საქართველოში“ უნდა შეეცვალოთ სტატუსი და სტუდენტებისთვის მათი შეთავაზება 

უნდა მოხდეს როგორც არჩევითი დისციპლინა. 

საგანი ,,მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში“ ამოღეულიუნდა იყოს სამაგისტრო პროგრამიდან. 

 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

მაგისტრატურის საფეხურზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით უმჯობესი იქნება 

სტუდენტებისთვის მოხდეს  უცხო ენის შეთავაზება. 

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 

 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; 
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 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულია სავალდებულო და  არჩევითი 

კურსები. სილაბუსების დამუშავების და გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა რომდენიმე 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საჭიროებს ყურადღებას და გამოსწორებას. დავის 

გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების სილაბუსის შინაარსში ჩამოყალიბებული 

საკითხები არ შესაბამება მაგისტრატურის საფეხურს. შესაბამისად, საგნის შინაარსი უნდა 

მოვიდეს შესაბამისობაში მაგისტრატურის საფეხურის მოთხოვნებთან. იგივე შეიძლება 

ითქვას საგანზე - ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო რეგულაციები.  

შედარებითი კერძო სამართალის სილაბუსის  შინაარსი არ არის შესაბამისი სამაგისტრო 

საფერხურთან. მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა   ცნება, საგანი, სამართლის წყარო, 

ელემენტები და აშ. 

სამოქალაქო საქმეთა განხილვის თავისებურებანი საგნის  შინაარსი დუბლირებულია 

სამოქალაქო საპროცესო სამართალთან, რომელიც საბაკალავრო საფერხზე 

სავალდებულო საგანია. მაგ:  განჯსადობა, მხარეები, პრინციპები, მაგისტრატი 

მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვის თავისებურებანი და აშ. საგნის შინაარსში 

გამოკვეთილად არ ჩანს სათაურში მითითებული თავისებურებების მიმოხილვა და 

მათზე კონცენტრაცია. თავისებურებების განხილვას დათმობილი აქვს 6 ლექცია, თუმცა 

ძირითადი სახელმძღავანელო ბაკავარიატის ფარგლებში სავალდებულო საგნის 

სახელმძღვანელოა. შესაბამისად, საგნის შინაარსი უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში 

სამაგისტროს საფეხურთან. 

შედარებითი კონკურენციის სამართალის  სილაბუსში ნაკლებად არის მოცემული 

შედარებით სამართლებრივი ანალიზი და განხილვა. სილაბუსის შესაბამისად ისწვალება 

საბაზისო საკითხები, რომლებიც  საბაკალვრო საფეხურზე ისწავლება. შესაბამისად, 

განმეორებისა და დუბლირების თავიდან ასაცილებლად საგანის შინაარსი უნდა 

მიესადაგოს სამაგისტრო საფეხერის  დონეს და მოვიდეს შესაბამისობაში საგნის 

სათაურთან. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 
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o სასწავლო კურსების სილაბუსები 

o გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ ლექტორებთან 

რეკომენდაციები: 

სამაგისტორო პროგრამის სილაბუსების შინაარსი უნდა ჩამოყალიბდეს შესაბამისი 

საფეხურისთვის დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად. 

სავალდებულოა სწავლებისთვის სავალდებულო ლიტერატურად მიეთითოს ის 

სახელმძღვანელოები, რომელთა შინაარსი სტუდენტის მიერ არ არის დაძლეული 

საბაკალავრო საფეხურზე. 

 

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 

 

 

2.4 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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს სავალდებულო კომპონენტის სახით 

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებას, რომლისთვისაც განსაზღვრულია 30 კრედიტი, აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტს გააჩნია ელექტრონული ბაზები, რაზეც წვდომა 

როგორც, სტუდენტს, ისე აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალსც გააჩნია, მაგრამ უნდა 

ითქვას, რომ გასაუბრებებისა და მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე 

გამოიკვეთა, აღნიშნულიბაზების გამოყენების მაჩვენებელი მინიმალურია. ამ 

მოცემულობას შეიძლება ქონდეს რამოდენიმე მიზეზი, შესაძლოა თემის 

ხლმძღვანელების მიერ არ ხდება მითითება და სხვა წყაროების მიხედვით იქმნება 

სამაგისტრო ნაშრომები, ასევე სტუდენტები ნაკლებად არიან ინფორმირებულნი და რაც 

ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნივერსიტეტს აქვს შეძენილი მხოლოდ საბაზისო პაკეტები 

ისეთი ელექტრონული ბაზებისა, რომელთა გამოყენება ისედაც ვერ მისცემს სტუდენტს 

წვდომას მრავალფეროვან მასალაზე. ამიტომ აუცილებელია უნივერსიტეტმა კვლევისა 

და სტუდენტებისთვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის შეიძინოს ისეთი  

საბიბლიოთეკო ელექტრონული ბაზა, როგორიცაა მაგალითად: heinonline, რაც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობებს როგორც აკადემიური პერსონალის, ისე სტუდენტების 

კვლევით შესაძლებლობებს.  

უნივერსიტეტს გააჩნია პლაგიატის  კომპიუტერული პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც 

ახორციელებს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დამუშავებული 

და წარმოდგენილი ნაშრომების შიდა სამართლებრივი აქტებით რეგულირების პროცესს,  

რაც აღმოფხვრის ნაშრომში პლაგიატის ნიშნებს. 

უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემარანდუმები სხვადასხვა 

სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებთან, ამ მემორანდუმების საფუძველზე ხდება 

სტუდენტების გაგზავნა პრაქტიკაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ მემორანდუმები არ 

ითვალისწინებს კონკრეტული ორგანიზაციის მიერ სავარაუდოდ მისაღები  

სტუდენტების რაოდენობას, რაც აუცილებლად საჭიროებს გამოსწორებას, რადგან 

დარგობრივი მახასიათელი განსაზღვრავს ამ ნაწილის სავალდებულოობას.  

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკას სავლდებულო 

კომპონენტის სახით, თუმცა პარალელურად მიმდინარეობს სტაჟირების პროექტებში 

სტუდენტების ჩართვა, მათ აქვთ შესაძლებლობა გამოიმუშაონ პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები. პრაქტიკის კომპონენტის შესაბამისად, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს დარჩეს 

კლინიკის ფარგლებში უნივერსიტეტში და გაიაროს სავალდებულო კურსი, ან 
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მემორანდუმის საფუძველზე, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება მოხდება 

პარტნიორ ორგანიზაციაში. უნივერსიტეტი მონაწილეობას იღებს და ასევე თვითონ არის 

ორგანიზატორი კონფერენციების, საჯარო ლექციების, სტუდენტებს შესაძლებლობა 

ეძლევათ მათი ინერესების სფეროს შესაბამისად იყვნენ ჩართულნი სხვადასხვა 

აქტივობაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ ლექტორებთან 

რეკომენდაციები: 

მემორანდუმების ტექსტში განისაზღვროს კონკრეტული დაწესებულების მიერ 

სავარაუდოს პრაქტიკის გასავლელად მისაღების სტუდენტების რაოდენობა. 

 

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 
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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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლება - სწავლის მეთოდები 

უმეტესწილად ორიენტირებულია სტუდენტზე და შეიძლება ითქვას, რომ შეესაბამება 

სამაგისტრო სწავლების საფეხურს, უმეტესწილად ორიენტირებულია პრაქტიკული და 

კვლევითი კომპონენტის განვითარებაზე. სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულ 

სილაბუსებში ვხვდებით სწავლა - სწავლების ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა: ლექცია, 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, სემინარი, ახსნა-განმარტება, შემთხვევის ანალიზი (CASE 

STUDY), დისკუსია/დებატები, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, სასწავლო პრაქტიკა 

და სხვა. შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესწილად, ამ მეთოდების შერჩევა კონკრეტულ 

სასწავლო კურსთან მიმართებაში ხდება საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკულ აქტივობებზე ორიენტირებულ სწავლება - 

სწავლის მეთოდებს  და ცდილობს სტუდენტს მისცეს შესაძლებლობა 

კონკურენტუნარიანი გახდეს შრომით ბაზარზე. 

სწავლების შედეგების მისაღწევად,  სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

განხორცილებისას ხდება უმეტეს შემთხვევებში ადეკვატური მეთოდების შერჩევა,  

თანმიმდევრულად - სწავლის მიზნების,  შედეგების,  სასწავლო კომპონენტის 

სპეციფიკისა და პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის აკადემიური თავისუფლების პრინციპის გათვალისწინებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სწავლება- სწავლის მეთოდები შესაბამისობაში მოდის 

მაგისტრატურის საფეხურთან, ასევე სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება კურსის 

შინაარსს და ორიენტირებულია სწავლის შედეგების მიღწევისკენ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები 

o გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ ლექტორებთან 

o გასაუბრება სტუდენტებთან 

რეკომენდაციები: 
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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 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის შესაბამისად, სწავლის შედეგების მიღწევის დონის 

შეფასება მოიცავს შუალედურ და ფინალურ შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს 

დასკვნით შეფასებას - 100 ქულას. თავის მხრივ, შუალედური შეფასება შედგება: 

მიმდინარე შეფასებებისაგან, შუალედური გამოცდისა და სხვა სახის შეფასების 

კომპონენტებისაგან. შუალედურ შეფასებას შეიძლება დაეთმოს მინიმუმ 40 და მაქსიმუმ 60 

ქულა. დასკვნით გამოცდას კიმინიმუმ 40 ქულა. უნივერსიტეტი ადგენს ასევე 

მინიმალურურიკომპეტენციის ზღვარს, შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარია 21 

ქულა, ხოლო დასკვნითი შეფასების მნილიმალურ ზღვარს შეადგენს 20 ქულა. რაც შეეხება 

სამაგისტრო ნაშრომს, ის ფასდება ერთჯერადად, კომისიური წესით. 

სასწავლო კურსში ,, სამოსამართლეო სამართალი“ მითითებულია, რომ ყოველკვირეული 

ჯგუფში მუშაობის რაოდენობა არის 15. შეფასების ნაწილში კი მხოლოდ 8 აქტივობის 
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შეფასებაა ჩაშლილად წარმოდგენილი ( 2 წერითი გამოკითხვა; 2 კაზუსი; 2 დისკუსია; 2 

თხრობითი გამოკითხვა),დანარჩენ სემინარებზე როგორ ხდება სტუდენტების შეფასება არ 

არის მითითებული და ქულათა გადანაწილებაც ისეთი ფორმითაა წარმოდგენილი, რომ 

შეუძლებალია დარჩენილი აქტივობების შეფასება. ეს გარემოება სტუდენტს ვერ მისცემს 

სრული სურათის აღქმის შესაძლებლობას, რაც რა თქმა უნდა შექმნის გაუგებრობას. იგივე 

მოცემულობაა ,,დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და საქართველოს ევროპეიზაცია“ 

საგნის სილაბუსში, სქემის მიხედვით ფასდება მხოლოდ 7 კვირის აქტივობა, როცა 

სილაბუსის მიხედვით გათვალისწინებულია 13 სემინარი, დანარჩენი 5 კვირის ჯგუფში 

მუშაობის ნაწილი შეუფასებელი რჩება. ანალოგიურ ვიტარებას ვაწყდებით ,,ადამიანის 

უფლებათა თანამედროვე ასპექტები“ საგნის სილაბუსში. ხაზი უნდა გაესვას იმა ფაქტს, 

რომ მოყვანილი მაგალითების საფუძველზე უნდა მოხდეს ამ პრობლემის აღმოფხვა სხვა 

საგნების სილაბუსებშიც. 

სილაბუსების უმეტესებაში გამოყენებულია ერთი და იგივე, უნიფიცირებული შეფასების 

მეთოდები, ქულათა ერთანარი გადანაწილება, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,  

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შეფასების ნაწილი არ არის მომზადებული კურსის 

ხელმძღვანელთა მიერ კონკრეტული კურსის შინაარსის გათვალისწინებით და 

გამოყენებულია შაბლონური შეფასების კრიტერიუმები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგიტრო პროგრამა 

o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

o ინტერვიუ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებთან 

o სილაბუსები 

რეკომენდაციები: 

,, სამოსამართლეო სამართალი“, ,,დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და საქართველოს 

ევროპეიზაცია“, ,,ადამიანის უფლებათა თანამედროვე ასპექტები“ და სხვა საგნების 

სილაბუსებში შეფასების ნაწილიუნდა გაიწეროს დეტალურად, ყველა სასემინარო 

აქტივობა უნდა შეფასდეს, რათა სტუდენტებში არ გამოიწვიოს დაბნეულობა.    

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) 



24 

 

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 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში - 

უნივერსიტეტი) სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

(შემდგომში - სამაგისტრო პროგრამა) აკრედიტაციის მიზნით წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშზე, სხვა დოკუმენტაციასა 

და აკრედიტაციის დისტანციური ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით დასტურდება, რომ სტუდენტები იღებენ  სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე 

კონსულტაციასა და კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებულ მხარდაჭერას.  

   მოქმედი აკრედიტაციის სტანდარტების შინაარსიდან გამომდინარე, უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულება სტუდენტებს უნდა სთავაზობდეს 

საკონსულტაციო მომსახურებას, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებასა და 

სწავლის შედეგების მიღწევას. ამასთან, სტუდენტები ინფორმირებულნი უნდა 

იყვნენ საკონსულტაციო სერვისების მიღების შესაძლებლობის შესახებ, 

რომლებსაც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სთავაზობს. 

მნიშვნელოვანია, რომ საკონსულტაციო პროცესში ჩართული იყოს როგორც 

ადმინისტრაციული, ისე აკადემიური პერსონალი. 

   სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები იღებენ კონსულტაციას სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვასთან, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებასთან და 

დასაქმებასთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონსულტირებისა 

და მხარდაჭერაში მონაწილეობს უნივერსიტეტის არაერთი თანამშრომელი. 

    სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდიდან 

(www.bsu.edu.ge) მიიღონ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების და 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ძირითადი დოკუმენტების შესახებ. ვებ-

გვერდზე სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომია სამართლის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია.  

   უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებულია, როგორც საგანმანათლებლო 

პროცესის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები, ისე შიდასამართლებრივი 

აქტები, როგორიცაა: უნივერსიტეტის მისია, უნივერსიტეტის წესდება, 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სამოქმედო გეგმა, ასევე სხვადასხვა 

საუნივერსიტეტო აქტი. 

   სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს,  საგანმანათლებლო 

პროგრამების და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ძირითადი 

დოკუმენტების, სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტებისა და 

ღონისძიებების (მაგალითად, დაგეგმილი კონფერენციების, შიდასაუნივერსიტეტო 

და სხვადასხვა ფონდების მიერ დაწესებული/გამოცხადებული სტიპენდიების, 

გაცვლითი პროგრამების და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია, უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდის გარდა მიიღონ, ფაკულტეტის ადმინისტრაციისგან,  სტუდენტთა 

კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, პროგრამის 

ხელმძღვანელისაგან, ასევე სამეცნიერო კვლევების სამსახურისაგან. 

   უნივერსიტეტის განმარტებით, კონსულტაციების და დახმარების მიღება 

სტუდენტს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეუძლია ფაკულტეტის დეკანატში, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებში. 
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   კომუნიკაციის საშუალებებად უნივერსიტეტში ეფექტურად გამოიყენება 

სხვადასხვა ელექტრონული პლათფორმები, როგორებიცაა: Facebook, twitter, 

youtube. უნივერსიტეტი საკონსულტაციო სერვისებში აქტიურად იყენებს 

სოციალური ქსელებში შექმნილ სპეციალურ ღია/დახურული ჯგუფებსა და 

გვერდებს. ამავდროულად კონსულტაციის საშუალებებად ასევე გამოიყენება 

სატელეფონო შეტყობინებები და ზარები. 

   სტუდენტთა კონსულტირებისა და აუცილებელი მხარდაჭერის პროცესში, 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ჭრილში, ჩართულნი არიან უნივერსიტეტის 

შემდეგი თანამშრომლები და სტრუქტურული რგოლები: იურიდიულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა დეკანი დაფაკულტეტის ადმინისტრაცია, სამართლის 

სამაგისტრო  პროგრამის ხელმძღვანელი, სტუდენტთა კარიერული განვითარების, 

კულტურისა და სპორტის სამსახური, ასევე სამეცნიერო კვლევების სამსახური. 

      სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისების მხარდაჭერის ჭრილში უნდა 

გამოიყოს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის 

სამსახური. უნივერსიტეტის წარმოადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის 

#05 გადაწყვეტილებით, რეორგანიზაციის გზით შეიქმნა სტუდენტთა კარიერული 

განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახური და დამტკიცდა მისი 

დებულება (შემდგომში - დებულება). აღნიშნული „დებულების“ მე-2 მუხლის 

თანახმად, ზემოაღნიშნული სამსახურის ფუქნციებია:  

• უნივერსიტეტის სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 

დაცვა, ასევე სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონსულტაციო 

მომსახურება;  

• საუნივერსიტეტო აქტივობების განხორციელებისათვის სტუდენტთა 

მხარდაჭერა, ამ მიზნით სხვადასხვა სოციალური პროექტების მომზადება და 

განხორციელებისათვის ხელშეწყობა; 

• უნივერსიტეტის სასწავლო, სამეცნიერო, კულტურული, სპორტული 

საქმიანობის პოპულარიზაცია, ორგანიზება და განხორციელებისათვის 

ხელშეწყობა (საუნივერსიტეტო ინტელექტუალური/სამეცნიერო/შემეცნებითი 

ხასიათის და საქველმოქმედო სახის შემოქმედებითი სტუდენტური 

ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; 

• საუნივერსიტეტო სპორტული გუნდების, მუსიკალური ანსამბლებისა და 

შემოქმედებითი ჯგუფების შექმნის შესახებ სტუდენტთა ინიციატივების 

წარმოდგენა, მათი რეალიზაციისათვის ხელშეწყობა და საქმიანობის 

კოორდინაცია; 

• საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარება, სპორტის პოპულარიზაცია, 

სპორტული ღონისძიებების/უნივერსიადების ორგანიზება, ნიჭიერი 

სტუდენტების გამოვლენა, უნივერსიტეტის სახელით რეგიონალურ და 

რესპუბლიკურ უნივერსიადებში და სტუდენტურ დღეებში მათი მონაწილეობის 

ხელშეწყობა; 

• უნივერსიტეტის სტუდენტების ჰარმონიული განვითარებისა და 

სახელოვნებო სივრცეში მათი მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი 

შემოქმედებითი კონტაქტების დამყარება და უნივერსიტეტის სტუდენტების 

შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმაზე ზრუნვა, მათი ნიჭისა და სურვილის 

შესაბამისად; 

•  საგანმანთლებლო სფეროში მიმდინარე სხვადასხვა კონკურსების, 
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პროექტების და პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისათვის გაცნობა; 

• სტუდენტების ხელშეწყობა დასაქმებისათვის აუცილებელი ზოგადი 

უნარჩვევების განვითარებაში, მათი ინფორმირება შრომის ბაზრის დინამიკასა და 

პერსპექტივებზე, სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა 

ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, დამსაქმებლებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა მათი სასწავლო პროცესთან დაახლოებისა და სამომავლოდ, 

საგანმანთლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად;  

• სტუდენტების დახმარება საკუთარი განათლებისა და კარიერის სწორად 

წარმართვაში და დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში; 

• შრომის ბაზრისა და დასაქმების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან 

(სახელმწიფო, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან) 

თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის 

მიზნით; 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა 

საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში მათი ინტეგრირების მიზნით და შესაბამისი 

წინადადებების უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისათვის წარდგენა; 

• საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციები. 

      ამრიგად, ზემოაღნიშნული სამსახური ერთ-ერთი მთავარი რგოლია 

სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისების განხორციელებისა და კარიერული 

მხარდაჭერის მიმართულებით.  

   აღსანიშნავია საკონსულტაციო სფეროში ელექტრონული საშუალებების როლიც.   

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტის პირადი ელექტრონული გვერდი - 

portal.bsu.edu.ge, რომლიდანაც სტუდენტს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია 

ჩაბარებული და რეგისტრირებული (მიმდინარე) საგნების შესახებ, მიღებული 

შეფასებების შესახებ. აქვეა განთავსებული სტუდენტის მონაცემები. სტუდენტის 

ელექტრონულ გვერდს აქვს მიმოწერის ფუნქცია ადმინისტრაციასთან და საგნის 

ლექტორთან. მისასალმებელია, რომ სტუდენტური პორტალი აღჭურვილია 

სტუდენტისათვის საჭირო ყველა ფუნქციით, როგორიცაა მიმოწერა, საგნებზე 

რეგისტრაცია, გამოცდების განრიგის გაცნობა, გამოცდის დაწერა და სხვა. 

   უნივერსიტეტში, სტუდენტთა კონსულტაციის პროცესში ჩართულია 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალიც. განათლების სფეროში მოქმედი 

რეგულაციებით, პერსონალი ვალდებულია განახორციელოს საკონსულტაციო 

მომსახურება.  

   ვიზიტის შედეგად გამოირკვა, რომ აღნიშნული ვალდებულება პრაქტიკაშიც 

ხორციელდება. სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ 

აუცილებელი კონსულტაცია პირადი შეხვედრების გზით მიიღონ აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალისაგან. გარდა ამისა, პერსონალი სტუდენტებს უწევს 

კონსულტაციას, სტუდენტური პორტალის სოციალური ქსელისა და სატელეფონო 

კომუნიკაციის გზით.  

აღსანიშნავია, რომ   აკადემიური პერსონალის ინდივიდუალურ დატვირთვაში 

გათვალისწინებულია სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობა. ამ მიზნით, 

უნივერსიტეტის შესაბამის დეპარტამენტში დგება პროფესორ-მასწავლებელთა 
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კონსულტაციების განრიგი, განთავსება ხდება საჯაროდ, დეპარტამენტის და 

ფაკულტეტის საინფორმაციო დაფაზე. 

   ადმინისტრაციულ, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებებით პირდაპირ არაა განსაზღვრული ზემოაღნიშნულ პირთა 

ვალდებულება მონაწილეობა მიიღონ  სტუდენტთა საკონსულტაციო პროცესში. 

თუმცა, ხელშეკრულებით განსაზღვრულია ვალდებულება, რათა პერსონალი 

გაეცნოს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებს და 

შეასრულოს ისინი, რაც იმას ადასტურებს რომ საკონსულტაციო სერვისები 

რეალურად ხორციელდება.  

   მისასალმებელია უნივერსიტეტში, სამეცნიერო კვლე¬ვების სამსახურის 

არსებობა, რომელიც ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს, როგორებიცაა: 

კონფერენციები, სტუდენტური სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები და სხვ.  

   რაც შეეხება, საერთაშორისო პროექტების, ღონისძიებების, გაცვლითი 

პროგრამების, საზაფხულო სკო¬ლების, კონფერენციებისა და მობილობის  შესახებ 

სტუდენტთა ინფორმირებას, ფაკულ¬ტეტის ადმინისტრაციასთან და პროგრამის 

ხელმძღვანელთან ერთად, ამ საქმიანობას  უძღვება სტრა¬ტეგიული 

განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი. 

  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, უნივიერსიტეტის არაერთი სტრუქტურული 

რგოლი და თანამშრომელი რეალურად უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის 

საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას. ადმინისტრაციის, აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის განმარტებით, კომუნიკაციის აქტიურ საშუალებად გამოიყენება, 

სტუდენტური პორტალი, სოციალური ქსელი „ფეისბუქი“ და ელექტრონული 

ფოსტა. ამასთან ერთად, კომუნიკაციის გავრცელებული ფორმებია სატელეფონო 

და პირადი კონსულტაციები.   

   აღსანიშნავია უნივერსიტეტის როლი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა 

კარიერული განვითარების მხარდაჭერის საკითხშიც. როგორც აღინიშნა, 

უნივერსიტეტში დასაქმებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები სტუდენტს 

შეუძლია მიიღოს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და 

სპორტის სამსახურში.  

   უნივერსიტეტი თანამშრომლობს არაერთ პარტნიორ დამსაქმებელ 

ორგანიზაციასთან.        

   ექსპერტთა ჯგუფი გაესაუბრა უნივერსიტეტის რამდენიმე პარტნიორ 

დამსაქმებელს. ინტერვიუს ესწრებოდნენ: აჭარის რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

პროკურატურის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, აჭარის 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსა და საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები. 

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს (შემდგომში - საბჭო) 

წარმომადგენელმა ინტერვიუს დროს დაადასტურა ჩართულობა პროგრამის 

შემუშავებასა და განხორციელებაში. საბჭოს უნივერსიტეტთან  გაფორმებული აქვს 

მემორანდუმი და აქტიურად მონაწილეობენ ისეთ პროცესებში როგორიცაა,  

კონფერენციები, სემინარები,  ტრეინინგები და სასწავლო პრაქტიკის ნაწილი.  

   ბათუმის საქალაქო სასამართლოს წარმომადგენელმა ინტერვიუს დროს აღნიშნა, 

რომ სასამართლო   სტუდენტები გადიან სტაჟირებას სასამართლოში, რომელზეც 

კონკურსის წესით ინიშნებიან. სასამართლოს წარმომადგენელმა დადებითად 
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შეაფასა პროგრამის სტუდენტების ცოდნა და უნარები.  

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის (შემდგომში - 

პროკურატურა) წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტები 

პროკურატურაში გადიან სტაჟირებას და ზოგჯერს საქმდებიან კიდეც. 

პროკურატურა თანამშრომლობს უნივერსიტეტთან პროგრამის განვითარების 

მიმართულებითაც, ასევე უნივერსიტეტს სთავაზობს  სხვადასხვა შინაარსის 

ტრეინინგებს.  

   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო წარმომადგენელმა კი აღნიშნა, რომ 

სასამართლო რამდენიმე წელია თანამშრომლობს უნივერსიტეტთან. მხარეებს 

გაფორმებული აქვთ მემორნადუმი. სასამართლო საშუალებას აძლევს 

უნივერსიტეტს ისარგებლოს მათი ბიბლიოთეკითა და ელექტრონული საკვლევი 

ბაზებით. ამჟამად მოქმედი მემორანდუმით, სემესტრში 15 სტუდენტს ეძლევა 

შესაძლებლობა გაიაროს პრაქტიკა სასამართლოში. სასამართლოს 

წარმომადგენლის განმარტებით პრაქტიკის ნაწილში აქცენტი სწორედ სამაგისტრო 

პროგრამის სტუდენტებზე კეთდება. სასამართლო რეკომენდაციას უწევს 

სამეცნიერო კვლევების უცხო ენაზე განხორციელებას. 

    აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წამრომადგენელმა  

(შემდგომში - სააგენტო) აღნიშნა, რომ სააგენტო 2015 წლიდან თანამშრომლობს 

უნივერსიტეტთან.  ამავე წელს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი.  სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს უნივერსიტეტთან 

სტაჟირებისა და პრაქტიკის მიმართულებით. სააგენტოს თანამშრომელთა 90 

პროცენტი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია.   

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

წარდმომადგენელის განმარტებით სამინისტრო უნივერსიტეტთან 

თანამშრომლობს კონფერენციების და სხვა საჯარო ღონისძიებების 

მიმართულებით.  

   ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის  წარმომადგენლის განმარტებით, მათი 

ორგანიზაცია უნივერსიტეტთან მრავალი წელია თანამშრომლობს. ასოციაციაში 

მაგისტრატურის სტუდენტები გადიან სასწავლო პრაქტიკასაც და სტაჟირებასაც.  

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელმა კი განმარტა, 

რომ მთავრობა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს როგორც პრაქტიკის ისე 

სტაჟირების მიმართულებით.  

   ზემოაღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია აღინიშნოს, რომ 

უნივერსიტეტის როლი კარიერული მხარდაჭერის მიმართულებით თვალსაჩინოა. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგისტრო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

o სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o უნივერსიტეტის დებულება; 

o უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის №5 

გადაწყვეტილება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარების, 
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კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების“ დამტკიცების შესახებ; 

o სტუდენტური პორტალი;  

o უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი  საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის №15 

გადაწყვეტილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების სამსახურის 

დებულების შესახებ;  

o უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი  საბჭოს 2017 წლის 15 თებერვლის №02 

გადაწყვეტილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების და საგარეო 

ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ; 

o უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის №05  

გადაწყვეტილება  იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ;   

o აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o 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):  

   აღსანიშნავია, უნივერსიტეტში მოქმედი სტუდენტის პირადი ელექტრონული 

გვერდი - portal.bsu.edu.ge, რომელიც აღჭურვილია სტუდენტისათვის საჭირო 

ყველა ფუნქციით, როგორიცაა მიმოწერა, საგნებზე რეგისტრაცია, გამოცდების 

განრიგის გაცნობა, გამოცდის დაწერა და სხვა. პორტალი პასუხობს თანამედროვე 

სტუდენტური ელექტრონული პორტალის ყველა მოთხოვნას. აღსნიშნულ 

პორტალს, სხვა უნივერსიტეტებში არსებული ანალოგებისაგან გამოარჩევს მისი 

მრავალფუნქციურობა. 
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  
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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 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში - 

უნივერსიტეტი) სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

(შემდგომში - სამაგისტრო პროგრამა) თვითშეფასების ანგარიშის, აკრედიტაციის 

მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და დისტანციური ვიზიტის შედეგად 

მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია, აღინიშნოს, რომ 

უნივერსიტეტში მაგისტრანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელები. 

   უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეების შესწავლისას 

გამოიკვეთა, რომ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი დაკომპლექტებულია 

კვალიფიციური კადრებით, რომელთა პროფესიონალიზმიც დასტურდება, 

როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში მიღებული განათლებით, პროფესიული 

პრაქტიკით, აკადემიური ნაშრომებით, სამეცნიერო აქტივობით და სხვ. 

აკადემიური პერსონალი ძირითადად დაკომპლექტებულია დოქტორის, ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირებით.   

   უნივერსიტეტის მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია დადასტურებულია 

შესაბამისი განათლებითა და სამუშაო გამოცდილებით.  

   უნივერსიტეტში მოქმედებს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 

დადგენილებით დამტკიცებული ,,ბსუ-ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“ 

(შემდგომში - წესი),  რომლითაც დარეგულირებულია სამაგისტრო ნაშორმის 

შერჩევის, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობის, შესრულებისა და დაცვის 

წესები.  

       ზემოაღნიშნული „წესის“ მე-14 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი 

ითვალისწინებს მაგისტრანტის მიერ ჩატარებულ დამოუკიდებელ კვლევას 

შესაბამისიმი მართულებით, რომლის შედეგებიც აისახება სამაგისტრო ნაშრომში. 

სამაგისტრო ნაშრომი წარმოადგენს დასრულებულ ინოვაციურ კვლევას. 

   ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის, თანახმად სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას 

აუცილებელი კონსულტაციებით უზრუნველყოფის მიზნით სტუდენტს ენიშნება 

ხელმძღვანელი. სამაგისტრო ნაშრომის თემისა და ხელმძღვანელის დამტკიცება 
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უნდა მოხდეს სამაგისტრო პროგრამის პირველი სასწავლო წლის განმავლობაში. 

თემის შერჩევა ხდება სტუდენტისა და ხელმძღვანელის მოსაზრებათა შეჯერების 

საფუძველზე. 

   ზემოაღნიშნული „წესითაა“ გნსაზღვრული სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელისათვის წარდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიც. 

ზემოაღნიშნული „წესის“ მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, სამაგისტრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ბსუ-ს აკადემიური ან სამეცნიერო 

თანამდებობის პირი. ხოლო, საბაკალავრო ნაშრომს შესაძლებელია 

უხელმძღვანელოს მოწვეულმა სპეციალისტმა/მასწავლებელმა. გამონაკლის 

შემთხვევაში, ფაკულტეტის დეკანის დასაბუთებული წინადადების საფუძველზე, 

შესაძლებელია სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყოს ბსუ-ს დოქტორანტი 

(მხოლოდ სასწავლო კომპონენტის შესრულების შემდეგ). 

   ამავე „წესითაა“ განსაზღვრული სამაგისტრო ნაშრომისადმი წაყენებული 

ტექნიკური მოთხოვნები.  

   უნივერსიტეტის რეგულაციებით დადგენილია ნაშრომის წინასწარი განხილვაც. 

სამაგისტრო ნაშრომი სასწავლო პროცესის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე 

წარედგინება შესაბამის დეპარტამენტს წინასწარი განხილვისათვის 

(აპრობაციისათვის). 

   მისასალმებელია, რომ უნივერსიტეტში დადგენილი რეგულაციებითა და 

პრაქტიკით, ნაშრომი გადის შემოწმებას პლაგიატზე. ზემოაღნიშნული „წესის“ მე-7 

ნაწილის თანახმად, დარგობრივ დეპარტამენტში სამაგისტრო ნაშრომის წინასწარ 

განხილვაზე (აპრობაციაზე) დაშვების მიზნით, სტუდენტი ვალდებულია 

შესაბამის სემესტრში, არაუგვიანეს მე-14 სასწავლო კვირისა, Moodle-ის 

პლატფორმაზე ატვირთოს ნაშრომი, რომელიც შემოწმდება როგორც 

ანტიპლაგიატის პროგრამით, ასევე სტუდენტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

მიერ. ნაშრომის პირველადი შემოწმება ხორციელდება არაუგვიანეს მე-15 

სასწავლო კვირისა. 

  უნივერსიტეტს განსაღვრული აქვს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის წესიც. საჯარო 

დაცვის კომისიის შემადგენლობაში შედის შესაბამისი დარგის აკადემიური 

ხარისხის მქონე ხუთი პირი. კომისიის შემადგენლობა მტკიცდება რექტორის 

ბრძანებით. მაგისტრანტი საჯარო დაცვაზე დაიშვება ფაკულტეტის დეკანის 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტით, სასწავლო კომპონენტის სრულად 

შესრულებისა და სამაგისტრო ნაშრომის წინასწარი დაცვის პროცედურის გავლის 

შემდეგ. 

   უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი რეგულაციებით დაცვის პროცესზე და 

შედეგზე დგება შესაბამისი ოქმი. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვაზე მაგისტრანტი 

წარადგენს თემას ელექტრონული პრეზენტაციის ფორმით და აქცენტებს აკეთებს 

თემის აქტუალობაზე, სამეცნიერო სიახლეზე, მიზანსა და ამოცანებზე. დაცვაზე 

ხაზი უნდა გაესვას კვლევის ობიექტებსა და მეთოდებს, მაგისტრანტმა უნდა 

წარმოაჩინოს მიღებული შედეგები და დასკვნები. 

    საჯარო დაცვაზე ნაშრომის შეფასებისას უნივერსიტეტის დადგენილი აქვს 

შემდეგი კრიტერიუმები: კვლევის/პრობლემის აქტუალობა; მიღებული შედეგების 

მეცნიერული და პრაქტიკული ღირებულება; ნაშრომის აკადემიური დონე; 

პრეზენტაციის უნარი.   

   სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო დაცვის დასრულებისთანავე ფასდება კომისიის 
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მიერ დახურულ სხდომაზე. 

   აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფი გაეცნო დაცული სამაგისტრო ნაშრომების 

სიას, სამაგისტრო ნაშრომებს, გაესაუბრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, 

სამაგისტრო პროგრამის სხვადასხვა კურსის სტუდენტებსა და 

კურსდამთავრებულებს. 

   სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ მათ რეგულარული 

კონსულტაციები აქვთ მაგისტრატურის სტუდენტებთან. კონსულტაციების 

სიხშირე შეესაბამება პროგრამისა და საკვლევი თემის სპეციფიკას. 

ინტერვიუირების პროცესში გამოიკვეთა, რომ ხელმძღვანელები ითვალისწინებენ 

მაგისტრანტთა ინტერესს და ეხმარებიან, როგორც სამაგისტრო თემის შერჩევაში 

ისე მის შესრულებაში.  

   რაც შეეხება სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელთა კომპეტენციას, 

აღსანიშნავია, რომ ხელმძღვანელებს აქვთ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები, ასევე აქტუალური და შესაფერისი 

ცოდნა, რათა გაუძვენ კვლევას. შესაბამისად, მაგისტრანტებს ხელმძღვანელობენ 

სათანადო კომპეტენციის კადრები.  

   ექსპერტთა ჯგუფი გაეცნო დაცული სამაგისტრო ნაშრომების ჩამონათვალს და 

კვლევები მიიჩნია აქტუალურად. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი 

სამაგისტრო ნაშრომის სათაური მეტად ზოგადია და არ ასახავს კონკრეტულ 

საკვლევ პრობლემატურ საკითხს. თუმცა, ექსპერტთა ჯგუფი ასევე გაეცნო 

კონკრეტული სამაგისტრო ნაშრომების შინაარსსაც და გამოარკვია, რომ 

უმრავლესობა სამაგისტრო ნაშრომებისა აქტუალურია, აქვს სამეცნიერო სიახლე, 

ხოლო, შინაარსი დადებითად შეაფასა. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

o სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 

დადგენილებით დამტკიცებული ,,ბსუ-ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“;  

o სტუდენტური პორტალი; 

o პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის CV - ები; 

o დაცული სამაგისტრო ნაშრომების სია; 

o სამაგისტრო ნაშრომები; 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 

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

  

   

  

 

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 
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 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 

 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ხორციელდება  

მასში ჩარტული აკადემიური და მოწვეული პროფესორების მიერ. თვითშეფასების 

ანგარიშის მიხედვით,  პროგრამის განხორციელების პროცესში ჩართულია  25 პირი, აქედან 

14 - აკადემიური პერსონალია (2 პროფესორი, 5 - ასოცირებული პროფესორი, 7 ასისტენტი), 

7- მოწვეული პერსონალია.  

მაგ.  წარმოდგენილი პროგრამის მიხედვით, კერძო სამართლის მიმართულებით 

დადგენილია 13 საგანი, რომლის განხორციელება ხორციელდება  1  ასოცირებული 

პროფესორი, 2 - ასისტენტის მიერ და 2 მოწვეული პირის მიერ.  პროგრამისა  და 

სილაბუსების შესაბამისად, დგინდება, რომ  ასისტენტების მიერ ხორციელდება, მხოლოდ 

სამუშაო ჯგუფებში. შესაბამისად, კერძო სამართლის ბლოკის სრული დავირთვა 

გადანაწილებული 3 პერსონაზე, საიდანაც, 1 ასოცირებული პროფესორია, ხოლო 3 

მოწვეული.  

საჯარო სამართლის მიმართლებით პროგრამაში ჩართულია 1 ასოცირებული პროფესორი,  

2 - ასისტენტი და რამდენიმე მოწვეული პირი. საჯარო სამართლის მიმართულებით 

საერთაშორისო სამართლის ბლოკის საგნების სალექციო კურსს უძღვება ასისტენ 

პროფესორი;  

სისხლის სამართალი მიმართულებით პროგრამაში ჩართულია 2 -პროფესორი, 1 

ასოცირებული პროფესორი, 3- ასისტენტი, 4 - მოწვეული პირი.  

პროგრამის განხორციელების პროცესში, განსაუთრებით კერძო და საჯარო სამართლის 

მიმართულებით,  აკადემიური პერსონალის რაოდენობა შუსაბამოდ მცირეა, რაც ხელს 

უშლის პროგრამის მდგრადობას.  

აკრედიტაციისავის წარდგენილი იქნა გადამუშავებული სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც 

დაემატა არერთი ახალი საგანი.  ამჟამად მიმდინარე სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში 

თითქმის არ იყო შეთავაზებული კერძო სამართლის მიმართულების ბლოკის საგნები. 

შესაბამისად,  სტუდენტს შესაძლებლობა ჰქონდა აერჩია მხოლოდ საჯარო და სისხლის 

სამართლის მიმართულება. ახალი პროგრამას დაემატა  არაერთი საინტერესო და  

პრაქტიკაში  გამოყენებადი საგნები, მაგ, ჯანდაცვის სამართალი, დავის გადაწყვეტის 

ალტერნატიული საშუალებები, კრედიტიცის უზრუნველყოფის სამართალი, შედარებითი 
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კონკურენციის სამართალი, სამოქალაქო საქმეთა განხილვის თავისებურება და აშ. ამავე 

დროს საჯარო სამართლის მიმართულების ბლოკი გამდიდრდა და მრავალფეროვანი 

გახდა. თუმცა აუციელებელია აღინიშნოს, რომ სალექციო კურსის განხორიელება 

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და  პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პირის მიერ.  

პროგრამის მიხედვით, დგინდება, რომ მოწვეული ლექტორი  უძღვება საჯარო სამართლის 

მიმართულების ორ საგანს: ადმინისტრაციული ადვის წარმოება და სასამართლი პრაქტიკა, 

2) ადმინისტრაცული სამართლის აქტუალური საკითხები. სილაბუსის შესაბამისად, 

დადგინდა, რომ მოწვეულ პირთან ერთად საგანის  სამუშაო ჯგუფებს დახმარებას უწევს 

ასისტენტი. გასაუბრების დროს მოწვეულმა ლექტორმა დაადასტურა, მხოლოდ 

სასემინარო ჯგუფების გაძღოლის ფაქტი, თუმცა წარმოდგენილი სილაბუსებითა და 

პროგრამით საწინააღმდეგო დასტურდება. ამავე დროს მისი CV-ის შესაბამისად, ვერ 

დგინდება მისი  სამეცნიერო, კვლევითი ან სხვაგვარი საქმიანობა ადმინისტრაციული 

სამართლის პრაქტიკულ კურსთან დაკავშირებით. აღსანიშანავია, რომ აღნიშნული 

მოწვეული პირი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში უძღვება მხოლოდ  სასემინარო 

კურრს, ხოლო სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში - სალექციო კურსს. 

          თვითშეფასების ანგარიშის მიხედვით, პროგრამაში ჩართული  პირები მუდმივად 

ახორციელებენ საკუთარი პროფესიულ განვითარებას და აქიუტრად არიან ჩართულები 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ  უსდ-ს 

წარმომადგენელების მიერ თითქმის ვერ დადასტურდა აქტიური სამეცნიერო კვლევის 

განხორციელება და მასში პერსონსალის ჩართვა.  ამავე დროს თითქმის არ ხდება უსდ-ს 

მიერ აქტიური მხარდაჭერა  პერსონალის პროფესიული განვითარების, გაცვლით 

პროგრამაში მონაწილეობის მიღების, სამეცნიერო -კვლევით საქმიანობის პროცესში მათი 

მხარდაჭერა. პირადი მასალების გაცნობის შედეგად დადგინდა, რომ პროგრამაში ჩართულ 

პირთა ნაწილს არ უდასტურდება შესაბამისი კვლევის, მონოგრაფიის, სამეცნიერო 

ნაშრომის  არსებობა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o პირადი საქმეები; 

o გასაუბრების შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

1) პროგრამის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელი აკადემიური 

პერსონალის  რაოდენობის ზრდა, განსაკუთრებით კერძო სამართლისა და საჯარო 

სამართლის მიმართულებით; 

2) სალექციო კურსის გაძღოლა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი სამეცნიერო- 

კვლევისა და  კვალიფიკაციის მქონე პირს; 

3) აუცილებელია აკადემიური პერსონალი მუდმივად იყოს ჩართული  სამეცნიერო-
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კვლევით საქმიანობაში; 

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, 

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 

 

უსდ-ს მიერ 2017 წლის  29 ივნისს დამტკიცებულია ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი, რომლის შესაბამისად მუდმივად 

ხორციელდება პერსონალის პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება. 

აღნიშნული რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება. ამავე დროს უსდ-ს მიერ 

წახალისებულია პერსონალის მიერ  სამეცნიერო და სხვაგვარ აქტივობებში ჩართულობა.   

უსდ-ს მიერ წარმოდგენილი პირადი საქმეების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი  ახორციელებს  სასწავლო პროცესს, თუმცა მათ 

ჩართულობა სამეცნიერო, კვლევით და სხვაგვარ პროფესიული განვითარების პროცესში  

დაბალია.  პროგრამაში ჩართულ პერსონალის ნაწილს, მიუხედავად მათი ხანგრძლივი 
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პედაგოგიური საქმიანობისა, არ გააჩნია არც ერთი შრომა, სტატია, კვლევა, მონოგრაფია 

და სხვა ნაშრომი. მიუხედავად იმისა, რომ უსდ-ს მიერ დამტკიცებულია პერსონალის 

სამეცნიერო აქტივობის აღწერისა და შეფასების პროცედურა, რჩება განცდა, რომ 

აღნიშნული ჯეროვნად ვერ ხორციელდება.   

აღსანიშნავია, რომ აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული პერსონალის ჩართვა 

მინიმალურია პროფესიული განვითარების სხვადასხვა პროექტებში. აკადემიურ  

პერსონალის დიდმა ნაწილმა ვერ მოახერხა გაიხსენა ბოლო 5 წლის განმავლობაში,  

პროფესიულ პროექტებსა თუ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც უშუალოდ 

იყო დაკავშირებული მათ სალექციო კურსთან. ამასთან, ვერ მოხერხდა პერსონალის 

პროფესიული განვითარების მიზნით უსდ-ს ფინანსურად მხარდაჭერილი პროექტის 

დასახელება. 

გასათვალისწინებელია, რომ პერსონალის (ასისტენტები) მიერ ვერ დასახელდა ისეთ 

საგანამათლებლო პროექტში მონაწილეობა, რომელიც წახალისეული, დაფინანსებული, 

მითითებული ან მოთხოვნილი ყოფილიყო უსდ-ს მიერ, პროგრამის განმახორციელებელი 

სუბიექტის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის. შესაბამისად, აუცილებელია პერსონალის 

მუდმივი პროფესიული  განვითარება და  სამეცნიერო მუშაობა შეფასებული იქნეს უსდ-ს 

მიერ.  

გასაუბრების დროს აღინიშნა, რომ უსდ-ს მხარდაჭერით არაერთხელ  განხორციელდა 

პერსონალის გაცლით პროგრამაში მონაწილეობა, უკრაინასა და ყაზახეთში. აღნიშნული 

სრულად იქნა დაფინანსებული უსდ-ს მიერ, თუმცა პერსონალის რამდენიმე წევრი  (მაგ. 

მალხაზ ნაკაშიძე, სოლომონ მენაბდიშვილი, გულიკო კაჟაშვილი) საკუთარი რესურსითა 

და სხვადასხვა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მუდმივად ახორციელებს 

პროფესიული განვითარებაზე ზრუნვას. უსდ-ს დახმარება პერსონალის მიმართ 

მინიმალურია. 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პირების პირად საქმეებში მითითებულია 

არერთი კონფერენცია თუ სტატია, რომელიც ინგლისურ ენაზეა შესრულებული. ამავე 

დროს მათ მიერ შემუშავებულ სილაბუსში მითითებულია არაერთი ინგლისურენოვანი 

დამხმარე ლიტერატურა. თუმცა ამავე პირადი საქმეებში აღნიშნულია, რომ ისინი უცხო 

ენას ფლობენ ლექსიკონის დახმარებით ან საერთოდ არ ფლობენ შესაბამის უცხო ენას. 

მიგვაჩნია, რომ უცხო ენის არ ცოდნა წარმოადგენს პერსონალის მიმართ დამაბრკოლებელ 

გარემოებას, გაეცნონ თანამედროვე და ევროპულ ლიტერატურას და მიგნებებს, 

რომლებიც საშუალებას მისცემდა სტუდენტებისათვის გაეცნოთ და შეესწავლოთ 

ქართული, ევროპული და ანგლო-ამერიკული სამართლის შედარებითი ანალიზი.  

აღსანიშნავია, რომ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ თითქმის არ ხდება უსდ-

ში არსებული სამეცნიერო ბაზების გამოყენება, რომლის შესახებ ინფორმაცია 

დაადასტურა ბიბლიოთეკის წარმომადგენელმა და მოგვაწოდა ცხრილის ბაზების 

გამოყენების სტატისტიკის შესახებ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

• აუცილებელია, გაძლიერდეს აკადემიური პერსონალის ჩართვა სამეცნიერო და 

კვლევით საქმიანობასა და პროფესიული განვითარების მიზნით პერსონალის მუდმივი 

ჩართულობა სხვადასხვა პროექტებში. უსდ-ს მიერ მხარდაჭერილი და წახალისებული 

უნდა იქნეს პერსონალის მსგავსი აქტივობა, ხოლო შემდგომში ყოველწლიურად მოხდეს 



39 

 

ინფორმაციის შეფასება და ანალიზი; 

• ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერების მიზნით, აუცილებელია  ნებისმიერი 

ინფორმაცია  საერთაშორისო პროექტების შესახებ ღიად და გახსნილად მიეწოდებოდეს  

პერსონალს; 

• საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკის მიღების მიზნით 

აუცილებელია, პერსონალის ჩართვა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, 

განსაკუთრებით ევროპულ უნივესიტეტებთან. ამ მიზნით სავალდებულოდ იქნეს 

უზრუნველყოფილი მათი მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში, 

გაცვლით პროგრამებსა და სხვა მსგავსი ხასიათის პროექტბში. ამასთან, აუცილებელია 

მუდმივად ხორციელდებოდეს პერსონალის ინფორმირება აღნიშნული პროექტის შესახებ 

და უზრუნველყოფილი იქნეს პერსონალის სავალდებულო მხარდაჭერა უსდ-ს მიერ; 

• აუცილებელი უზრუნველყოფილი იქნეს პერსონალის სათანადო ინფორმირება 

სამეცნიერო ბაზების არსებობისა და მათი გამოყენების წესის შესახებ. ასევე,  უსდ-ს მიერ 

მოხდეს სამეცნიერო ბაზების გამოყენების რაოდენობის კონტროლი და პერსონალის 

წახალისება მოახიდნონ სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება მაღალ-რეიტინგულ 

გამოცემებში; 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

პერსონალის ინტერნაციონალიზაციის მიზნით და ენობრივი  კომპეტენციის დაძლევის 

მიზნით უნდა  გაძლიერდეს პერსონალის გადამზადების პროცესი. ამავე დროს 

გადამზადების კურსი სასურველია მოიცავდეს დარგობრივ ინგლისურს. 

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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4.3 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 

 

უსდ-ს მიერ  სასწავლო პროცესის განხორციელების პროცესში აქტიურად არის 

ჩართული პორტალი, რომლის მეშვეობითაც ხორციელედება  სტუდენტებისა  და 

პერსონალის კომუნიკაცია. ამავე დროს პორტალის მეშვეობით  ხდება საგამოცდო  

პროცესის წარმართვა.   გასაუბრების შედეგად აღინიშნა, რომ ონაილ-სწავლების 

პროცესში პორტალი გადატვირულობის დროს, საკმაოდ გართულებული იყო 

პორტალზე შეღწევა და პროცესის წარმართვა.   

 უსდ-ს გააჩნია  ბიბლიოთეკა, რომელიც დათვალიერება მოხდა  ელექტრონული 

ჩართვის მეშვეობით. წიგნადი ფონდი მუდმივად განახლებადია. გაზიარებული 

ინფორმაციის შედეგად დაადგინდა, რომ  სასწავლო კურსის ფარგლებში უსდ-

სათვის გადაცემული  სასწავლო მასალა მყისიერად აიტვირთება პროგრამაში და 

ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის.  ბიბლიოთეკის წარმომადგენელების მიერ 

მოძიებული იქნა შემთხვევითი შერჩევით ექსპერტის მიერ დასახელებული 

წიგნები, თუმცა მათი ნაწილი ვერ იქნა მოძიებული ბიბლიოთეკაში, ვერც 

ელექტრონული და ვერც მატერიალური სახით. 

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს რამდენიმე სახის სამეცნიერო  ბაზა (მაგ EBSCO), 

თუმცა თავად ბიბლიოთეკის წარმომადგენლის მიერ აღნიშნული იქნა, რომ 

ბაზებით  გამოყენების რიცხვის ძალიან მცირეა, მათ შორის ექსპერტებისა და 

სტუდენტებისაგან. სტუდენტების მიერ სამაგისტრო ნაშრომების მომზადება 

ინგლისურენოანი ლიტერატურის მოძიების გარეშე ხდება. ამასთან, 

სტუდენტებთან დასმული შეკითხვით დადგინდა, რომ  სამეცნიერო ბაზების 

არსებობისა და მათი გამოყენების შესახებ სტუდენტებს ინფორმაცია არ გააჩნდათ. 

ექსპერტის მიერ მოთხოვნის შემდგომ მოწოდებული იქნა ბაზებზე წვდომის 

შესახებ შესაბამისი ცხრილი, რომელიც მეშვეობითაც დადგინდა, რომ  ბაზის 

გამოყენების რაოდენობა თითქმის ნულს უტოლდება. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; 

o სამეცნიერო ბაზებზე წვდომის აღრიცხვის დოკუმენტი; 

o წიგნადი ფონდის საძიებო სისტემის დათვალიერების შედეგი; 

რეკომენდაციები: 

. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდში აუცილებელია არსებობდეს სილაბუსში 

მითითებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა;  

სამაგისტრო პროგრამის განხორციელების მიზნით, რეკომენდირებული უსდ-ს მიერ 
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მოხდეს დამატებითი  სამეცნიერო ბაზების  დამატება (მაგ, Heinonlain);  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

ბიბლიოთეკის წარმომადგენელების მიერ მუდმივად ხორციელდებოდეს მატერიალური 

სახით არსებული ლიტერატურის ელექტრონული ფორმით გადაქცევა,  რათა გაიზარდოს 

მათი ხელმისაწვდომობა; 

გაძლიერდეს პორტალის გამოყენების სერვისი, რათა განსაკუთრებით საგამოცდო 

პერიოდში არ შეფერხდეს წვდომა და გამოყენება; 

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 

 

 

4.4  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 

 

უსდ-ს მიერ წარმოდგენილია 2020 წლის 03 ივნისის ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული პროგრამის  ბიუჯეტი. აღნიშნული 

დოკუმენტის შესაბამისად, პროგრამაზე ირიცხება 100  სტუდენტი, ხოლო  

სწავლის საფასური შეადგენს  2250 ლარს.  გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ 
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ბიუჯეტი ცენტრალიზებულია და პროგრამის ბიუჯეტირება ხორციელდება 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით.  შესაბამისად, პროგრამის 

საჭიროების შემთხვევაში  პროგრამის ხელმძღვანელი ნაკლებად მოქნილია  

პერსონალის ან სტუდენტების მხარდაჭერის პროცესში. 

     

წარმოდგენილი ბიუჯეტის დოკუმენტში ასახულია, მხოლოდ პერსონალისათვის 

გასახდელი შრომით ანაზღაურების შესახებ. დოკუმენტის შესაბამისად, 

მოწვეული პირისათვის შრომითი ანაზღაურების ოდენობა შეადგენს 15 ლარს 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.  

საშემოსავლო და საპენსიო  გადასახდელის დაქვითვთის შემდგომ  მისაღები 

თანხა არაგონივრულად დაბალი ოდენობისააა. შესაძლებელია სწორედ 

აღნიშნული იყო დარგის პროფესიონალების  ნაკლები დაინტერესების 

საფუძველი. უსდ-ს წარმომადგენლების მითითებით,  კადრების სიმწირის და  

მაღალ-პროფესიონალის  პერსონალის დეფიციტის მუდმივად არსებობს 

რეგიონალურ უნივერსიტეტებში. ბათუმის უნივერსიტეტის მაგალითზე 

შესაძლებელია კადრების მუდმივი ზრდა  რეგიონში  არსებული რესურსის 

გამოყენებით. თუმცა მაღალ-კვალიფიციური კადრების მოზიდვა და პროგრამაში 

ჩართვა და მათი მუდმივი შენარჩუნება აღნიშნული საფასურის გადახდის  

სანაცვლოდ ნაკლებად მოსალოდნელია. შესაბამისად, აუცილებელია მოხდეს 

მოწვეული პერსონალის სახელფასო ანაზღაურების გადახედვა.  

უსდ-ს წარმომადგენელების მითითებით, ფაკულტეტზე გამოყოფილი ბიუჯეტის 

შესაბამისად,  10 000 ლარი გამოყოფილი პერსონალის  სამეცნიერო, პროფესიული 

და პრაქტიკული აქტივობისათვის. აღნიშნული თანხის ოდენობა შეუსაბამოდ 

მცირეა და აუცილებელია მისი გადახედვა; 

სტუდენტების მიერ მითითებული იქნა, რომ მათი მოთხოვნით არაერთხელ იქნა 

მოთხოვნილი საჯარო ლექციებისა და სხვა  პროექტებში ჩართულობის 

მხარდაჭერა. თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით უსდ-ს 

წარმომადგენელებისაგან მხარდაჭერა არ იყო. წარმოდგენილი მასალებით 

დასტურდება, რომ უსდ-ს მიერ წარმოდგენილია ბსუ-ს ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 2018 წლის 16 აპრილის №01-11/51 ბრძანება სტუდენტური 

საპროექტო განაცხადის საბიუჯეტო კლასიფიკაციის და გასაწევი ხარჯების 

ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტის 

შესაბამისად, საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროექტის  

მაქსიმალური ღირებულება სტუდენტური პროექტის მაქსიმალური ღირებულება 

შეიძლება იყო 5000 ლარი, ხოლო სამეცნიერო პროექტი -3000 ლარი. ამ 

დოკუმენტის არსებობის მიუხედავად,  თითქმის არ ხორციელდება სტუდენტთა  

მხარდაჭერა  საგანამანათლებლო და სამეცნიერო პროექტების მხარდაჭერის 

კუთხით.  კურსდამთავრებულთა და სტუდენტთა გასაუბრების დროს ერთხმად 

აღინიშნა საჯარო ლექციების ნაკლებებოს არსებობა, ამავე დროს სტუდენტთა 

უნივერსიტეტის გარეთ პროექტებში მხარდაჭერი, უნივერსიტეტის გარე 

იმიტირებულ პროცესებსა და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის 

ნაკლებობა.  ამავე დროს სასურველია უსდ-ს მიერ მოხდეს საჯარო ლექციების, 

სიმპოზიუმების, სემინარების მხადაჭერა სტუდენტებისა და პერსონსალისათვის  

გამოცდილების და ცოდნის გაზიარების მიზნით. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o 2020 წლის 03 ივნისის უსდ-ს  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  მიერ დამტკიცებული 

პროგრამის ბიუჯეტი; 

o  გასაუბრების შედეგები; 

რეკომენდაციები: 

• პროგრამის განხორციელების მოქნილობის გაზრდისათვის და ავტონომიურობის 

გაზრდისთვის აუცილებელია მოხდეს პროგრამის ბიუჯეტის დეცენტრალიზება 

• კვალიფიციური კადრებისა და დარგის სპეციალისტების მოწვევისა და 

შენარჩენულების მიზნით აუცილებელია გადაიხედოს მოწვეული პერსონალის 

საათობრივი ანაზღაურება;•  

გაიზარდოს სამეცნიერო და კვლევითი პროექტების, საგანამანათლებლო და პროფესიულ 

პროექტებში (საერთაშორისო და ეროვნული იმიტირებულ პროცესები, სიმპოზიუმები, 

საჯარო ლექციები) პერსონალისა და სტუდენტთა მონაწილეობის ფინანსური 

უზრუნველყოფა. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

გაიზარდოს და ხელმისაწვდომი გახდეს უნივერსიტეტის გარეთ სტუდენტთა და 

პერსონალის აქტივობის მხარდაჭერა; 

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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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 

 

უსდ-ს მითითებით შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით მუდმივად ხდება 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და შედეგების ანალიზი. გასაუბრების დროს 

აღინიშნა, რომ პროგრამის შემოშავების პროცესში ჩართული იყვნენ სტუდენტები 

და პერსონალი, პროგრამის კულიკულუმის შემუშავების პროცესში ჩართულნი 

იყვნენ დამსაქმებლები.  გასაუბრების შედეგად  სტუდენტთა ჩართულობა 

პროცესის განვითარებისა და პროგრამის შემუშავებაში ვერ დადასტურდა, ამავე 

დროს დამსაქმებლების დიდმა ნაწილში ვერ  გაიხსენა კურიკულუმის  შემუშავების 

პროცესში მათი მონაწილეობის შესახებ. 

უსდ-ს მითითებით  მუდმივად ხდება სასწავლო პროცესების მონიტორინგი და 

შედეგების ანალიზი.  ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, სტუდენტთა 

კმაყოფილების კვლევა და მათი ინტერვიურება. გასაუბრების შედეგად დადგინდა, 

რომ   სალექციო კურსის დაწყების დროს არაერთხელ იქნა მოთხოვნილი 

ლექტორის შეცვლა, მათ შორის არასასურველი და რთული მასალის გამო, 

რომელიც დაკმაყოფილდა  უსდ-ს მიერ. საბაკალავრო სწავლების პროცესში არცთუ 

იშვიათად ცდებოდა ლექცია აღდგენისა და დამატებითი  ლექციის ჩატარების 

გარეშე.  აღნიშნული პროცესი უზრუნველყოფა და მონიტორინგი აუცილებელია 

მოხდეს  უსდ-ს წარმომადგენელების მიერ. 

უსდ-ს სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასურველის მოხდეს 

ლექციაზე დასწრება, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როცა სალექციო კურსის 

გაძღოლა ხორციელედება ასისტენტების მიერ. 

უსდ- ს თვითშეფასების დოკუმენტში მითითებულია, რომ  შემუშავდა სამეცნიერო 

-კვლევითი საქმიანობის  სავალდებულო მოთხოვნები.  აკადემიური საბჭოს მიერ 
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დამტკიცებული 2017 წლის  18 ივლისის დებულების შესაბამისად 

გათვალისწინებულია, სამეცნიერო ღონისძიებებზე მონაწილეობის, სამეცნიერო 

პუბლიკაციების მაღალ-რეინგულ გამოცემებში გამოქვეყნების, სამეცნიერო 

გრანტებისა მიღების წესი. ამავე დროს უსდ-ს მიერ ხორციელდება ამავე აქტივობის  

აღრიცხვა და  ანალიზი. თუმცა წარმოდგენილი მასალებით საკმაოდ მწირია  

პერსონალის სამეცნიერო პროექტებში, მაღალ-რეიტინგულ გამოცემებსა და  

სამეცნიერო გრანტის მიღების რიცხოვნობა. შესაბამისად, მისი ანალიზის შედეგად 

სამეცნიერო მუშაოების ხარისხის შეფასება თითქმის ვერ ხორციელდება. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 18 ივლისის №66 დადგენილება „ბსუ-ს 

სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიეროკვლევითი მუშაობის შეფასების წესის“ შესახებ; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 თებერვლის №28 დადგენილება „ბსუ-ს 

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის“ დამტკიცების შესახებ; 

o ისმფ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კვლევები, სტუდენტთა 

გამოკითხვის შედეგები; 

o გასაუბრების შედეგები; 

რეკომენდაციები: 

• გაცდენლი სალექციოს საათების შემდგომ  სავალდებულოა მოხდეს მისი აღდგენა 

სტუდენტებისათვის მისაღებ დროსა და პირობებში; 

• სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასურველია მოხდეს ლექციებზე 

დასწრება, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როცა სალექციო საათების ჩატარება 

ხორციელდება ასისტენტის მიერ; 

• მუდმივად ხდებოდეს პერსონალისა პროფესიული, სამეცნიერო, კვლევითი და 

საგანმანათლებლო აქტივობის  კონტროლი და ანალიზი; 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პროგრამის განვითარებასა და კულიკულიმების შედგენის პროცესში გაძლიერდეს 

სტუდენტთა  ჩართულობა; 

აუცილებელია გაძლიერდეს და მუდმივ ზედამხედველობას ექვემდებარებოდეს 

პერსონალის მიერ სალექციო და სასემინარო საათების ჩატარება; 

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 

 

უსდ-ს განცხადების გარე შეფასება ხორციელდება დამსაქმებელთა, 

კურსდამთავრებულთა  და პროფილური არასამთავრობო ორგანიზაციათა  

შეფასების შედეგად.  უსდ-ს  მიერ გათვალისწინებული იქნა  მათ მიერ 

წარმოდგენილი რეკონდაციები და პროგრამას დაემატა ისეთი საგნები, როგორიცაა 

სამშენებლო სამართალი, კულტურის ძეგლთა დაცვის სამართალი, სააღსრულებო 

სამართალი, შესყიდვების სამართალი. ამავე დროს საგადასახადო სამართალი 

გახდა სავალდებულო საგანი.   ამავე დროს ამ კურსის ხელმძღვანელებად 

მოწვეულნი არიან დარგის პრაქტიკოსი სპეციალისტები. პროგრამის გამდიდრება 

პრაქტიკული საგნებით უდავოდ დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა 

აუცილებელია შემუშავდეს აღნიშნული  საგნებისათვის შესაბამისი ლიტერატურა. 

უსდ-ს მითითებით  მუდმივად ხდება პროფესიაში შესვლისათვის აუცილებელი 

სასერთიფიკაციო გამოცდების შედეგების ანალიზი. თვითშეფასების დოკუმენტის 

თანახმად, ბოლო 5 წლის განმალობაში  249 კურსთამთავრებულიდან, გამოცდაზე 

გავიდა 152 კურსდამთავრებული, თუმცა გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 71  პირმა 

(დაახ. 47%). აღნიშნული საკმაოდ არასახარბიელო მაჩვენებელი თავად უთითებს 

პროგრამის გაუმჯობესების აუცილებლობის შესახებ. თუმცა მისი შედეგების 

განალიზება და პროგრამის არსებითი ცვლილება ამ მაჩვენებლის  გაზრდის 

მიზნით არ მომხდარა. 

პროგრამა, გარე ხარისხის შეფასების მიზნით ასევე იყენებს აკრედიტაციის 

დოკუმენტს და უნივერსიტეტის მიერ პროგრამაში  განხორციელებული 

ცვლილებები ყოველწლიურად ისახება თვითშეფასების წლიურ ანგარიშში. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 თებერვლის №28 დადგენილება „ბსუ-ს 
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ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის“ დამტკიცების შესახებ; 

o გასაუბრების შედეგები; 

რეკომენდაციები: 

 გაძლიერდეს პროგრამის გარე შეფასება  დარგის ექსპერტის მიერ. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• გაძლიერდეს  დამსაქმებელთა ჩართვა პროგრამის განვითარების პროცესში; 

• მოხდეს საერთიფიკაციო გამოცდის შედეგების ანალიზი და  განხორციელდეს 

შესაბამისი ცვლილებები; 

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.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უნივერსიტეტში  შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

შეფასების სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. ამ მიზნით წარმოებს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასების 

მექანიზმები.   

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

მოწვეული, ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა 

და დამსაქმებლის ჩართულობით, უნივერსიტეტში ხორციელდება ჩამოთვლილ 

დაინტერესებულ პირთა გამოკითხვა და გამოკითხვის შედეგების. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური აღნიშნული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით პროგრამის 

ადმინისტრირებაში ჩართულ პირებს წარუდგენს რეკომენდაციებს. 

პროგრამის მონიტორინგი მოიცავს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებას პროგრამის 

განხორციელების პროცესის შეფასებასთან ერთად. პირველი მათგანი ვერ სრულდება 

მექანიზმის გაუმართაობის გამო. შესაბამისად, რთულია პროგრამის შეფასების 

მიზნობრიობაზე საუბარი დაინტერესებულ პირთა მხრიდან, როდესაც არ გვაქვს 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზი, რომელიც მიმართული იქნებოდა სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამისკენ. შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძვლეზე წარმოდგენილ 

უნდა იქნეს ის რეკომენდაციები, რომელიც პროგრამის გაუმჯობესების პროცესში 

მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, მაგალითდ, საფუძვლად დაედება პროგრამის ან 

შეფასების სისტემის მოდიფიცირებას. 

პროგრამის მონიტორინგის კუთხით არ განხორციელებულა მისი უცხო პროგრამასთან 

დადარება და მიღებული შედეგების პროგრამის განვითარების მიზნით გამოყენება. 

სასურველია, რომ სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დადარებულ იქნეს უცხო 

ანალოგიურ პროგრამასთან ე.წ. Bechmarking-ის მეშვეობით, სადაც შერჩეულ იქნება 

შესაბამისი სპეციფიკაციის მქონე სამართლის სამაგისტრო პროგრამა/პროგრამები, 

განხორციელდება შედარებითი ანალიზი, ხოლო მიღებული შედეგი იქნება ხარისხის 

შიდა საფეხურზე განხორციელებული ისეთი კონტროლი, რომელიც ხელს შეუწყობს 

პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანასა და საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუირება 
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რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია, რომ სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დადარებულ იქნეს უცხო 

ანალოგიურ პროგრამასთან ე.წ. Bechmarking-ის მეშვეობით. 

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 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

  

  

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 

 

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 
 

  

  

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

 

  

  

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე 

ვახტანგ ჟვანია 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ი  

დემეტრე ეგნატაშვილი 

 

ნინო ლიპარტია 

 

ილია წიკლაური 


