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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

ფარმაცია 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ფარმაციის ბაკალავრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი ფარმაცია 0916 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

- 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებულია აკრედიტაციის 

საბჭოს 28/09/2012, 506 

გადაწყვეტილებით 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ლაშა ბაკურიძე, შპს „ნეოფარმი“  

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

მაკა ჯავახია, სსიპ - აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლაშა მსხილაძე, სსიპ - თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

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

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

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

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

ქვეყანა) 

ლანა ბოკუჩავა,  ა(ა)იპ „ნიუ ვიჟენ 

უნივერსიტეტი" 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის 

მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური, პროფესიული ზრდისა და შემდგომ ეტაპზე სწავლის 

უნარის მქონე ფარმაცევტი, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანი თანამედროვე შრომის 

ბაზარზე 

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამამ სტუდენტს უნდა მისცეს ფარმაციის ფართო ცოდნა, 

რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას, ფარმაცვტული 

პროდუქციის დამზადებისა და წარმოების ტექნოლოგიებს, ხარისხის კონტროლს, შენახვისა 

და გაცემის წესებს და მოსახლეობის უზრუნველყოფას ხარისხიანი, უსაფრთხო 

საშუალებებით 

 პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები ლოგიკურადაა ერთმანეთთან 

დაკავშირებული და ნათლად არის ჩამოყალიბებული. ისინი შეესაბამება დასაქმების ბაზრის 

მოთხოვნებს და მეტწილად მიღწევადია. ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით და ასევე 

თანდართული დოკუმენტებით იკვეთება ინტერნაციონალიზაციის საკითხების და 

პოლიტიკის გარკვეული საწყისები, რაც  საჭიროებს მუშაობას და შემდგომ განვითარებას. 

პროგრამის მიზნები შეესაბამება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიას და 

ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგის ფაკულტეტის მიზნებს, ამოცანებს და საქმიანობის 

ძირითად მიმართულებებს. 
 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

 აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ პროგრამის შეფასება განხორციელდა ამავე 

კვალიფიკაციის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან ერთად. 2020 წლის 24-25 

დეკემბერს და შეხვედრები თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალების Zoom ის მეშვეობით 

განხორციელდა: უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან, 

აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ ლექტორებთან, ონლაინ და ციფრული ჩანაწერის 

საშუალებით განხორციელდა საუნივერსიტეტო შენობისა და მატერიალურ-ტექნიკური  

ბაზის დათვალიერება, აგრეთვე წარმოდგენილი იქნა ფარმაციის პროგრამის პრაქტიკის 

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

სურათები, ამასთან, შეხვედრები გაიმართა სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთან. 

 ვიზიტამდე აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შესწავლილ იქნა სსიპ - 

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

დროს დამატებით მოთხოვნილი იყო: 1. მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობის 

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

მემორანდუმები ფარმაციის მიმართულებით 4. ბიბლიოთეკის პროფილური წიგნების ნუსხა 

რაოდენობებით 5. პერსონალის შეფასების და გამოკითხვების შედეგები 6 სტუდენტების 

პრაქტიკის დღიურები. მოთხოვნილი დოკუმენტაციის ნაწილი იქნა მოწოდებული. 

 შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და შედეგები 

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

თანაფარდობა, კრედიტების განაწილების საფუძვლები და შეფასების კრიტერიუმები, 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის განხორციელების გზები, პრაქტიკის ბაზები, 

მატერიალურ ტექნიკური რესურსები, სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობები და განვითარების პერსპექტივები, სწავლის ხარისხის და შედეგების 

კონტროლის მექანიზმები. 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობი შესწავლა მოხდა 

აკრედიტაციის 5 ძირითადი სტანდარტის მიხედვით, რომლებიც შემუშავებულია 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 

1. საგანანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

 საბაკალავრო პროგრამის მიზანი ნთლად არის ჩამოყალიბებული და შეესაბამება 

დაგეგმილი სწავლების შედეგებს. სწავლების კომპონენტები და მეთოდები 

ორიენტირებულია შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე. თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის 

უკეთ განმტკიცების მიზნით აქცენტი გაკეთდეს პროგრამის  ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის გაძლიერებაზე. 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 პროგრამაზე მიღება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე და 

უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის, უნარების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას. 

პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების 

წინაპირობა ლოგიკურად არის ჩამოყალიბებული, თუმცა სწავლების შეფასების სისტემა 

საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომებს და სასწავლო საგნების სპეციფიკის 

გათვალისწინებას რათა უზრუნველყოფილი იქნას სტუდენტის განმავითარებელი, სწორი 

და სამართლიანი შეფასება. პრაქტიკული ცოდნის უკეთ განმტკიცების მიზნით სასურველია 

პრაქტიკის ბაზების ზრდა, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა 

კონკურენტუნარიანობას შრომით ბაზარზე. 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

          საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისთანავე სტუდენტი იღებს თავისი 

პროფილის განსაზღვრის, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ორგანიზებისთვის 

აუცილებელ ინფორმაციას და კონსულტაციას. აკადემიური პერსონალის დატვირთვის 

სქემაში გათვალისწინებულია სტუდენტთა კონსულტირების საათები. სტუდენტებსა და 

აკადემიურ პერსონალთან გასაუბრებით ასევე დგინდება, რომ ინდივიდუალური 
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საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ აქვთ კომუნიკაცია პირადად თუ კორპორატიული 

ელ.ფოსტების გამოყენებით.  

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

          პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც აქვთ 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი 

კომპეტენცია. პროგრამა მეტწილად უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა 

და ტექნიკური მატერიალური ბაზით, რაც მეტწილად უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლების შედეგების მიღწევას. სასწავლო აუდიტორიები და 

ლაბორატორიები აღჭურვილია შესაბამისი ხელსაწყო/დანადგარებით და სახარჯი 

მასალებით, შესაბამისად სტუდენტს შეუძლია განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო 

და კვლევითი საქმიანობა. სტუდენტებს ემსახურებათ თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, 

რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სახის სერვისს როგორც ადგილზე ვიზიტის დროს, 

აგრეთვე ელექტრონულად. 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

უნივერსიტეტში მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის და სწავლების შემდგომი 

განვითარების სისტემა. ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პროცედურები 

რამდენიმე საფეხურიანია და მოიცავს   პროგრამის კომპონენტების სილაბუსების, 

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

სემესტრულად ხდება სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, აკადემიური პერსონალის და 

დამსაქმებლების გამოკითხვა. ხორციელდება მიღებული შედეგების ანალიზი და 

გათვალისწინება პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით. 

 

 რეკომენდაციები 

 

 რეკომენდებულია აქცენტი გაკეთდეს პროგრამის  ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის გაძლიერებაზე; მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტების გაცვლით 

პროგრამებში ჩართულობა, რაც მნიშვნელოვანია მათი მომავალი კარიერული 

წინსვლისათვის. 

 რეკომენდებულია მოძიებული იქნას დამატებით პრაქტიკის ბაზები და გაფორმდეს 

გრძელვადიანი ხელშეკრულებები მათთან;  

 რეკომენდებულია პროგრამის უკეთ განხორციელებისთვის მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის სრულყოფა. 

 სტუდენტების კონფერენციებში და პრაქტიკულ სამუშაოებში ჩართულობის გაზრდა 

 რეკომენდირებულია, სილაბუსებში სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგიის გაწერა 

კურსის სპეციფიკაზე დაყრდნობით და მათი სრული გამოყენება საგანმანათლებლო 

პროცესში 

 რეკომენდირებულია, მიმდინარე, შუალედური და დასკვნითი შეფასების მეთოდები 

გადაიხედოს და ითვალისწინებდეს კურსის სპეციფიკას 
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 რეკომენდებულია მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის შევსების/განახლების პროცესის 

გაგრძელება 

 რეკომენდებულია ბიუჯეტში  დეტალურად იყოს გაწერილი განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული/მატერიალური დანახარჯების მოცულობა 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

 სასურველია პროფილური საგნების ლიტერატურის ბეჭდური ეგზემპლიარების 

რაოდენობის გაზრდა 

 სასურველია წარმოდგენილი პრაქტიკის ხელშეკრულებების ხელმოწერით 

დადასტურებული იყოს ორივე მონაწილე მხარის მიერ 

 სტუდენტური კონფერენციების რაოდენობის გაზრდა; 

 სასურველია სტუდენტთა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, 

კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა გამოკითხვის ელექტრონულ ფორმატზე 

გადასვლა. 

 სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალითვის ტრენინგების ჩატარება 

ფარმაცევტული თემატიკებით 

 სასურველია თვითშეფასების ჯგუფში დაემატოს დამსაქმებელი. 

 სასურველია დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასების 

მინიმალური დადებითი   ქულა  (11 ქულა) გაიზარდოს, რაც ხელს შეუწყობს სწავლის 

ხარისხის გაუმჯობესებას. 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 გაუმჯობესებულია საბაკალავრო პროგრამის კომპონენტების წყობა და 

თანმიმდევრობა 

 დამატებულია უცხო ენების შემსწავლელი კურსები 

 გაუმჯობესებულია უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის მატერიალურ - ტექნიკური 

ბაზა 

 

 



7 

 

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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები შეესაბამება საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის მისიას და განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, ქიმიური ტექნოლოგიის 

და მეტალურგიის ფაკულტეტის მიზნებს, ამოცანებს და საქმიანობის ძირითად 

მიმართულებებს.  

საგანმანათლებლო პროგრამა ნათლად არის ჩამოყალიბებული, მეტწილად რეალისტური 

და მიღწევადია. ითვალისწინებს ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის სიტემაში არსებულ 

მოთხოვნებს, ორიენტირებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტების 

მომზადებისკენ, რომლებიც შეძლებენ მოსახლეობისთვის ხარისხიანი და უსაფრთხო 

ფარმაცევტული პროდუქციისა და სერვისების მიწოდებას. მასში გათვალისწინებულია 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნები და დასაქმების ტენდენციები. 

თვითშეფასების დოკუმენტის მიხედვით, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტზე და 

ითვალისწინებს კომპლექსურ სწავლებას და ისეთი უნარების ჩამოყალიბებას როგორიცაა: 

ფარმაციის ფართო ცოდნა, კრიტიკული აზროვნება, პროფესიონალიზმი, 

პასუხისმგებლობა, ფარმაცევტული პროდუქციის დამზადება და წარმოება, ხარისხის 

კონტროლი, შენახვისა და გაცემის წესები.  

ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით და ასევე თანდართული დოკუმენტებით იკვეთება 

ინტერნაციონალიზაციის საკითხების და პოლიტიკის გარკვეული საწყისები, რაც  

საჭიროებს მუშაობას და შემდგომ განვითარებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები მეტწილად შეესაბამება 

კურსდამთავრებულთა მიერ განათლების  შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) 

სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს. მისი წარმატებით დაძლევა 

უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა ცოდნის ვალიდურობას და მათ 

კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე კომპეტენციის ფარგლებში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის 

№133/ნ ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდება” – http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php  
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 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისია.  

 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული 

გეგმა 2018-2024 წწ.  

 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 6 

ივნისის №733 დადგენილებით დამტკიცებული ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ფარმაცია“;  

 ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტრატეგიული 

განვითარების გეგმა.   

 ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის დებულება  

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია აქცენტი გაკეთდეს პროგრამის  ინტერნაციონალიზაციის 

პოლიტიკის გაძლიერებაზე; მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტების გაცვლით 

პროგრამებში ჩართულობა, რაც მნიშვნელოვანია მათი მომავალი კარიერული 

წინსვლისათვის. 

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 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამას აქვს ჩამოყალიბებული 10 სწავლის შედეგი, რომლებიც 

შეესაბამება პროგრამის მიზნებს. სწავლის შედეგები აძლევს სტუდენტს ფარმაციის ფართო 

ცოდნას, ფარმაცევტული პროდუქციის დამზადებისა და წარმოების ტექნოლოგიებს, 

ხარისხის კონტროლს, შენახვისა და გაცემის წესებს და მოსახლეობის უზრუნველყოფას 

ხარისხიანი, უსაფრთხო საშუალებებით, რასაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას.  

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის  შედეგებს განსაზღვრავს ცალკეული სასწავლო 

კურსის სილაბუსებში ასახული შედეგების ერთობლიობა, რომელიც შეესაბამება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს VI დონეს. საბაკალავრო პროგრამის 

კურსდამთავრებულს მიენიჭება „ფარმაციის ბაკალავრის“ კვალიფიკაცია. სწავლის 

შედეგების შეფასებისას გამოყენებულია შეფასების პირდაპირი და არაპირდაპირი 

მეთოდები, რომელიც წარმოდგენილია სტუდენტის შეფასების მიმდინარე აქტივობებით, 

შუასემესტრული და დასკვნითი გამოცდით.  

დამსაქმებლებთან ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა, რომ შედეგები შეესაბამება პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს, პასუხობს 

დარგის გამოწვევებსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. 

პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრისა და მისი იმპლემენტაციის ყველა ეტაპზე 

მონაწილეობას იღებს სტუ-ის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები და ადმინისტრაციის სტრუქტურები. პროგრამის 

განმახორციელებლები უზრუნველყოფენ დაინტერესებული პირებისთვის სწავლის 

შედეგების გაცნობას, ხოლო ადმინისტრაციის სტრუქტურები აკადემიური პროცესის 

ორგანიზებას და ფინანსურ მდგრადობას.  

ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კომისია პერიოდულად აფასებს 

სასწავლო პროცესს და პროგრამის სწავლების ხარისხს, ხდება ლექციებზე, სემინარებზე, 

პრაქტიკულ მეცადინეობებზე დასწრება შეფასების მეთოდების რელევანტურობის 

განსაზღვრის მიზნით, რაც იძლევა სწავლის შედეგის მიღწევის შესახებ ნათელ სურათს.  

ინტერვიუს დროს მიღებული ინფორმაციით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითვის მონაცემების ანალიზით იკვეთება უკუკავშირი, თუ 

რამდენად იქნა მიღწეული პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგები. საჭიროების 

შემთხვევაში ხდება პროგრამის მოდიფიცირება, რაც სრულდება აკადემიური საბჭოს 

გადაწყვეტილებით. ასეთი გამოკითხვის შედეგები გახდა საფუძველი პროგრამის 

გასაუმჯობესებლად განხორციელებული ცვლილებების: ძირითადი საგნების ახლებურად 

სტრუქტურირება და  არჩევითი საგნების დამატება. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“. 

 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები). 

 პროგრამის შეფასების კითხვარები.  

 სტუდენტთა მიღწევების სტასტიკა წლების მიხედვით და ანალიზი; 

 დამსაქმებლების და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

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 
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საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის „ფარმაციის“ 

საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან 

გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 

კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცედურა გამჭირვალე, სამართალიანი, საჯარო და 

ხელმისაწვდომია.   

პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა შესაძლებელია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის 
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უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ 

დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის“ შესაბამისად. 

პროგრამაზე გარე მობილობით ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული 

„უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ შესაბამისად. 

შიდა მობილობით ჩარიცხვა პროგრამაზე შესაძელებლია სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი წესების დაცვით. შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე. 

საგანმანათლებლო პროგრამები განთავსებულია უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ვებ 

გვერდზე, სადაც დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს როგორც პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობას, ასევე მის შინაარსობრივ მხარეს.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის №133/ნ ბრძანება;  

 სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 17 ივნისის №482 დადგენილება „სტუ–ს 

სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია”; 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“;  

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლება  

8 სემესტრის და 240 კრედიტის ფარგლებში ხორციელდება. სავალდებულო და არჩევითი 

დისციპლინების კრედიტების თანაფარდობა შეადგენს 227/13-ს. საგანმანათლებლო 

პროგრამა შესაბამისობაშია სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის №01-05-

04/01 დადგენილებასთან და ევროპის კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების 

სისტემასთან. პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი შეესაბამება 25 

ასტრონომიულ საათს, წელიწადში სტუდენტის დატვირთვა შეიძლება იყოს 60 კრედიტზე 

ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 

პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება ბაკალავრიატის 

საფეხურს, შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და პროგრამის სწავლის 

შედეგებთან; კრედიტების გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია კონკრეტული სასწავლო 

კურსის შინაარსობრივი მოცულობა და მის შესასრულებლად საჭირო დრო; პროგრამის 

შინაარსი ითვალისიწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს.   

სასწავლო გეგმა მოიცავს საბუნებისმეტყველო, ძირითად ფარმაცევტულ, ტექნოლოგიურ 

და მულტიდისციპლინურ საგნებს, პრაქტიკა ინტეგრირებულია სასწავლო კურსებში და 

ორიენტირებულია სწავლის პროცესში მოპოვებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ 

რეალიზაციაზე. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგებს განსაზღვრავს ცალკეული სასწავლო კურსის, 

თანდართულ სილაბუსებში, ასახული სწავლის შედეგების ერთობლიობა. ბაკალავრის 

კვალიფიკაცია მიენიჭება ძირითადი სასწავლო კურსების 227 კრედიტის და თავისუფალი 

კომპონენტების 13 კრედიტის კომბინირებით; სასწავლო კურსები არის ლოგიკურად და 

თანამიმდევრულად დალაგებული. 

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ღია და გამჭვირვალეა. ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს 

შესაძლებლობა გაეცნოს პროგრამას, მის სტრუქტურას  და დაშვების წინაპირობებს. 

აღნიშნული ინფორმაცია მითითებულია სილაბუსებში და სტუდენტები ეცნობიან 

პირველივე ლექციაზე. სასწავლო პროცესი, სტუდენტთა მიღწევები, სტუდენტებთან 

სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებები, მათი კრედიტების დაგროვება და ა.შ 

ინფორმაცია მოცემულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის 

მართვის ინსტრუქციაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“; 

 სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები); 

 სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვებგვერდი; 

 ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის ვებგვერდი; 

 სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის №01-05-04/01 დადგენილება; 

 დამსაქმებლების და სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები;  

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

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; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 
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მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საბაკალავრო პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტებში გამოყენებულია სწავლის 

შედეგების მიღწევის სხვადასხვა ფორმები და მეთოდები, კერძოდ: ინტერაქტიული 

ლექციები (ვიზუალური მასალის გამოყენებით); ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი; 

პრაქტიკული და ლაბორატორიული; დისკუსია/დებატები; საკვლევ პრობლემაზე 

ჯგუფური მუშაობა და პროცესის ანალიზი; გონებრივი იერიში (Brain Storming); 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); შემთხვევის ანალიზი – (Case study); 

წერითი მუშაობის; დემონსტრირების მეთოდები. 

პროგრამა მოიცავს სავალდებულო და არჩევით სასწავლო კურსებს, თითოეული 

სასწავლო კურსის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება კურსით 

გათვალისწინებულ სწავლის  შედეგებს და გადის პროგრამის სწავლის შედეგებზე.  

საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა  ადეკვატურია და 

ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას; სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 

სფეროს აქტუალურ მიღწევებზე; შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის 

შედეგებს; პროგრამის განმახორციელებელი პირები ყოველთვის აცნობენ სტუდენტებს 

სილაბუსის შინაარსს, შეფასების წესს და აწვდიან მათ სხვა მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას, რაც აღინიშნა აგრეთვე სტუდენტებთან გასაუბრების დროს. 

სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში) მითითებული ძირითადი და დამხმარე 

ლიტერატურა ხელმისაწვდომია სტუ-ის ბიბლიოთეკაში, თუმცა სტუდენტების 

რაოდენობიდან გამომდინარე სასურველია ბეჭდური ეგზემპლიარების რაოდენობის 

გაზრდა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“; 

  სასაწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები); 

  ბიბლიოთეკის კატალოგი;  

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია პროფილური საგნების ლიტერატურის ბეჭდური ეგზემპლიარების 

რაოდენობის გაზრდა 

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 
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შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის განმახორციელებლებთან და სტუდენტებთან დისტანციურ რეჟიმში შემდგარი 

ინტერვიუს შედეგად გამოიკვეთა უნივერსიტეტში და ფაკულტეტზე მიმდინარე 

სხვადასხვა აქტივობები. სტუდენტები ინფორმირებულები არიან  ელექტრონული 

სერვისების მეშვეობით უნივერსიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ. სტუდენტთა 

სამეცნიერო უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით ფაკულტეტზე შექმნილია შესაბამისი 

სივრცეები და  ლაბორატორიები, სადაც ისინი მეტწილად ეუფლებიან თეორიული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების  უნარებს, ასევე შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციებში, კვლევითი პროექტების დაგეგმვა განხორციელებაში. 

აკადემიური პერსონალი სტუდენტებს ასწავლის სამეცნიერო ნაშრომების შედგენის 

თავისებურებებს, ლიტერატურის მოძიებას და დამუშავებას.  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია სტუდენტის მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოფს 

მისთვის მოსახერხებელ სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკს. ხდება წარჩინებული 

სტუდენტების წახალისება. 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციების გაცნობისას და ინტერვიუს შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის 

კონფერენციებზე, სემინარებზე, ტრენინგებზე  დასწრებას.  

უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის ფუნქციონირებს თეატრი, სპორტული და მხატრული 

შემოქმედების წრეები. ყოველ წელს იმართება „სტუდენტური დღეები“, სადაც ისინი 

აქტურად მონაწილეობენ. 

სტუდენტების გამოკითხვების შედეგად გამოვლინდა პრაქტიკული უნარების შესაძენად 

აუცილებელი ბაზების სიმცირე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პრაქტიკა 

აკრედიტებულ ლაბორატორიებში და ფარმაცევტულ საწარმოებში, რაც სტუდენტებს 
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აძლევს საშუალებას თეორიული ცოდნა პრაქტიკულ უნარებს დაუკავშიროს.        

ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა, რომ სტუდენტები მეტნაკლებად არიან ჩართული 

სამეცნიერო კონფერენციებში და პრაქტიკულ სამუშაოებში, რაც მეტად შეუწყობდა ხელს 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაციას. ამასთან სტუდენტის უფრო მეტად ჩართულობა 

სამეცნიერო კონფერენციებში აამაღლებს მათ ინტერესს მეცნიერებისადმი. 

გაცვლითი პროგრამების არსებობა და სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის 

ჩართულობა უფრო მეტად  შეუწყობს ხელს ხარისხიანი სწავლა-სწავლების პროცესის 

უზრუნველყოფას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა “ფარმაცია“; 

 სასწავლო კურსები (სილაბუსები); 

 ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები; 

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია მოძიებული იქნას დამატებით პრაქტიკის ბაზები და გაფორმდეს 

გრძელვადიანი ხელშეკრულებები მათთან;  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია წარმოდგენილი პრაქტიკის ხელშეკრულებების ხელმოწერით 

დადასტურებული იყოს ორივე მონაწილე მხარის მიერ 

o სტუდენტური კონფერენციების რაოდენობის გაზრდა;  

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 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილია 

თითოეული კურსის სილაბუსი, სადაც გაწერილია სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგია.  

სასწავლო კურსის სილაბუსებში წარმოდგენილია სწავლება-სწავლის მეთოდები, რომელიც  

შეესაბამება აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურს, არის მრავალფეროვანი და 

მოიცავს თითქმის ყველა თანამედროვე მეთოდს, როგორიცაა დისკუსია/დებატები, 

თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება, ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება (PBL), შემთხვევების შესწავლა (Case study), გონებრივი იერიში 

(Brain storming), როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირება, ანალიზი, სინთეზი 

და ა.შ. თუმცა მიუხედავად კურსის სპეციფიკისა და კურსის შინაარსისა თითქმის ყველა 

სილაბუსში აღნიშნულია სწავლა-სწავლის მეთოდების ერთნაირი განაწილება. 

ასევე ინტერვიუების დროს გამოვლენილი იქნა, რომ სილაბუსში აღნიშნული სწავლა-

სწავლების მეთოდების გამოყენება არ ხდება სრულად, რამაც შეიძლება შეაფერხოს 

სწავლის შედეგების მიღწევა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ 

 სილაბუსები 

 ინტერვიუ 

რეკომენდაციები: 

o რეკომენდირებულია, სილაბუსებში სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგიის გაწერა 

კურსის სპეციფიკაზე დაყრდნობით და მათი სრული გამოყენება საგანმანათლებლო 

პროცესში 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  
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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 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში  სტუდენტების შეფასება 

ხორციელდება დადგენილი პროცედურების შესაბამისად და კანონმდებლობასთან 

შესაბამისი, იგი წარმოდგენილია ყველა სილაბუსში და ცნობილია სტუდენტისთვის.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია 

სტუდენტთა შეფასების შედეგების გასაჩივრება, სტუდენტს აქვს საშუალება 

ინდივიდუალურად მიიღოს უკუკავშირი შეფასების შედეგებზე. 

აღსანიშნავია, რომ უმრავლესი სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტები და მეთოდები 

ერთგვაროვანია და არ ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას, რამაც შეიძლება შეაფერხოს  

კურსის სწავლის შედეგებზე გასვლის შესაძლებლობა 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 
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მიხედვით დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელმაც 

შუალედური შეფასების კომპონენტებში დააგროვა არანაკლებ მინიმალური დადებითი 

შეფასებისა (შუასემესტრული გამოცდის მინიმალური დადებითი შეფასება შეადგენს 25%), 

ამასთან შეასრულა და დროულად ჩააბარა პროგრამით განსაზღვრული სამუშაოების 

მინიმუმი დოკუმენტური მასალის სახით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ 

 სილაბუსები 

 ინტერვიუ 

 სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმის დოკუმენტი 

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქცია 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, მიმდინარე, შუალედური და დასკვნითი შეფასების 

მეთოდები გადაიხედოს და ითვალისწინებდეს კურსის სპეციფიკას 

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 
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სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები იღებებენ სათანადო და 

დეტალურ ინფორმაციას სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და სასწავლო ცხრილების 

შესახებ. ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე.  

პირველკურსელი სტუდენტებისთის ასევე ხელმისაწვდომია გზამკვლევის ელექტრონული 

ვერსია, სადაც აღნიშნულია სასწავლო პლატმორმის რეგისტრაციის ფუნქცია, ასევე 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო ჯგუფების მიხედვით ონლაინ და 

სააუდიტორიო ლექციების ცხრილები.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში არსებობს ელექტრონული სწავლების 

საუნივერსიტეტო პლატფორმა, სადაც განთავსებულია როგორც პლატფორმის გამოყენების 

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

ელექტრონული კურსები და ამასთან დაკავშირებული  ელექტრონული სალექციო მასალა  

(მაგ. პრეზენტაციები, დავალებები და ა.შ). 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის 

ფაკულტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ 

თვალყური ადევნონ თავიანთ აკადემიურ მიღწევებზე და მიიღონ სათანადო ინფორმაცია 

მათ გაუმჯობესებაზე უნივერსიტეტში არსებული სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.  

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები იღებენ ინფორმაციას დასაქმებაზე და 

კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით, დამსაქმებლებთან შეხვედრების მეშვეობით. 

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები იღებენ სათანადო კონსულტაციას 

აკადემიური პერსონალისაგან. საკონსულტაციო ცხრილებზე ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია როგორც ელექტრონული სახით, ასევე დეპარტამენტში განთავსებულ 

საინფორმაციო დაფაზე. 

ინტერვიუს დროს სტუდენტებმა ცალსახად აღნიშნეს  (თუმცა ამის დამამტკიცებელი 

საბუთი არ არის), რომ  იღებენ სათანადო ინფორმაციას და აქვთ შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებსა და 

კონფერენციებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის დებულება 

 აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 

ხელშეკრულებები 

 სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის ოფიციალური ვებ-

გვერდი: https://gtu.ge/Ctmf/ 

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

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

 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა: 

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

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

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) 

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    არ ფასდება 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

     

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ პერსონალს აქვს 

შესაბამისი კვალიფიკაცია, რაც დასტურდება აკადემიური ხარისხით, 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომებით და პედაგოგიური გამოცდილებით. 

აკადემიური პერსონალის შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით და უნივერსიტეტის 

წესდების მოთხოვნების სრული დაცვით. აკადემიური პერსონალი ჩართულია 

სამეცნიერო აქტივობებში და აქვთ სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში. აკადემიური პერსონალი ფლობს კომპეტენციას სწავლის შედეგების 

მისაღწევად 

 საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობას ღებულობს 40 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი მათ შორის 20 დარგობრივი მოდულის 

განმახორციელებელი. აკადემიური პერსონალიდან 17 აფილირებული 

პროფესორია, 16 აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, 2 აფილირებული 

ასისტენტ პროფესორი, 1 აფილირებული ასისტენტი და 4 მოწვეული პერსონალი. 

თანაფარდობა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან მაღალია 36/4. პროგრამის 

განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

კვალიფიკაცია, რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის ჯეროვან შესრულებას და 

პროგრამის მდგრადობას. აღსანიშნავია რომ სასწავლო დისციპლინა ადამიანის 

ანატომია და ადამიანის ფიზიოლოგიას ხელმძღვანელობს ასისტენტი, რაც უნდა 

ხორციელდებოდეს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტ 

პროფესორის ხელმძღვანელობით. 

 პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში 

და გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება. კარგად იცნობს პროგრამის ყველა 

კომპონენტს და იღებს მონაწილეობას ყველა ცვლილება/რედაქტირებაში 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

 პერსონალის CV-ები; 

 საგნების სილაბუსები; 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან, 

სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია ასისტენტის პოზიციის პერსონალი ასრულებდეს სასემინარო 
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სასწავლო პროცესებს 

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 

 

 უნივერსიტეტი რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და შედეგების ანალიზს. 

ამასთანავე უსდ-ში ფუნქციონირებს საფაულტეტო კომისიები, რომლებსაც 

ევალებათ აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის 

და საგანმანათლებლო პროგრამებთან შესაბამისობის შეფასება. სამწუხაროდ 

აღნიშნული შეფასებები ან შედეგების ანალიზის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ვერ მოხერხდა 
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 უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე. ამ მიზნით საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში შექმნილია პროფესიული განვითარების ცენტრი, სადაც 

პროგრამის განამხორციელებელი აკადემიური პერსონალი გადის ტრენინგებს 

სხვადასხვა მიმართულებით. გასაუბრებების შედეგად აკადემიურმა და მოწვეულმა 

პერსონალმა დაგვიდასტურა გადამზადება უცხო ენაში, ხოლო სხვა ტიპის ან 

თემატიკის გადამზადება/ტრენინგი არ აღინიშნა. ინტერვიუს დროს აგრეთვე 

აღინიშნა რომ უნივერსიტეტი ხელსუწყობს პერსონალს სამეცნიერო კვლევებში, 

ნაშრომების ბეჭდვაში და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობას, თუმცა 

აღნიშნული არ დასტურდება წარმოდგენილი ბიუჯეტის მიხედვით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

 აკადემიური პერსონალის CV-ები; 

 გამოკითხვების შედეგები; 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალითვის ტრენინგების ჩატარება 

ფარმაცევტული თემატიკებით 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგრამის სრულფასოვან და უწვეტ განხორციელებას. სტუდენტებსა და პროფესორ 

მასწავლებლებს ემსახურება ცენტრალური და ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, სალექციო 

აუდიტორიები და ლაბორატორიები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის. ბიბლიოთეკის 

ფონდი მოიცავს პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო ყველა ლიტერატურას და 

წიგნების ელექტრონულ ანალოგებს, აგრეთვე სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია 

მაღალრეიტინგული სამეცნიერო ჟურნალების ელექტრონული ვერსიები. 

        მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობა მეტწილად უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლების შედეგების მიღწევას და საჭიროებს შევსება/განახლებას.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესური 

 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 ვიზიტის დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის 

ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია მატერიალურ/ტექნიკური ბაზის შევსების/განახლების პროცესის 

გაგრძელება 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 
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ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

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 

 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“-ს დაფინანსება ხორციელდება 

ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ. პროგრამის ხარჯებში გათვალისწინებულია: აკადემიური, 

მოწვეული და დამხმარე პერსონალის სახელფასო სარგო, და საშტატო განაკვეთის დატვირთვის 

მოცულობა, წლის განმავლობაში პროგრამის განვითარებისათვის გასაწევი ინფრასტრუქტურული 

ხარჯები, მაგრამ არ არის გაწერილი პერსონალის განვითარების, სამეცნიერო მუშაობის, 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება/შევსების ხარჯები.  

 

წარმოდგენილი ბიუჯეტი დეფიციტურია და რთულია მსჯელობა პროგრამის ფინანსურ 

მდგრადობაზე, თუმცა აღსანიშნავია რომ ინტერვიუების დროს, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციმ 

ცალსახად დაადასტურა პროგრამის მნიშვნელობა და მზაობა ფინანსური მხარდაჭერისათვის. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბიუჯეტი 

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის ბიუჯეტი 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან 
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რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია ბიუჯეტში  დეტალურად იყოს გაწერილი განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული/მატერიალური შევსება/განახლების, პერსონალი 

განვითარების და სამეცნიერო მუშაობის დანახარჯების მოცულობა 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

     

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 
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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 

 

   ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის საქმიანობას კოორდინირებას უწევს სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური. პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება პრონციპს-„დაგეგმე, 

განახორციელე, შეამოწმე, განავითარე.“ 

  აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

თვითშეფასების ანგარიშის, თანდართული დოკუმენტებისა და ვიზიტის შედეგად 

მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შესაძლებელია ითქვას, რომ შიდა ხარისხის 

უზრუნველყოფისათვის დაწესებულება იყენებს პირდაპირ და არაპირდაპირი შეფასების 

მეთოდებს.  

  ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“-ს აკრედიტაციისთვის 

მზადების პროცესში ფაკულტეტის დეკანის №09-03/26 ბრძანების (01.04.2019) თანახმად 

შეიქმნა თვითშეფასების ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ქიმიური ტექნოლოგიისა და 

მეტალურგიის ფაკულტეტის პროგრამების მომზადების საფაკულტეტო კომისიასთან 

ერთად. მიმდინარეობდა დამსაქმებლების, სტუდენტების და პროფესიული გარემოს 

აზრის შესწავლა, ლიტერატურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესწავლა და 

პერსონალის პირადი საქმეების მოწესრიგბა. 

    მიღებული მონაცემების ანალიზის შედეგად, მათ მიერ პროგრამა მთლიანობაში შეფასდა 

დადებითად. გათვლისწინებულია რიგი შენიშვნებისა და შესაბამისად გაუმჯობესდა 

პრაქტიკული უნარების ნაწილი. პრაქტიკის კომპონენტი ჩასმულია კონკრეტული 

სასწავლო კურსის სილაბუსში და პრაქტიკას სტუდენტები გადიან სასწავლო კურსის 

შესწავლის პროცესში (კვირაში 1 სთ), მაგ: ფარმაკოგნოზია, გალენური პრეპატატების 

ტექნოლოგია, სოციალური ფარმაცია, ფარმაცევტული და სამედიცინო 

საქონელმცოდნეობა, ფარმაცევტული ბიზნესის ორგანიზაცია და ეკონომიკა. 

ფარმაცევტული ზრუნვის კომპონენტები მეტად გიაშლა. ასევე მათ მიერ გამოვლენილია  

გასაუმჯობესებელი მხარეები: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და  

აკადემიური პერსონალის ენობრივი კომპეტენციის ამაღლება; გასაუმჯობესებელი 

მხარეების განსავითარებლად დაგეგმილია აქტივობები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 სტუდენტთა/დამსაქმებელთა/პერსონალის და შრომის ბაზრის კვლევის 

გამოკითხვის ფორმები. 
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 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია“ სწავლის შედეგების 

შეფასების ანგარიში 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია სტუდენტთა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, 

კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა გამოკითხვის ელექტრონულ ფორმატზე 

გადასვლა. 

 სასურველია თვითშეფასების ჯგუფში დაემატოს დამსაქმებელი. 

 სასურველია დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასების 

მინიმალური დადებითი   ქულა  (11 ქულა) გაიზარდოს, რაც ხელს შეუწყობს 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

   

    სტუ ხარისხის უზრუნველყოფის შეფასების გარე მექანიზმებად იყენებს საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესებს, 

რომელსაც ახორციელებს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების მიზნით შექმნილია საფაკულტეტო კომისია. 

   ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია განხორციელდა 2012 წელს. 

თვითშეფასების დოკუმენტის თანახმად, აკრედიტაციის ექსპერტების რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით  ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამაში “ფარმაცია” განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: 

დაიხვეწა და დაზუსტდა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი და სწავლის შედეგები; 

ცალკეულ სასწავლო კურსებს შეეცვალათ კრედიტების რაოდენობა, კურსის ფორმატი, 

დაშვების წინაპირობები და სემესტრები, დაემატა 8 ახალი სასწავლო კურსი, უცხოური 

ენების მოცულობა 6 კრედიტიდან გაიზარდა 20 კრედიტამდე, პროგრამას დაემატა 

თავისუფალი კომპონენტების 10 კრედიტიანი ბლოკი. თუმცა რა რეკომენდაციები ქონდათ 

აკრედიტაციის ექსპერტებს 2012 წელს, მოთხოვნის მიუხედავად სტუ-ს არ წარმოუდგენია. 

       საბაკალავრო პროგრამის მართვის პოლიტიკა ურთიერთთანამშრომლობის პროცესზეა 

დამოკიდებული. გამოკითხულია სტუდენტები (რაც გამოიკვეთა, მათი ინტერვიუებიდან), 

ჩატარდა შრომის ბაზრის კვლევა - დამსაქმებელთა გამოკითხვა, გამოკვლეულ იქნა 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები. 

      ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახდენს გამოკითხვის შედეგების 

ანალიზს. ანალიზის შედეგად გაკეთებული დასკვნები გამოიყენება საგანმანათლებლო 

პროგრამის განვითარების მიზნით. დამსაქმებლებთან გასაუბრებით დადგინდა, რომ ისინი 

მონაწილეობდნენ გამოკითხვაში, მათ მიერ გაკეთებული რეკომენდაციების საფუძველზე 

საგანმათლებლო პროგრამაში გაიზარდა პრაქტიკის კომპონენტი.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანამათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“;  

 დამსაქმებელთა რეკომენდაციები;  

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია პროგრამის გარე ხარისხის  შეფასება განხორციელდეს ქართველი 

ან უცხოელი ექსპერტის ჩართულობით. 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან    

               ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

         საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის შეფასების და აკრედიტაციის მზადების 

პროცესში ჩართული იყო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფი და სტუ-ს 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისია. კომისიის მიზანია 

ფაკულტეტის მიერ წარდგენილი და მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების 

სტრუქტურის, შინაარსის, მათი სათანადო ადამიანური და მატერიალური რესურსებით 

უზრუნველყოფის დადგენილ სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

პერიოდული შეფასება. შეფასების პერიოდულობას განსაზღვრავს უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. კომისია ამოწმებს 

საგანმანათლებლო პროგრამებითა და სასწავლო კურსების პროგრამებით 

გათვალისწინებული ლაბორატორიული აღჭურვილობის, სათანადო ლიტერატურის, 

პროგრამების განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის, აუდიტორიებისა და 

პროგრამის სხვა პარამეტრების შესაბამისობას ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

მოთხოვნებთან, აგრეთვე პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შესრულების 

პროცესის მიმდინარეობას. მათ მიერ გამოვლენილია პროგრამის გასაუმჯობესებელი  

მხარეები: 1. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 2. აკადემიური პერსონალის 
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ენობრივი კომპეტენციის ამაღლება. 

    მიმდინარე მონიტორინგისა და პროგრამების პერიოდული შეფასებისთვის 

უნივერსიტეტში გამოყენებული შეფასების და გაუმჯობესების მექანიზმი ძირითადად 

სტუდენტთა, აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა, კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითხვას ეყრდნობა, რისთვისაც არსებობს შესაბამისი კითხვარები. 

სტუდენტების მიერ კითხვარების შევსების პროცესში ანონიმურობა მაქსიმალურად არის 

დაცული, რაც მათ აძლევს საშუალებას თავისუფლად და დამოუკიდებლად დააფიქსირონ 

საკუთარი მოსაზრებები.  

     სტუ-ში შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო 

კომისიები, პროგრამების განხორციელების მიმდინარეობას ძირითადად აუდიტორიებში 

დამონტაჟებული აუდიო-ვიდეო სისტემის და  მეცადინეობებზე დასწრება-დაკვირვების 

საშუალებით ამოწმებენ, რაც დადასტურდა ინტერვიუს დროს.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ვებგვერდი http://gtu.ge/quality/;  

 პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების შედეგები და ამ შედეგების 

გამოყენება http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/brdz%20kom.pdf ; 

  უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები;  

 ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, ხარისხის სამსახურის 

თანამშრომლებთან, პედაგოგებთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთან;  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

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 

http://gtu.ge/quality/
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 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)  

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: ფარმაციის 

საბაკალავრო პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 37 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 
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2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

     

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
     

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

     

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

ლაშა ბაკურიძე 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

მაკა ჯავახია 

 

ლაშა მსხილაძე 

 

 

ლანა ბოკუჩავა 

 

 


