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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის მითითებით 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და  

ტესტ-ინჟინერინგი 

უმაღლესი განათლების საფეხური დოქტორანტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ხელსაწყოთმშენებლობის,  

ავტომატიზაციის და მართვის  

სისტემების ინჟინერიის დოქტორი  

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი ელექტრონიკა და ავტომატიზაცია 

0714 

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 60   

პროგრამის სტატუსი 
(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, თარიღი) 

აკრედიტირებული 

28.09.2012  

№ 520 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

თამაზ ბიჭიაშვილი (ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი, საქართველო) 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ავთანდილ თავხელიძე  (სსიპ - ილიას სახელმწიფო 

 
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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უნივერსიტეტი, საქართველო) 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

მიხეილ რუხაია (სსიპ - თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო) 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

გოჩა ჩავლეშვილი ((სსიპ - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო) 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ეკა ავსაჯანიშვილი  (სსიპ - თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო) 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
• ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ- 

ინჟინერინგი“, ხორციელდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) ინფორმატიკისა 

და მართვის სისტემების (იმს) ფაკულტეტის ორი დეპარტამენტის (საზომი სისტემების და 

მართვის და მიკროპორცესორული სისტემების), სასწავლო და კვლევით ბაზებზე 2012 წლიდან.  

სარეაკრედიტაციოდ წარმოდგენილი დოქტორანტურის მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო 

პროგრამა "მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი" მოიცავს 180 კრედიტს და 

შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან.  

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი 60 კრედიტიანია, სავალდებულო სასწავლო კომპონენტის (22 

კრედიტი) ელემენტებია: აკადემიური და სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა; კვლევის მეთოდები 

(დარგობრივი); განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინფორმატიკის დიდაქტიკა; 

პროფესორის ასისტენტობა; პროგრამასთან დაკავშირებული სპეციალობის არჩევითი კომპონენტი 

– 38 კრედიტი; კვლევითი კომპონენტი (სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება/დაცვა) - არანაკლებ 

120 კრედიტი. 

 სწავლის ხანგრძლივობაა მინიმუმ 3 წელი.  

პროგრამის არანაკლებ 180 კრედიტის ათვისების შემდეგ კურსდამთამთავრებულს ენიჭება 

კვალიფიკაცია: „ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ინჟინერიის 

დოქტორი”. 

სადოქტორო პროგრამის „მართვის სიტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“ მიზანია: 

მოამზადოს საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისი, მართვის, ავტომატიზაციისა და ტესტ-

ინჟინერინგის სისტემების დაპროექტების, აგების/შექმნის და ექსპლუატაციისათვის საჭირო  

მეცნიერულად დასაბუთებული, სწორი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიმღები 

სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ: 

• გადასაჭრელი საკითხის სწორად დასმას, პრობლემის მოდელირებას, თეორიული და 

ემპირიული კვლევის (ექსპერიმენტის დაგეგმვა, ინფორმაციის მიღება და ვიზუალიზაცია, 
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ექსპერიმენტის დაყენება, შედეგების რეგისტრაცია, დამუშავება, ანალიზი და 

განზოგადება)  ჩატარებას; 

• დარგში არსებული გამოწვევების კვლევას, მომიჯნავე დისციპლინებში დაგროვილი 

ცოდნის სინთეზს  და  ახალი,  ინტერდისციპლინურ მიდგომებზე დაფუძნებულ ცოდნის 

შექმნას ამ გამოწვევათა შესახებ,   

• ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ - 

ინჟინერინგის ელემენტების  გამოყენებაზე დაფუძნებულ სხვადასხვა ტექნოლოგიურ 

პრობლემათა გადასჭრელ საქმიანობაში წარმატებით ჩართვას და მათ დაძლევას; 

• პედაგოგიურ საქმიანობის სწორად დაგეგმვასა და  წარმართვას. 

პროგრამის მიზნები შესაბამისობაშია სტუ-ს და ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის მისიასთან, მიზნებსა და სტრატეგიასთან. პროგრამა გაზიარებულია მასში ჩართული 

აკადემიური პერსონალის მიერ, არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

 

• აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ სააკრედიტაციოდ 

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ 2020 წლის 27 დეკემბერს განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის ინიციატივით შედგა საექსპერტო ჯგუფის წევრების 

ონლაინ შეხვედრა/თათბირი, სადაც ცენტრის წარმომადგენელმა ექსპერტებს გააცნო  

პროგრამული აკრედიტაციის სტანდარტები და პროცედურები. შემდეგ მოხდა დოკუმენტების 

წინასწარი განხილვის შედეგად ჩამოყალიბებული შთაბეჭდილებების გაზიარება და საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვიზიტისათვის სავარაუდო კითხვების შემუშავება.   

2020 წლის 28 და 29 დეკემბერს განხორციელდა აკრედიტაციის ონლაინ ვიზიტი საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ვიზიტის პროცესში საექსპერტო ჯგუფის წევრები შეხვდნენ: 

▪ უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ადმინისტრაციას; 

▪ პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფს; 

▪ უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელებს;   

▪ პროგრამის ხელმძღვანელს;  

▪ საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს; 

▪ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო მიმართულების 

სტუდენტებს; 

▪ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო მიმართულების 

კურსდამთავრებულებს; 

▪ დამსაქმებლებს და სტაჟირების განმახორციელებლებს. 

 

ონლაინ ვიზიტის ფარგლებში მოხდა აგრეთვე პროგრამის განხორციელებისთვის 

გათვალისწინებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება (სასწავლო აუდიტორიები, 

ბიბლიოთეკა, სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები). ვიზიტის დასასრულს საექსპერტო ჯგუფს 
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გამოეყო სამუშაო დრო ვიზიტის მსვლელობისას გამოვლენილი ძირითადი მიგნებების 

ჩამოსაყალიბებლად და დაწესებულების წარმომადგენლებისათვის გასაცნობად. 

 

• საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

ექსპერტთა ჯგუფმა პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, შესაბამისი თანდართული 

დოკუმენტაციის დამუშავებისას მოპოვებული ინფორმაციისა და ადგილზე ონლაინ ვიზიტის 

საფუძველზე უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებით 

დადგენილ ნორმებთან წარმოდგენილი პროგრამის შესაბამისობასთან მიმართებაში დაადგინა, 

რომ პროგრამა მესამე, მეოთხე და მეხუთე სტანდარტების მოთხოვნებთან არის შესაბამისობაში, 

ხოლო პირველი და მეორე სტანდარტების მოთხოვნებთან - მეტწილ შესაბამისობაში.  

 

 

• რეკომენდაციები 

      ექსპერტთა ჯგუფმა ჩამოაყალიბა შემდეგი რეკომენდაციები: 

• მეტი ყურადღება მიექცეს დარგში მიმდინარე კვლევების შედეგებს უახლესი მიღწევებისა 

და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 

• მეტი მუშაობა უნდა ჩატარდეს დოქტორანტთა დამოუკიდებელ მკვლევარებად 

ჩამოყალიბებისა და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში მათი ინტეგრირებისათვის. 

• წარმატებული სწავლისა და კვლევისთვის აუცილებელია გამკაცრდეს პროგრამაზე 

ჩარიცხვის წინაპირობები და ერთ-ერთ მოთხოვნად დაწესდეს  მაგისტრის ხარისხი 

შესაბამის ან მონათესავე დარგებში, ან კვლევით კომპონენტზე დაშვების წინაპირობად 

განისაზღვროს პროფესიულ ბლოკში შემავალი სავალდებულო კურსების თუნდაც 

ინტეგრირებული ფორმით გავლა.   

• თუ გავითვალისწინებთ, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის თანახმად, არ 

შეიძლება კვლევითი კომპონენტის კრედიტებში გამოსახვა, მოცემული საკითხი 

აუცილებლად საჭიროებს კორექტირებას და კანონთან შესაბამისობაში მოყვანას. 

• ამაღლდეს ცნობადობა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების (http://www.scopus.com, 

https://www.sciencedirect.com და სხვათა) შესახებ, დაიხვეწოს მათი გამოყენების მექანიზმი. 

• ამაღლდეს ცნობადობა ინტელექტუალური საკუთრებისა (....„ინტელექტუალური 

საკუთრება“ მოიცავს სახელდობრ, საავტორო უფლებებს, მათ შორის კომპიუტერული 

პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების დაცვას,.....) და მისი დაცვის მექანიზმის მიმართ. 

• სადოქტორო ნაშრომის შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნას სადოქტორო დისერტაციის 

მიმართ მსოფლიო პრაქტიკაში აღიარებული და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ისეთი 

ნორმები, როგორიცაა: ნაშრომის ფორმატი; საკითხის აქტუალობის, სამეცნიერო სიახლის, 

სამეცნიერო და პრაქტიკულ მნიშვნელობათა გამოკვეთა; მეცნიერული სტილისა და 

ბიბლიოგრაფიის სტილის დაცვა; პლაგიატზე შემოწმება და სხვა. 
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• რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

      ექსპერტთა ჯგუფმა ჩამოაყალიბა შემდეგი რჩევები: 

• დარგის სპეციფიკა და შესაბამისი გამოწვევები მოითხოვს პროგრამის სხვადასხვა 

კონცენტრაციებზე სწავლის შედეგებისა და მიზნების რუკის გადახედვას. 

• იმის დასადასტურებლად, რომ სადოქტორო საფეხურზე აპლიკანტს გააზრებული აქვს 

სამეცნიერო საქმიანობის სპეციფიკა და კვლევითი ინტერესები, გასაუბრებისას 

მიზანშეწონილია წარმოადგინოს რაიმე ფორმით კვლევითი პროექტი. 

• პროგრამის მიზნების სწავლის შედეგებთან მეტი შესაბამისობისა და მოცემული 

მიმართულებით ტექნოლოგიათა განვითარების მაღალი ტემპის გათვალისწინებით,  

სილაბუსებში აუცილებელია უახლესი ლიტერატურის მითითება. 

• გააქტიურდეს მუშაობა კვლევითი და სასწავლო გრანტების მოსაპოვებლად; 

• დოქტორანტთა სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობათა ორიგინალურ 

შედეგებზე გაფორმდეს საპატენტო განაცხადები. 

• საჭიროა გაიზარდოს საერთაშორისო და ადგილობრივ კვლევით პროექტებში პერსონალის 

ჩართულობა. 

• უნდა გაუმჯობესდეს კვლევითი კომპონენტის ხარისხი ადგილობრივ და განსაკუთრებით 

საერთაშორისო კვლევით პროექტებში ჩართულობის გაზრდით. 

• საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

• ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მოეწყო 

თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო ლაბორატორიები. 

 

 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 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სიტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-
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ინჟინერინგი“ ორიენტირებულია საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისი, მართვის სისტემების, 

ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის სისტემების დაპროექტების, აგების/შექმნის და 

ექსპლუატაციის  მეცნიერულად დასაბუთებული, სწორი გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიმღები სპეციალისტების მომზადებაზე, რომლებიც შეძლებენ: 

გადასაჭრელი საკითხის სწორად დასმას, პრობლემის მოდელირებას, თეორიული და 

ემპირიული კვლევების  ჩატარებას; დარგში არსებული გამოწვევების ანალიზს, მომიჯნავე 

დისციპლინებში დაგროვილი ცოდნის სინთეზს  და    ინტერდისციპლინურ მიდგომებზე 

დაფუძნებულ ახალი ცოდნის შექმნას ამ გამოწვევათა შესახებ; ეკონომიკის სხვადასხვა 

დარგის მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ - ინჟინერინგის ელემენტების  

გამოყენებაზე დაფუძნებულ სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პრობლემათა გადასჭრელ 

საქმიანობაში ჩართვას და მათ დაძლევას; პედაგოგიურ საქმიანობის  დაგეგმვას და სწორად  

წარმართვას. 

თუ გავითვალისწინებთ ზემოთაღნიშნულს და მივიღებთ მხედველობაში, რომ  ყოველი 

სიახლე  „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“-ს მიმართულებით 

ხელს უწყობს სამეცნიერო–ტექნიკურ პროგრესს, შრომის ნაყოფიერებისა და წარმოებული 

პროდუქციის ხარისხის მაჩვენებელთა ზრდას, დროის, ადამიანური რესურსებისა და  

ენერგეტიკული დანახარჯების დაზოგვას, ინფორმაციის მიღების/გარდაქმნის/გადაცემის 

და გამოყენების პროცესების ავტომატიზაციას ადვილად დავრწმუნდებით შესაბამისი 

კვალიფიციის სპეციალისტების მომზადებით შესაძლებელი გახდება  იმპორტული 

ტექნიკის  ექსპლუატაციის დონის ამაღლება,  მათი საექსპლუატაციო რესურსების 

გახანგრძლივება,  ახალი ტექნიკის/ტექნოლოგიების შესაქმნელად საფუძვლების 

მომზადება,  მსგავს პროდუქციაზე იმპორტის ადგილობრივი პროდუქციით გარკვეული 

დოზით ჩანაცვლება, ქვეყნის სავალუტე რესურსების დაზოგვა  და  ახალი სამუშაო 

ადგილების გაჩენა. 

დარგის სპეციფიკისა და შესაბამის გამოწვევათა გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია  

მეტი ყურადღება მიექცეს უახლესი კვლევების შედეგებს დარგის  მიღწევებისა და 

საუკეთესო გამოცდილებათა გაზიარების მიზნით. 

პროგრამის მიზნები შესაბამისობაშია სტუ-ს და ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის მისიასთან, მიზნებსა და სტრატეგიასთან. პროგრამა გაზიარებულია მასში 

ჩართული აკადემიური პერსონალის მიერ, არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ფაკულტეტის 

ვებ-გვერდის საშუალებით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“;  

• სტუ-ს წესდება), სტუ-ს განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2018-2024 წწ.; სტუ-ს 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა   

• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულება,  ფაკულტეტის 

ვებგვერდი;  

• საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი, 2019 წ.;  

• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების 
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შეხვედრა სხვადასხვა საწარმოების წარმომადგენლებთან;  

• პროგრამის განხილვა სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან  

რეკომენდაციები: 

• მეტი ყურადღება მიექცეს კვლევების შედეგებს დარგის უახლესი მიღწევებისა და 

საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 

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 

  

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 

სადოქტორო საგანმანათლებო პროგრამის „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-

ინჟინერინგი“-სთან წარმოდგენილი დოკუმენტებიდან (პროგრამის აღწერა, კურსების 

სილაბუსები და სხვა) ჩანს, რომ პროგრამის შინაარსი ორიენტირებულია მასში 

მითითებული შედეგების მიღებაზე.  კურიკულუმში ასახულია შედეგების მიღწევის გზები 

და გათვალისწინებულია თითოეული სასწავლო კურსის მიერ სწავლის შედეგების 

განვითარების დონე. პროგრამის სწავლის შედეგები გულისხმობს კურსდამთავრებულთა 

აღჭურვას პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებული თეორიული ცოდნითა და იმ 

უნარებით რითაც შეძლებენ: ტესტ-ინჟინერინგის, მართვისა და ავტომატიზაციის 
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თეორიული და პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტას მეცნიერულად დასაბუთებული 

მეთოდებისა და კომპიუტერული და უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით; მართვის, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის 

მოწყობილობების/სისტემების შერჩევის, მოდიფიკაციის და საჭიროების შემთხვევაში 

ახლის შექმნის შესახებ დასაბუთებულ დასკვნისა და ტექნიკური დავალების 

ჩამოყალიბებას, სწორ გადაწყვეტილებათა მიღებას; სპეციალისტებისა და დაინტერესებულ 

პირთათვის ანგარიშის  მომზადებას და პრეზენტაციას სპეციფიკურ პრობლემათა 

გადაჭრისა და ახალი იდეების რეალიზაციის გზების შესახებ; სპეციალობის საგნებში 

სასწავლო კურსის დაგეგმვას და სწორად წარმართვას სწავლების თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

პროგრამის სწავლის შედეგები არის გაზომვადი, მიღწევადი და რეალური, შეესაბამება  

პროგრამის მიზნებს, შინაარსით გათვალისწინებულ ცოდნას/ უნარებს /პასუხისმგებლობას 

და მისანიჭებელი კვალიფიკაციის სათანადო დონეს.  

პროგრამას განსაზღვრული აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, იყენებს 

შეფასების პირდაპირ და არაპირდაპირ მეთოდებს. სწავლის შედეგების შეფასება ხდება 

თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ, სფეროს სპეციფიკისთვის დამახასიათებელი 

პერიოდულობით და მოიცავს შეფასების ისეთ ფორმებსა და მეთოდებს, რითაც 

შესაძლებელია სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევის დადგენა. სწავლის შედეგების შეფასების მონიტორინგი გულისხმობს 

თითოეული სწავლის შედეგის შესაბამის სამიზნე ნიშნულებთან შედარებას.  

პროგრამის შემუშავებაში ჩართული პირები (აკადემიური/სამეცნიერო/ მოწვეული 

პერსონალი, სტუდენტი, კურსდამთავრებული, დამსაქმებელი და სხვა) უზრუნველყოფენ 

დაინტერესებულ პირთათვის სწავლის შედეგების გაცნობას. პროგრამაში ჩართული 

პერსონალი იღებს მხარდაჭერას სწავლის შედეგების შედგენის, გაზომვისა და ანალიზის 

უნარების განვითარებისთვის. სტუდენტები იღებენ უკუკავშირს, თუ რამდენად მიაღწიეს 

პროგრამის სწავლის შედეგებს. მიუხედავად ამისა, პროგრამაში ჩართულ პირებთან 

შეხვედრისას, ასევე დაცულ სადოქტორო ნაშრომების გადახედვისას ნათლად  

გამოვლინდა, რომ კურსდამთავრებულთა ნაწილი მოკლებულია და არ ფლობს კვლევის 

დამოუკიდებელად წარმართვისათვის საჭირო ჩვევებსა და უნარებს. ძირითადი 

მიგნებების გაცნობისას  ექსპერტთა მიერ აღინიშნა, რომ  მეტი მუშაობა უნდა ჩატარდეს 

დოქტორანტთა დამოუკიდებელ მკვლევარებად ჩამოყალიბებისა და საერთაშორისო 

სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის მიზნები 

და სწავლის შედეგები გარკვეულად თანხვდება ერთმანეთს, დარგის სპეციფიკა და 

შესაბამისი გამოწვევები მოითხოვს  პროგრამის სწავლის შედეგების გამკაცრებას. კერძოდ, 

მიზანშეწონილია გადაიხედოს პროგრამის სხვადასხვა კონცენტრაციებზე სწავლის 

შედეგებისა და მიზნების რუკა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია 

და ტესტ-ინჟინერინგი“; 

• სასწავლო კურსების პროგრამები;  

• საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი;  
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• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების 

შეხვედრა სხვადასხვა საწარმოების წარმომადგენლებთან  

• დაცული სადოქტორო ნაშრომები;  

• კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;  

• დოქტორანტურაში ჩარიცხულთა სია;  

• სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია;  

• პროგრამის განხილვა სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

• მეტი მუშაობა უნდა ჩატარდეს დოქტორანტთა დამოუკიდებელ მკვლევარებად 

ჩამოყალიბებისა და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისათვის. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• დარგის სპეციფიკა და შესაბამისი გამოწვევები მოითხოვს პროგრამის სხვადასხვა 

კონცენტრაციებზე სწავლის შედეგებისა და მიზნების რუკის გადახედვას. 

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 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

 ✓    
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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 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ 

კანონმდებლობას; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები სამართლიანი, 

საჯარო და ხელმისაწვდომია და განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე, სტუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის № 01-05-04/261 დადგენილების დანართში.  

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის 

დიპლომი. ასევე უნდა გააჩნდეს ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი არანაკლებ B2 დონისა, ან უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი B2 დონის 

შესაბამისი სასწავლო კურსის გავლის დოკუმენტი. კომპეტენციის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატის წარმოდგენის აუცილებლობიდან თავისუფლდება პირი, რომელმაც 

დაამთავრა ან გადიოდა და დაასრულა კურსი/შეისწავლა პროგრამა, რომლის სასწავლო ენა 

იყო უცხოური. მსგავსი სერტიფიკატის ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტის არარსებობის 

შემთხვევაში პრეტენდენტი გაივლის გასაუბრებას ინგლისური ენაში.  

მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო 

კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა 

დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.); გასაუბრება 

საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

წარმატებული სწავლისა და კვლევისთვის აუცილებელია გამკაცრდეს პროგრამაზე 

ჩარიცხვის წინაპირობები და ერთ-ერთ მოთხოვნად დაწესდეს  მაგისტრის ხარისხი 

შესაბამის ან მონათესავე დარგებში, ან კვლევით კომპონენტზე დაშვების წინაპირობად 

განისაზღვროს პროფესიულ ბლოკში შემავალი სავალდებულო კურსების თუნდაც 

ინტეგრირებული ფორმით გავლა. იმის დასადასტურებლად, რომ სადოქტორო საფეხურზე 

აპლიკანტს გააზრებული აქვს სამეცნიერო საქმიანობის სპეციფიკა და კვლევითი 

ინტერესები, გასაუბრებისას მიზანშეწონილია  რაიმე ფორმით კვლევითი პროექტის 

წარმოდგენა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“  

• საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830%23?publication=74#! 

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №53/ნ, 2017 

წლის 16 მარტი ქ. თბილისი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის 

№133/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3607443 

• სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 17 ივნისის №482 დადგენილება 

„სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირების და მობილობის ინსტრუქცია” 

http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadg482.pdf 

• სსპ სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 21 აგვისტოს № 01-05-04/231 

დადგენილება „სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირების და მობილობის 

ინსტრუქციის” ცვლილების შესახებ. 

https://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_231.pdf 

• სტუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების წესი. სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის № 01-05-

04/261 დადგენილების დანართი 

https://gtu.ge/quality/Files/Pdf/programis%20dagegmvis.pdf 

რეკომენდაციები: 

• წარმატებული სწავლისა და კვლევისთვის აუცილებელია გამკაცრდეს პროგრამაზე 

ჩარიცხვის წინაპირობები და ერთ-ერთ მოთხოვნად დაწესდეს  მაგისტრის ხარისხი 

შესაბამის ან მონათესავე დარგებში, ან კვლევით კომპონენტზე დაშვების 

წინაპირობად განისაზღვროს პროფესიულ ბლოკში შემავალი სავალდებულო 

კურსების თუნდაც ინტეგრირებული ფორმით გავლა.   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• იმის დასადასტურებლად, რომ სადოქტორო საფეხურზე აპლიკანტს გააზრებული 

აქვს სამეცნიერო საქმიანობის სპეციფიკა და კვლევითი ინტერესები, გასაუბრებისას 

მიზანშეწონილია  რაიმე ფორმით კვლევითი პროექტის წარმოდგენა.  

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  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830%23?publication=74
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3607443
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadg482.pdf
https://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_231.pdf
https://gtu.ge/quality/Files/Pdf/programis%20dagegmvis.pdf
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

✓ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და 

უზრუნველყოფს მის შემადგენლ კომპონენტთა ლოგიკურ კავშირს, შემდგომ კომპონენტზე 

ადეკვატური დაშვების წინაპირობებით და საშუალო აკადემიური მიღწევების მქონე 

სტუდენტის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას 

გონივრულ ვადაში.  

პროგრამა შედგენილია კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემით 

(ECTS). საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 1 კრედიტი უდრის 25 საათს, რომელშიც 

იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების 

განაწილება საგნების მიხედვით წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში. პროგრამა შედგება 

სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან და გრძელდება 3 წელი (6 სემესტრი). 

სასწავლო კომპონენტი მოიცავს 60 კრედიტს, ხოლო კვლევითი კომპონენტი --120 კრედიტს 

(სადისერტაციო ნაშრომის შესრულება და დაცვა) და ჯამში მოიცავს 180 კრედიტს (ECTS). 

სასწავლო კომპონენტის შერულება ხდება პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში: I 

სემესტრი - 32 კრედიტი (აკადემიური და სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა - 4კრედიტი; 

კვლევის მეთოდები მართვის სისტემებში, ავტომატიზაციასა და ტესტ-ინჟინერინგში - 7 

კრედიტი; განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინფორმატიკის დიდაქტიკა  - 6 

კრედიტი; და II სემესტრი - 28 კრედიტი (პროფესორის ასისტენტობა - 5 კრედიტი; 

სადოქტორო პროგრამასთან დაკავშირებული სპეცკურსები (არჩევითი საგნების ბლოკი) – 

23 კრედიტი.). კვლევითი კომპონენტი (სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება დაცვა), 

სრულდება III, IV, V, VI სემესტრების განმავლობაში. 

აღსანიშნავი, რომ კვლევითი კომპონენტის კრედიტებში გამოსახვა ეწინააღმდეგება 

საქართველოს კანონს უმაღლესი განათლების შესახებ. შესაბამისად, საჭიროა მოცემული 

საკითხის კორექტირება და კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
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კვალიფიკაცია „დოქტორი ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის 

სისტემების ინჟინერიაში“ მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმით 

გათვალისწინებული 180 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში.  

სასწავლო წელი შედგება ორი, საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრისაგან.  

სასწავლო განრიგი, შუასემესტრული და დასკვნითი/დამატებითი გამოცდების ვადები 

ყოველი სემესტრის დასაწყისში განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით, „საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის“ საფუძველზე. 

კვლევითი კომპონენტის შეფასების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია 

დოკუმენტში „დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები და მათი შეფასების წესი“ სტუ-ს ვებ გვერდზე: 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების 

ინსტრუქცია მოცემულია სტუ-ის ვებ გვერდზე: 

https://gtu.ge/Learning/pdf/doqtoranturis_danarti_5_2018_2.pdf 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“  

• სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) 

• სტუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების წესი  

• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებლების შეხვედრა სხვადასხვა საწარმოების წარმომადგენლებთან 

• ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორის, 

პროფესორ ნ. ყავლაშვილის რეცენზია 

• ვლ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის, პროფესორ 

თ. სულაბერიძის რეცენზია.  

რეკომენდაციები:  

თუ გავითვალისწინებთ, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის თანახმად, არ 

შეიძლება კვლევითი კომპონენტის კრედიტებში გამოსახვა, მოცემული საკითხი 

აუცილებლად საჭიროებს კორექტირებას კანონთან შესაბამისობის მიმართებაში. 

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)  

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
https://gtu.ge/Learning/pdf/doqtoranturis_danarti_5_2018_2.pdf
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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 

 

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 

მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და 

ტესტ-ინჟინერინგის“ სპეციალობის სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს. პროგრამაში არსებული სასწავლო კურსები შეესაბამება 

დოქტორანტურის საფეხურის დონეს. თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება მოცემული სასწავლო კურსის შინაარს. სასწავლო კურსებისთვის გამოყოფილი 

კრედიტების რაოდენობა, საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები, შეესაბამება 

სასწავლო კურსის შინაარს და სწავლის შედეგებს. საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს 

შორის თანაფარდობა შეესაბამება თითოეული სასწავლო კურსის სპეციფიკას. თითოეულ 

სასაწავლო კურსში სწავლა-სწავლების მეთოდები (ლექცია, პრაქტიკული, 

ლაბორატორიული და სხვ.) იმგვარადაა შერჩეული, რომ შეესაბამებოდეს სასწავლო კურსის 

შინაარს და სწავლის შედეგებს. სასწავლო კურსებში შესაძლებელია სწავლის შედეგების 

შეფასება. 

სასწავლო კურსების შინაარსი ვითარდება შედარებით ადვილიდან უფრო რთულ და 

კომპლექსურ საკითხებამდე.  

სადოქტორ პროგრამა „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგის“ 

სასწავლო კურსები უზრუნველყოფილია თანამედროვე ლიტერატურით: 

სახელმძღვანელოებით, დამხმარე სახელმძღვანელოებით, მეთოდური მითითებებით და 

სხვ. სასწავლო კურსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო 

მასალა შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს; სილაბუსებში მითითებული 

სავალდებულო ლიტერატურა მოიცავს სფეროს აქტუალურ მიღწევებს. პროგრამა 
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უზრუნველყოფილია ქართულ ენაზე დაწერილი სასწავლო ლიტერატურით. 

სასწავლო კურსებში მითითებული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 

სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ სამეცნიერო ბაზებით და ელექტრონული 

კატალოგებით. სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების მიღწევაში სტუდენტებს ეხმარება 

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე არსებული თანამდეროვე 

ლაბორატორიული ბაზა. 

პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მეტი შესაბამისობისა და მოცემული 

მიმართულებით ტექნოლოგიათა განვითარების მაღალი ტემპის გათვალისწინებით,  

სილაბუსებში აუცილებელია უახლესი ლიტერატურის მითითება.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „„მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“;  

• სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) 

• მომზადებული სალექციო კურსების ელექტრონული ვერსიების ჩამონათვალი, 

სტუ-ს ბიბლიოთეკა https://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php. 

• სტუდენტების გამოკითხვა 

• სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) განხილვისა და დამტკიცების წესი 

https://gtu.ge/quality/Files/Pdf/silabusis%20damtkicebis%20cesi%20new.pdf 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მეტი შესაბამისობისა და მოცემული 

მიმართულებით ტექნოლოგიათა განვითარების მაღალი ტემპის გათვალისწინებით,  

სილაბუსებში აუცილებელია უახლესი ლიტერატურის მითითება. 

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 

https://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php
https://gtu.ge/quality/Files/Pdf/silabusis%20damtkicebis%20cesi%20new.pdf
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✓ 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 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის  „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია 

და ტესტ-ინჟინერინგი“  სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მონაწლეობა მიიღოს 

საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, 

აგრეთვე იყოს სამეცნიერო გრანტების მონაწილე როგორც პროექტის ძირითადი 

შემსრულებელი, ისარგებლოს საერთასორისო მობილობით. დეპარტამენტებში შექმნილია 

კვალიფიციურ პროფესორ-მასწავლებელთა ჯგუფი, რომელიც ამზადებს სტუდენტებს 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის და სამეცნიერო-კვლევით პროექტში 

ჩართვის შემთხვევაში უწევს ხელმძღვანელობას. პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი 

სწავლის შედეგების შესაბამისად უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის პრაქტიკული 

უნარების გამომუშავებას, დამსაქმებლებთან გაფორმებული მემორანდუმები და 

ხელშეკრულებები ხელს უწყობს სტუდენტთა ინტელექტუალური პოტენციალის 

რეალიზებას და ითვალისწინებს ერთობლივი ღონისძიებების, მ.შ. სამეცნიერო და 

პრაქტიკული პროექტების, ერთობლივ განხორციელებას.  

პროგრამის სტუდენტთა მიერ განხორციელებული აქტივობები: 

I. სტუ-ს სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციბში მონაწილეობა 

2016 წ. - მონაწილეობდა 3 დოქტორანტი 

2017 წ. - მონაწილეობდა 3 დოქტორანტი 

2018 წ. - მონაწილეობდა 4 დოქტორანტი 

2019 წ. - მონაწილეობდა 14 დოქტორანტი 

II. სხვა სამეცნიერო კონფერენციებში სტუდენტთა მონაწილეობა 

2018 წელი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „საინფორმაციო 

საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები (ISITE 18)- 

მონაწილეობდა 1 დოქტორანტი (2 მოხსენება);  

2018 წელი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: 

დღევანდელობა და გამოწვევები“  - მონაწილეობდა 1 დოქტორანტი. 

III. საერთაშორისო მობილობა  

2019 – 2020 სასწავლო წელს 1 სტუდენტმა ისარგებლა საერთაშორისო მობილობით 

ერაზმუსის პროგრამის ფარგლებში. 
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კურსდამთავრებულთა სადოქტორო ნაშრომების გაცნობის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

მიზანშეწონილია:  

• ამაღლდეს ცნობადობა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების (http://www.scopus.com, 

https://www.sciencedirect.com და სხვათა) შესახებ, დაიხვეწოს მათი გამოყენების 

მექანიზმი; 

• ამაღლდეს ცნობადობა ინტელექტუალური საკუთრებისა (....„ინტელექტუალური 

საკუთრება“ მოიცავს სახელდობრ, საავტორო უფლებებს, მათ შორის 

კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების დაცვას,.....) და მისი დაცვის 

მექანიზმის მიმართ;  

• დოქტორანტთა სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობათა ორიგინალურ 

შედეგებზე  გაფორმდეს საპატენტო განაცხადები. 

სასურველია აგრეთვე, გააქტიურდეს მუშაობა კვლევითი და სასწავლო გრანტების 

მოსაპოვებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული http://shromebi.gtu.ge/ka/ 

• მართვის სისტემებისა და მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების 

დეპარტამენტების სხდომების ოქმი სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის 

განრიგის შესახებ (ოქმი №3 2018-2019)  

• სტუდენტთა მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში  

• სტუდენტთა საერთასორისო მობილობა. 

• ინტერვიუს შედეგები 

• სადოქტორო ნაშრომების გაცნობის შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

• ამაღლდეს ცნობადობა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების (http://www.scopus.com, 

https://www.sciencedirect.com და სხვათა) შესახებ, დაიხვეწოს მათი გამოყენების 

მექანიზმი. 

• ამაღლდეს ცნობადობა ინტელექტუალური საკუთრებისა (....„ინტელექტუალური 

საკუთრება“ მოიცავს სახელდობრ, საავტორო უფლებებს, მათ შორის 

კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების დაცვას,.....) და მისი დაცვის 

მექანიზმის მიმართ. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• გააქტიურდეს მუშაობა კვლევითი და სასწავლო გრანტების მოსაპოვებლად. 

• დოქტორანტთა სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობათა ორიგინალურ 

შედეგებზე  გაფორმდეს საპატენტო განაცხადები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

https://www.sciencedirect.com/
http://shromebi.gtu.ge/ka/
https://www.sciencedirect.com/
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ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

✓ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

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 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და 

ტესტ-ინჟინერინგი“ განხორციელებისას გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდების 

შესაბამისი აქტივობები: ვერბალური/ზეპირსიტყვიერი, ახსნა-განმარტება, ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება, დემონსტრირების, ინდუქციური, დედუქციური, ანალიზის, 

სინთეზის, წერითი მუშაობის, დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, 

თანამშრომლობითი სწავლება. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია, შემთხვევების 

შესწავლა, გონებრივი იერიში. აღნიშნული ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსის 

პროგრამებში (სილაბუსებში). 

არსებული სწავლების მეთოდების ერთობლიობა ითვალისწინებს სასწავლო კურსის 

შინაარსს, სპეციფიკას, მოთხოვნებს, სასწავლო კურსით მისაღწევ შედეგებს და 

უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. აღნიშნული მეთოდების გამოყენების ეფექტურობა 

დგინდება პროგრამის მონიტორინგის პროცესში. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები გამოიყენება ისე, რომ გათვალისწინებულია სასწავლო 

კურსის შინაარსი და მისაღწევი შედეგები. სასწავლო პროცესი კონცენტრირებულია 

სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლება-სწავლის მეთოდებზე. სასწავლო კურსების 

სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე 

(დოქტორანტურის) საფეხურს, კურსების შინაარს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს 

მათ მიღწევას. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, 

ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი“  

• სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები) 

• სწავლა-სწავლების მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/scavlebis%20metodebi%20da%20aqtivobebi.pdf 

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 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზისტუ-ში 

დოქტორანტების შეფასების სისტემა ეფუძნება „დოქტორანტურის საგანმანათ¬ლებლო 

პროგრამების სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და მათი შეფასების წესს“, რომელიც 

შესაბამისობაშია კანონმდებლობასთან.  

აღნიშნული წესის მიხედვით დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამით 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/scavlebis%20metodebi%20da%20aqtivobebi.pdf
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განსაზღვრული სასწავლო კურსის  შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.  

დადებითი შეფასებებია:  

(A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

 (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა;  

(C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა;  

(D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა;  

(E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  

უარყოფითი შეფასებებია:  

(FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

FX-ის მიღების შემთხვევაში ინიშნება დამატებით გამოცდა, შედეგების გამოცხადებიდან 

არანაკლებ 5 დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არ ემატება დასკვნით 

შეფასებაში მიღებულ ქულას.  

ცოდნის შეფასების სისტემა ზოგადად გაწერილია საგანმანათლებლო სასწავლო კურსის 

პროგრამებში (სილაბუსებში). შეფასების კრიტერიუმები გამჭვირვალე და 

ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის. შეფასების კრიტერიუმების გამჭვირვალობა 

უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების შესახებ, რაც 

სტუდენტმა შეიძლება გამოიყენოს ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად და მიღწეული 

შედეგების გასაუმჯობესებლად. სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში) 

მოცემულია ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები. სასწავლო 

კურსებში ცოდნის შეფასების 100 ქულიანი სკალა მოიცავს ორ კომპონენტს: შუალედური 

შეფასება (მაქსიმუმ 60 ქულა) და დასკვნითი გამოცდა (მაქსიმუმ 40 ქულა). შუალედური 

შეფასების ფორმებია - მიმდინარე აქტივობები (მაქსიმუმ 30 ქულა) და შუასემესტრული 

გამოცდა (მაქსიმუმ 30 ქულა). სტუდენტებს საშუალება აქვთ ცოდნის შეფასების 

მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია მიიღონ საგანმანათლებლო პროგრამიდან, 

სილაბუსებიდან, კონკრეტული საგნის პროფესორის ან პროგრამის ხელმძღვანელისაგან. 

აღნიშნული ინფორმაცია განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე. შეფასების თითოეულ ამ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი. მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური ჯამური დადებითი 

შეფასება - 15 ქულა.  

შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 30. მინიმალური დადებითი შეფასებაა 15 

ქულა. დასკვნითი შეფასების მინიმალური დადებითი ქულაა 21.  

შეფასების ფორმები და მეთოდები, აგრეთვე შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია 
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სასწავლო კურსების პროგრამებში(სილაბუსებში).  

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის შეფასების სისტემის 

შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ბმულზე: 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის/კომპონენტების შეფასების სისტემა მოცემულია ბმულზე: 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

რომლის მიხედვით დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტის/კომპონენტების შეფასება ხდება ერთჯერადად, დასკვნითი 

შეფასებით, შემდეგი შეფასების სისტემით: 

ა) ფრიადი (summa cum laude) –შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) –შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება; 

გ) კარგი (cum laude) –შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 

დ) საშუალო (bene) –საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) –შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ 

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) –არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი 

ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) –შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს 

დასახელებული შეფასებები მიიღება შესაბამისი კომისიის/კოლეგიის/საუნივერსიტეტო 

სადისერტაციო საბჭოს წევრების მიერ, დადგენილი კრიტერიუმებით, ფარულად 

მინიჭებული ქულების (0-100) საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით. 

მაგალითად:•შეფასება ”ფრიადი“ მიიღება, თუ დოქტორანტი დააგროვებს 91-100 ქულას; 

შეფასება „ძალიან კარგი“ მიიღება, თუ დოქტორანტი დააგროვებს 81-90 ქულას და ა.შ. 

”ა”-”ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დადებითი შეფასების მიღებისას, დოქტორანტს 

ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან და პროგრამაში ჩართულ პირებთან შეხვედრებიდან 

ჩანს, რომ დოქტორანტთა შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების დაცვით,  

არის გამჭვირვალე და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• სტუ-ში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია (დანართი 9.1);  
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• სტუ-ს აკადემიური მოსწრების ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა 2019-2020 

წწ. სასწავლო წლის. https://leqtori.gtu.ge/2019_2020/I/B/info  

• 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგი. 

https://leqtori.gtu.ge/2019_2020/I/B/info 

• დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის 

შეფასების წესი https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓   შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

 ✓    

https://leqtori.gtu.ge/2019_2020/I/B/info
https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
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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 

სტუ-ში საჭირო ინფორმაციას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხების შესახებ  

დოქტორანტები იღებენ როგორც უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ადმინისტრაციისგან, 

ასევე სტუ-ს ვებ-გვერდის და სხვა ელექტრონული სერვისების გამოყენებით.სასწავლო 

პროცესის გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით უნივერსიტეტში ტარდება 

გამოკითხვები. სტუდენტთა ინტერესების დაცვას უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებთან 

ურთიერთობაში უზრუნველყოფს სტუდენტთა თვითმმართველობა. 

პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტებს შესაძლებლობა აქვს მონაწილეობა მიიღონ 

როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონკურსებში, 

კონფერენციებში, მოიპოვონ გრანტები, ისარგებლონ გაცვლითი პროგრამებით. გარდა 

ამისა, ინტერვიუებიდან ჩანს, რომ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ პროფესორებთან 

ერთად განახორციელონ სხვადასხვა პროექტები. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მხრივ 

მათი აქტივობა საკმაოდ დაბალია და მეტი მუშაობაა ჩასატარებელი ჩართულობის 

გასაზრდელად. 

სასწავლო წლის დასაწყისში აკადემიური პერსონალი ადგენს ინდივიდუალურ 

საკონსულტაციო განრიგს, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ინფორმაცია 

მათთვის საინტერესო საკითხებზე. გარდა ამისა,  დამატებითი ინფორმაციისა და 

კონსულტაციის მისაღებად სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა ელექტრონულად 

დაუკავშირდნენ აკადემიურ პერსონალს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• სტუ-ში აკადემიური დატვირთვის გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქცია 

• დეპარტამენტის სხდომის ოქმი სტუდენტთა ინდივიდუალური მუშაობის განრიგის 

შესახებ 

• ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

დოქტორანტებს ყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელები: 15 პროფესორი, 4 ასოცირებული 

პროფესორი და 2 მოწვეული პროფესორი. მათი პირადი საქმეებიდან გამომდინარე 

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელები აქტიურად ახორციელებენ სამეცნიერო 

საქმიანობას აქვეყნებენ ნაშრომებს როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო 

გამოცემებში, მონაწილეობენ კონფერენციებსა და საგრანტო პროექტებში. 

სტუ-ს დოქტორანტურის დებულებაში მოცემულია  ინფორმაცია სამეცნიერი 

ხელმძღვანელის წარდგენის, მისი უფლება მოვალეობების და საქმიანობის შესახებ. 

დებულების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში დოქტორანტს შეიძლება ყავდეს ერთზე 

მეტი ხელმძღვანელი სტუ-ს აკადემიური პერსონალიდან, ან პარტნიორი 

დაწესებულებიდან კვალიფიკაციის გათვალისწინებით. 

სასწავლო წლის დასაწყისში, თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დგინდება პერსონალური 

სამუშაო გეგმა და საკონსულტაციო განრიგი. გარდა ამისა, დოქტორანტს საჭიროების 

შემთხვევაში შეუძლია დაუკავშირდეს ხელმძღვანელს დამატებითი ინფორმაციის და 

კონსულტაციის მისაღებად. ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს სტუდენტის მომზადებას 

სადოქტორო ნაშრომისა და დაცვისათვის. თუმცა, ნაშრომების გაცნობის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ სადოქტორო ნაშრომების გაფორმების წესი არ შეესაბამება მსოფლიო 

პრაქტიკაში აღიარებულ და უნივერსტეტის მიერ დადგენილ ნორმებს. ნაშრომებში არაა 
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დაცული გაფორმების ფორმატი, არაა გამოკვეთილი საკითხის აქტუალობა, სამეცნიერო 

სიახლე, მიღებული შედეგების სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა. მეტი 

ყურადღება უნდა დაეთმოს მეცნოერული სტილისა და ბიბლიოგრაფიული სტილის 

დაცვას. აუცილებელია აგრეთვე, ნაშრომების პლაგიატზე შემოწმება და სხვა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• აკადემიური პერსონალის CV 

• აკადემიური პერსონალის გამოქვეყნებული ნაშრომების სია 

• აკადემიური პერსონალის კონფერენციებში მონაწილეობა 

• სტუ-ს პარტნიორი უნივერსიტეტები და ორგანიზაციები 

• დოქტორანტურის  შესახებ დებულება 

• ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

სადოქტორო ნაშრომის შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნას სადოქტორო დისერტაციის 

მიმართ მსოფლიო პრაქტიკაში აღიარებული და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ისეთი 

ნორმები, როგორიცაა:  

• ნაშრომის ფორმატი;  

• საკითხის აქტუალობის, სამეცნიერო სიახლის, სამეცნიერო და პრაქტიკულ 

მნიშვნელობათა გამოკვეთა;  

• მეცნიერული სტილისა და ბიბლიოგრაფიის სტილის დაცვა;  

• პლაგიატზე შემოწმება და სხვა. 

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 
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              ☐ 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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა, 

მათი დატვირთვა და ბალანსი მათ შორის უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვასა და მდგრადობას. 

პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ პერსონალს აქვს , როგორც სწავლებისა და კვლევების 

წარმართვის შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება, ასევე ის კომპეტენცია, 

რომელიც საჭიროა პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

გამომუშავებისათვის.    
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პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს  საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების 

სოლიდური გამოცდილება და ცოდნა (იგი 2012 წლიდან იყო აკრედიტებული 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და 

ტესტ-ინჟინერინგი“-ს ხელმძღვანელი). 1974 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 

2001 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

უწყვეტი სტაციონარული და არასტაციონარული დინამიკური სისტემების 

იდენტიფიკაციის საკითხებში. მონაწილეობა აქვს მიღებული 7 ადგილობრივ და 33 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში. ის მოხსენებებით მიწვეული იყო 

ავტომატურ მართვაში საერთაშორისო ფედერაციის IFAC--ის კონფერენციებზე (ტრუა 

(საფრანგეთი) – 2016; ბერლინი - 2019), სიმპოზიუმებზე (პეკინი -1988; ბუდაპეშტი -1991) 

და კონგრესებზე (მილანი -2011; ბერლინი -2020). იყო საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციების საპროგრამო და საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციებისა და ჟურნალების რეცენზენტი. მისი ხელმძღვანელობით 

დაცულია სადოქტორო და სამაგისტრო დისერტაციები.  

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ პერსონალს მონაწილეობა 

აქვს მიღებული სხვადასხვა კვლევით პროექტებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

გრანტებში, ტრენინგებსა და საერთაშორისო კონფერენციებში,  რაც დასტურდება მათ 

მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო ნაშრომებით, ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო სამეცნიერო 

სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით უმჯობესია აკადემიური პერსონალის მეტი ჩართულობა 

საერთაშორისო და ადგილობრივ კვლევით პროექტებში. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში და აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები. 

• ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• საჭიროა გაიზარდოს საერთაშორისო და ადგილობრივ კვლევით პროექტებში 

აკადემიური პერსონალის ჩართულობა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

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 

პროგრამაში ჩართული პერსონალის პროფესიული განვითარების აქტივობები ეფუძნება 

სტუ-ს ადამიანური რესურსების სამართლიან და ეფექტური დასაქმების პოლიტიკას, 

თანამშრომელთა შეფასებასა და პროფესიულ განვითარება/გადამზადებაზე 

ორიენტირებულ ეფექტური მართვის წესებს („საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია“). 

სტუ შესაძლებლობის ფარგლებში ფინანსურად უზრუნველყოფს მართვის სისტემებისა და 

მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტების თანამშრომელთა 

მონაწილეობას საერთაშორისო კონფერენციებში.  

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე დეპარტამენტი ყოველწლიურად ამზადებს გასული წლის 

სამეცნიერო მუშაობის ანგარიშს სტუ-ს სამეცნიერო ნაწილისათვის წარსადგენად, ხოლო 

ანგარიშის სამეცნიერო ღირებულების შეფასება ხდება ეროვნული მეცნიერებათა 

აკადემიის სპეციალური კომისიის მიერ, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო 

სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციისა და მათი კვლევითი უნარების უკეთ 

განვითარებისათვის საჭიროა  კვლევითი კომპონენტის ხარისხის ამაღლება,  ადგილობრივ 

და განსაკუთრებით საერთაშორისო კვლევით პროექტებში ჩართულობის გაზრდა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში და აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები. 

• ინტერვიუები. 
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რეკომენდაციები: 

• უნდა გაუმჯობესდეს კვლევითი კომპონენტის ხარისხი ადგილობრივ და 

განსაკუთრებით საერთაშორისო კვლევით პროექტებში ჩართულობის გაზრდით. 

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 

 

 

4.3 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 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (სასწავლო 

ინვენტარი, სააქტო დარბაზები, არქივი, უნივერსიტეტის ცენტრალური და ინფორმატიკისა 

და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, ელექტრონული 

სახელმძღვანელოები, აუდიტორიები, ლაბორატორიები, ინტერნეტის ქსელში ჩართული 

და სათანადო პროგრამული უზრუნველყოფით აღჭურვილი კომპიუტერული კლასები, 

უწყვეტი ელექტრო და წყალმომარაგება, გათბობის სისტემა, სველი წერტილები) 

უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

უნივერსიტეტის მეცხრე კორპუსში განთავსებულია უახლესი სასწავლო აპარატურით 
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არჭურვილი ლაბორატორიები რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს პრაქტიკულად 

აითვისონ დარგის ახალი მიღწევები. ბიბლიოთეკას აქვს წვდომა ისეთ სამეცნიერო 

ბაზებზე როგორიცაა Scopus, World of Science და სხვა. სტუდენტებისათვის 

ხელმისაწვდომია დარგში არსებული ყველა სამეცნიერო პუბლიკაცია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში და აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები. 

• ინტერვიუები. 

• მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

4.4  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 

პროგრამის დაფინანსების ძირითადი წყაროა სტუდენტების მიერ სწავლის ღირებულების 

გადახდა, რომელიც უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარებასთან ერთად 

უზრუნველყოფს პროგრამის ფინანსურ მდგრადობას. ამგვარად იფარება პროგრამის 
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განხორციელებაში მონაწილე პერსონალის შრომის ანაზღაურება, კომუნალურ ხარჯები და 

გადასახადები.  რაც თავისთავად აისახება ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის ბიუჯეტში.  

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის შემოსავლები მნიშვნელოვნად ნაკლებია პროგრამის 

ხარჯებზე (პროგრამის ხარჯები წლების მიხედვით 15-40 ათას ლარამდე მერყეობს ხოლო 

შემოსავლები 3-9 ათას ლარამდე მერყეობს) და  აქედან გამომდინარე, გასაუმჯობესებელია 

პროგრამის ფინანსური მდგომარეობა, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა გამოთქვამს 

ფინანსურ მხარდაჭერას პროგრამის მიმართ. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში. 

• ინტერვიუები. 

• მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

რეგულარულად ახორციელებს პროგრამების ხარისხის მონიტორინგს, რომელიც 

ძირითადად ხორციელდება მიზნობრივი ჯგუფების გამოკითხვის და სასწავლო პროცესზე 

დაკვირვების მეშვეობით. გამოკითხვის ფორმებში შეტანილია ისეთი სფეროები, 

როგორიცაა - საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლის შედეგებით კმაყოფილება, მართვის 

პროცესები, ინფრასტრუქტურა, მათი განვითარების საჭიროებები, აკადემიური 

პერსონალი, მატერიალური ბაზა და სხვ. მოპოვებული ინფორმაციის შედეგების 

გათვალისწინებით ხდება ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, პრობლემების 

იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის გზების შერჩევა. 

უსდ-ს შემუშავებული აქვს სწავლის და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

გაუმჯობესების შიდა შეფასების სისტემა. ამ პროცესში ჩართული არიან ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით 

შექმნილი სპეციალური კომისია, რომელშიც შედიან უნივერსიტეტის სტუდენტები და 

პროფესორ-მასწავლებლები. სასწავლო პროგრამის შეფასებისას მნიშვნელობა ენიჭება 

აკადემიური პერსონალის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას სწავლების მეთოდებთან, 

სასწავლო მასალის აქტუალურობასთან, კურსის ხანგრძლივობასთან და სხვა ასპექტებთან 

დაკავშირებით. პერსონალის მიერ უკუკავშირი ხორციელდება როგორც გამოკითხვის, 

ასევე პროგრამის ხელმძღვანელის ინფორმირების გზით. 

შიდა შეფასების პროცესში გამოიყენება სტუდენტთა გამოკითხვებისა და აკადემიური 
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შეფასების მექანიზმები, რომლითაც გროვდება ინფორმაცია სასწავლო კურსის 

ეფექტურობის, სწავლებისა და სწავლის პროცესში მიღებული გამოცდილებისა და სხვა 

მნიშვნელოვანი ფაქტორების თაობაზე. პროგრამების შეფასებისას ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური ითვალისწინებს როგორც სტუდენტებისგან მიღებულ 

უკუკავშირს, ასევე მათ აკადემიურ მოსწრებას, აკადემიურ საჩივრებსა და აპელაციებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში 

• ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, 

აკადემიურ და მოწვეულ პრესონალთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან 

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

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

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად, საგანმანათლებლო 

პროგრამა შემუშავებისა და განვითარების ეტაპებზე ექვემდებარება შიდა და გარე 

შეფასებას. გარე შეფასებას ახორციელებენ დარგის სპეციალისტები სხვა უმაღლესი 

სასწავლებლებიდან, დამსაქმებლები და კურსდამთავრებულები შესაბამისი 

გამოკითხვების გზით.  

პროგრამის ხელმძღვანელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ინტერვიუებისას აღინიშნა, რომ პროგრამამ უნივერსიტეტში მოქმედი წესის თანახმად 

გაიარა გარე შეფასების ეტაპი. ძირითად უკუკავშირს წარმოადგენდა დამსაქმებლების 

გამოკითხვები, რომლის შედეგად გაძლიერდა სწავლების პრაქტიკული კომპონენტი.  

უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არ ჩანს პროგრამის შეფასება 

დარგის სპეციალისტების მიერ სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან. სასურველია, 

პროგრამა გადაეგზავნოს უცხოელ დარგის სპეციალისტებს. მათი რეკომენდაციები 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პროგრამის გაუმჯობესებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში 

• ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, 

აკადემიურ და მოწვეულ პრესონალთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან 

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

• დაინტერესებული მხარეების შეფასების დოკუმენტები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• სასურველია, პროგრამა გადაეგზავნოს  დარგის უცხოელ სპეციალისტებს. მათი 

რეკომენდაციები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პროგრამის 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) 
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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 

 

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 

წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგისა და პერიოდული 

შეფასებისთვის გამოყენებულა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი და 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა - “დაგეგმე - 

განახორციელე- შეამოწმე - განავითარე“.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური რეგულარულად ახორციელებს პროგრამების 

ხარისხის მონიტორინგს, რომელიც ძირითადად ხორციელდება მიზნობრივი ჯგუფების 

გამოკითხვის და სასწავლო პროცესზე დაკვირვების მეშვეობით. გამოკითხვის ფორმებში 

შეტანილია ისეთი სფეროები, როგორიცაა - საგანმანათლებლო პროგრამები, სწავლის 

შედეგებით კმაყოფილება, მართვის პროცესები, ინფრასტრუქტურა, მათი განვითარების 

საჭიროებები, აკადემიური პერსონალი, მატერიალური ბაზა და სხვ. მოპოვებული 

ინფორმაციის შედეგების გათვალისწინებით ხდება ძლიერი და სუსტი მხარეების 

გამოვლენა, პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის გზების შერჩევა. 

უნივერსიტეტში სწავლების პროცესში რეგულარულად მიმდინარეობს აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის სააუდიტორიო საქმიანობის მონიტორინგი, ურთიერთდასწრება, 

რაც აისახება შეფასების ფორმაში. მონიტორინგის გზით მიღებული შედეგები განიხილება 

ფაკულტეტის საბჭოზე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და გამოიყენება 

პროგრამის განვითარებისთვის. 

მონიტორინგის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია სტუდენტების 

პერიოდული გამოკითხვები, რაც ხორციელდება ყოველსემესტრულად. ხდება მიღებული 

ინფორმაციის გაანალიზება და პროგრამის მოდიფიცირება/ადაპტირება მისი განახლების 

უზრუნველსაყოფად. განახლებული პროგრამა ექვემდებარება დამტკიცებასა და 

გამოქვეყნებას დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში 

• ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, 

აკადემიურ და მოწვეულ პრესონალთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან 

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

✓ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

✓     
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 38 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტები შესაბამისობაში

ა 

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 თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                       თამაზ ბიჭიაშვილი 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                ავთანდილ თავხელიძე 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                                             მიხეილ რუხაია 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                     გოჩა ჩავლეშვილი 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                           ეკა ავსაჯანიშვილი 
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