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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

 

დაწესებულების სახელწოდება 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 
მითითებით 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
სსიპ 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება 
 

ინფორმატიკა 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ინფორმატიკის ბაკალავრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0613 პროგრამული 

უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების 

განვითარება და ანალიზი 
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) 

აკრედიტებული 
28.09 .2012 - საგანმანათლებლო 
პროგრამების აკრედიტაციის 
საბჭოს გადაწყვეტილება #465 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 
უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

რუსუდან სანაძე, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 
ქვეყანა) 

ნანა დიხამინჯია; სსიპ - ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 
ქვეყანა) 

მიხეილ რუხაია; სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, ოთარ ქირია; სსიპ -  ილიას სახელმწიფო 

                                                           
1 ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის დაწესებულებ(ებ)ისათვის  
2 უცხო ქვეყნის დაწესებულებასთან ერთად ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების 

შემთხვევაში თუ განსხვავდება მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე 

დაწესებულებების მიხედვით 
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ქვეყანა) უნივერსიტეტი, საქართველო 
 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს გააჩინია საქართველოში 1962 წლიდან 
ინფორმატიკის სპეციალისტის მომზადების ერთ-ერთი უძველესი ტრადიცია. 

 ტრადიციის მატარებელი და გამგრძელებელი ადამიანური და მატერიალური 
რესურსები მრავალწლიან კვლევისა და სწავლების გამოცდილებას ეყრდნობა.  

 აღსანიშნავია, აკადემიური პერსონალის მრავალრიცხოვანი შემადგენლობა, რომელიც 
ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნებას, პროგრამის მდგადობას და განვითარებას 
უწყობს ხელს.  

 
წარმოდგენილმა საბაკალავრო პროგრამამ არაერთი (იხ. თვითშეფასება 2001, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018) მოდიფიცირება განიცადა და მიმდინარედ 240 ECTS კრედიტიანი 
საბაკალავრო პროგრამა შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი:  
 

 სპეციალობის სავალდებულო კურსები 135 ECTS (მათ შორის საწარმოო პრაქტიკა - 5 ECTS 

მოცულობით).  

 სპეციალობის არჩევითი კურსები - 85 ECTS კრედიტის მოცულობით (მათ შორის 

კონცენტრაცია, რომლის მოცულობა შეადგენს 30 ECTS კრედიტს, სადაც 10 ECTS 

კრედიტი გამოყოფილია - საბაკალავრო პროექტზე და 20 ECTS - სპეციალობის არჩევით 

სასწავლო კურსებზე),  

 პროგრამაში გათვალისწინებულია თავისუფალი კომპონენტები - 20 ECTS. თავისუფალი 

კომპონენტებიდან სასწავლო კურსის არჩევასთან დაკავშირებით სტუდენტს აქვს 

სრული თავისუფლება.  

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
 

 ქვეყანაში COVID19 პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
აკრედიტაციის ვიზიტი სრულიად დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობდა.  არსებული 
რეალობის გათვალისწინებით, ექსპერტთა ჯგუფს და ინსტიტუციის წარმომადგენლებს, 
განსაკუთრებულ მდგომარეობაში გვიწევდა მუშაობა. ელექტრონული ფორმატით 
ჩატარებული გასაუბრებები, სრულად ვერ გადმოსცემდა იმ ემოციურ მუხტს და 
ასახავდა გარემო პირობებს, რომელიც ინსტიტუციაში სუფევს.  

 ამასთან აკრედიტაციის პროცესი, ორ დღიანი იყო და მოიცავდა როგორც საბაკალავრო, 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკრედიტაციას.  რასაც თავისი დადებითი 
და უარყოფითი ფაქტორები ახლდა თან - უდავოდ დადებითი იყო, რომ ამგვარმა 
ფორმატმა პროგრამის შინაარსზე დინამიკაში დაკვირვების საშუალება მოგვცა და 
ცალსახად ჩანდა საფეხურებს შორის ბმისა თუ კვეთის წერტილები. თუმცა, დროის 
სიმცირე და ელექტრონული ფორმატი გარკვეულწილად შემზღუდავ ფაქტორებად 
შეიძლება განვიხილოთ, მეტადრე ზოგიერთი სტანდარტის შესამოწმებლად ერთი 
შეხვედრა იყო ჩანიშნული სამივე პროგრამისათვის.   

 აკრედიტაციის პროცესი ეთიკური ნორმების დაცვით, კოლეგიალურ და მეგობრულ 
გარემოში მიმდინარეობდა.  
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საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 
 
აკრედოტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ საგანმანათლებლო პროგტამის შემოწმების 

შედეგეად დადგინდა, რომ საგანმანათლებლო პროგრამა სტანდარტებთან მიმართვებით 

შეფასდა შემდეგნაირად: 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა - შეფასდა როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა - შეფასდა, როგორც მეტწილად შესაბამისია სტანდარტის 

მოთხოვნებთან; 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა - შეფასდა, როგორც 

შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან; 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა  - შეფასდა როგორც შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან; 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები  - შეფასდა როგორც 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

 
 
 
 
 რეკომენდაციები 

 სამიზნე ნიშნულების ცხადად დადგენა და შესრულების მონიტორინგი 

 თანახელმძღვანელების/კოორდინატორების გამოყოფა კონცენტრაციების მიხედვით. 

 დაკორექტირდეს „ხელოვნური ინტელექტი ვებ-საიტებში“ სილაბუსი, რომ მიზნები, 

შედეგები და შინაარსი თანხვედრაში მოვიდეს კურსის დასახელებასთან. 

 დაკორექტირდეს „მობილური აპლიკაციების დაპროგრამება Android-თვის“ სილაბუსი, 

რომ აღმოიფხვრას თანაკვეთა სხვა კურსის თემებთან. 

 სასწავლო კურსებში „ფიზიკა1“, „ფიზიკა2“ და „ფიზიკა3“ დავალებების შეფასებები 

განაწილდეს სემესტრის განმავლობაში.  

 კურსებში: ოპერაციული სისტემების საფუძვლები, კომპიუტერული სისტემების 

არქიტექტურის საფუძვლები, კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება, 

ინტელექტუალური სენსორები, მიკროკონტროლერების არქიტექტურა, ღრუბლოვანი 

და გრიდ-ტექნოლოგიები, ჩაშენებული სისტემები, კომპიუტერული სიმულაცია - 

დამხმარე ლიტერატურაში რუსულენოვანი წიგნები ჩანაცვლდეს ინგლისურენოვანი 

წიგნებით.  

 კურსში „ინტელექტუალური სენსორები“ განახლდეს დამატებითი ლიტერატურა.   

 კურსი „სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა“ გასწორდეს სრულად.  

 კურსში „სი„შესავალი კონტროლერებში“ შეიცვალოს გამოყენებული სისტემები და 

ლიტერატურა.  

 კურსში „აუდიო-ვიდეო ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგია“ განახლდეს და 

გასწორდეს ლიტერატურა კურსის საკითხების შესაბამისად.  
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 კურსში „განაწილებული და პარალელური გამოთვლები“ ერთმანეთთან 

შესაბამისობაში მოვიდეს კურსის წინაპირობა, საკითხები და ლიტერატურა.  

 კურსში „გეოსაინფორმაციო სისტემები“ ძირითად ლიტერატურად შეირჩეს 

გეოსაინფორმაციო სისტემების საფუძველთან დაკავშირებული ლიტერატურა. ასევე 

მიეთითოს, რომელი პროგრამა გამოიყენება პრაქტიკული სამუშაოების 

შესასრულებლად.  

 კურსში „კომპიუტერული ხედვა“ ჩასწორდეს კურსის მიზნები. ასევე ჩასწორდეს კურსის 

სწავლის შედეგები ან შეიცვალოს კურსის შინაარსი ისე, რომ არსებული სწავლის 

შედეგები იყოს მიღწევადი.  

  კურსებში „დიდი მონაცემების მართვა“, „ღრუბლოვანი და გრიდ-ტექნოლოგიები“, 

„ბლოკჩეინი და მისი გამოყენებები“ დაზუსტდე, რას მოიცავს პრაქტიკული 

დავალებები.  

 კურსში „რობოტიქსი“ ლაბორატორიული სამუშაოები შესრულდეს საბაკალვრო დონის 

სისტემებზე.  

 კურსში „ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტა“ დაემატოს კურსის საკითხებთან 

დაკავშირებული ძირითადი ლიტერატურა. გნალების ციფრული დამუშავება“ 

მიეთითოს, რა პროგრამა გამოიყენება სიგნალების დამუშავებისთვის პრაქტიკულ 

დავალებებში. 

 კურსში „ზოგადი ელექტრონიკა“ დაემატოს ლაბორატორიული სამუშაოს შეფასება.  

 კურსში „მულტიმედია ტექნოლოგიების საფუძვლები“ პრაქტიკული ნაწილი მოვიდეს 

თეორიულ ნაწილთან შესაბამისობაში.  

 დაკორექტირდეს ცალკეულ კურსებში დაშვების წინაპირობები ამ კურსების შინაარსის 

შესაბამისად. 

o მენეჯმენტის სქემის დახვეწა:  

- პროგრამა საკმაოდ მოცულობითია და პროგრამის ხელმძღვანელს, სასურველია 

ჰყავდეს მაგ. მოდულების/კონცენტრაციების მიხევდით თანახელმძღვანელები 

- სამიზნე ნიშნულების დადგენა და მონიტორინგი 

o მოტივაციის სქემის შემუშავება: 

- აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის, სტუდენტებისათის 

 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

o განისაზღვროს დამატებითი ზღვარი ეროვნულ გამოცდებში 

მათემატიკის კომპტენციისთვის 

o გადაიხედოს ყველა კურსი (არა მხოლოდ ჩამოთვლილი მაგალითები) 

და შევიდეს შესაბამისი შესწორებები. კურსების გადახედვა შეიძლება 

მოხდეს კოლეგების მიერ (ე.წ. peer review); 

o მიზნებში უფრო ცხადად გაიწეროს პროგრამის მნიშვნელობა და 

საზოგადოების განვითარებაშ შეტანილი წვლილის ელემენტები. 
 

ექსპერტთა ჯგუფი ერთობლივად გაეცნო წარმოდგენილ დოკუმენტაციას.  

აღსანიშნავია, რომ დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი პასუხი კოლეგიალური და 

თანამშრომლობითია. დაწესებულების პასუხში წარმოდგენილი პოზიციები, მეტწილად 
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ემთხვევა დასკვნაში წარმოდგენილ რეკომენდაციებს თუ რჩევებს და რიგ შემთხვევაში უკვე 

ასახულია პროგრამაში.    

ექსპერტთა ჯგუფმა გადაწყვიტა რეკომენდაციები დარჩენილიყო უცვლელი. ზეპირი 

მოსმენის დროს საბჭოზე საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მათი დეტალურად, ვერბალური 

განხილვა. 
 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 
 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 
მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 
პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, რომლებიც 
ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები შეესაბამება 
უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 
გაუმჯობესებისთვის მუდმივად  ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 
 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 
კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა და 

საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი ინფორმატიკის ბაკალავრები, 

რომლებიც შეძლებენ: 

 ინფორმატიკის დარგში კომპიუტერული სისტემებისა და კომპიუტინგის გარემოს 
დიზაინის შემუშავებასა და სამომხმარებლო აპლიკაციების განვითარებას, შესაბამისი 
ამოცანებისა და პრობლემების გადაჭრას;  

 ინფორმატიკის დარგში პროგრამული, აპარატურული, პროგრამულ-აპარატურული 
სისტემების ექსპლუატაციას, ადმინისტრირებას და სერვისულ მომსახურებას; 

 ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული 
ცოდნის საფუძველზე შესაბამისი მეთოდების, ხერხების და ინსტრუმენტების - 
პროგრამული და აპარატურული საშუალებების გამოყენებას სხვადასხვა 
ინდუსტრიულ დარგში.  
 

პროგრამის მიზნები ჩამოყალიბებულია ნათლად, რეალისტურია და მიღწევადი მოცემული 
პროგრამით. მიზნებში ასახულია, თუ რა ცოდნის, უნარების და კომპეტენციების მქონე 
კურსდამთავრებულს ამზადებს პროგრამა. თუმცა მიზნებში ცხადად და გამოკვეთილად არაა 
ასახული, თუ რა წვლილი შეაქვს კურსდამთავრებულს საზოგადოების განვითარებაში. 
პროგრამის მიზნებში ასევე არაა აახული ინტერნაციონალიზაციის საკითხები, მაგრამ 
პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებული იყო საერთაშორისო ACM სტანდარტები და 
უცხოური უნივერსიტეტების პროგრამები. 
 
პროგრამის მიზნები შეესაბამება უსდ-ს მისიას: „მოქალაქეობრივი ცნობიერების, ეროვნული  
და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების 
მომზადება, კვლევების, განათლების და ტექნოლოგიების ახალი შესაძლებლობების 
შეთავაზება, ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობის ხელშეწყობა და 
საერთაშორისო ეკოსისტემაში ინტეგრირებისათვის ინოვაციური საქმიანობის წარმართვა.“  
 
მოცემულია პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობების რუკა.  
პროგრამის მიზნები ითვალისწინებს ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, 
რომლებიც ეყრდნობა უსდ-ს მიერ ადგილობრივი ვაკანსიების კვლევას, ისევე როგორც 
სხვადასხვა სახელმწიფო სტრატეგიებს და გაზიარებულია პროგრამის განვითარებაში 
ჩართული ადგილობრივი ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ. პროგრამის მიზნები 
გაზიარებულია მის განვითარებაში ჩართული პროფესორების, კურსდამთავრებულთა, 
დამსაქმებელთა და სტუდენტების მიერ. პროგრამა საჯაროდ ხელმისაწვდომია 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o შრომის ბაზრის კვლევა;  

o უსდ ვებ-გვერდი; 

o ინტერვიუები უსდ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუები ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან; 

o ინტერვიუები სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან; 

o ინტერვიუები დამსაქმებლებთან;   

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o მიზნებში უფრო ცხადად გაიწეროს პროგრამის მნიშვნელობა და საზოგადოების 

განვითარებაშ შეტანილი წვლილის ელემენტები.  

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 

 

o წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ასახულია ცოდნის უნარების და 

პასუხისმგებლობების ჩამონათვალი - წარმოდგენილია თეორიისა და პრაქტიკის 

გავშირები, რომელსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის გავლისას და მისი დასრულებისას 

მიაღწევს, ითვალისწინებს საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მოთხოვნებს საფეხურის 

შესაბამისად.  
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o წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში იკითხება და პროცესის დონეზე ჩანს PDCA ციკლის 

წარმოება, რაც პროგრამის გაუმჯობესებას უწყოს ხელს, თუმცა სამიზნე ნიშნულები 

(კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, გაუმჯობესების არეალები) რიგ შემთხვევებში 

დახვეწას და უფრო ცალსახა წარმოდგენას საჭიროებენ.  

o დოკუმენტაციაში იკითხება პროგრამის მიზნებსა და ბაზრის დაკვეთებთან 

შესაბამისობა. ასახულია ყველა ჩართული მხარის მოთხოვნები როგროც აკადემიური 

ასევე დასაქმების ბაზრის პერსპექტივიდან. ეს ინფორმაცია გაზიარებულია და 

ხელმისაწვდომია დაინტერესებული საზოგადოებისათვის.  

o პროგრამაში გათვალისწინებულია სწავლის შედეგების შეფასების 

მრავალმხრივი/მრავალკომპონენტიანი (როგორც პირდაპირი ასევე არაპირდაპირი) 

მექანიზმები, რომელიც წინასწარაა შეთანხმებული და გაზიარებული ყველა ჩართულ 

მხარესთან.  

o პროგრამაში შემავალი კურსების მოცულობისა და პერსონალის ოდენობიდან 

გამომდინარე, ერთი ხელმძღვანელის პირობებში, რთულია პროგრამის 

სრულფასოვანი მართვა და მიღებული შედეგის კონტროლი, შესაბამისად, 

მენეჯმენტის დონეზე პასუხისმგებლობების გადანაწილება/გამიჯვნა ურიგო არ 

იქნებოდა.   

o პროგრამის მრავალკომპონენტიანობიდან და კონცენტრაციის სიუხვიდან 

გამომდინარე სასურველია რომ პროგრამის ხელმძღვანელს ჰყავდეს 

თანახელმძღვანელი/კოორდინატორი კონცენტრაციების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o  საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o შრომის ბაზრის კვლევა;  

o უსდ ვებ-გვერდი; 

o ინტერვიუები უსდ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუები ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან; 

o ინტერვიუები სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან; 

o ინტერვიუები დამსაქმებლებთან;   

რეკომენდაციები: 

 სამიზნე ნიშნულების ცხადად დადგენა (გეგმის  და შესაბამისი ამოცანების 

წარმოება) და შესრულების მონიტორინგი და გაუმჯობესების გზების დასახვა 

 თანახელმძღვანელების/კოორდინატორების გამოყოფა კონცენტრაციების 

მიხედვით.  

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 
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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 

საგანმანათლებლ
ო პროგრამის 

მიზანი, სწავლის 
შედეგები და 

მათთან 
პროგრამის 

შესაბამისობა 
 

X    

 
 
 
 
 
2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 
 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 
მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 
მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „ინფორმატიკა“ სწავლის უფლება აქვს 

საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირს, საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე სტუდენტის სტატუსის მოპოვების უფლება 

შესაძლებელია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების საფუძველზე. პროგრამაზე სწავლის უფლების 

მოპოვება ასევე შესაძლებელია მობილობის ან შიდა მობილობის გზით საქართველოს 

კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის შიდა მარეგულირებელი წესების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით. 

პროგრამაზე დაშვებისთვის არ არის განსაზღვრული დამატებით მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი მათემატიკაში, გარდა თავად ეროვნული გამოცდებით განსაზღვრული ზღვრისა. 

ვინაიდან პროგრამა დატვირთულია მათემატიკური საგნებით, სასურველია, განისაზღვროს 

ეროვნული გამოცდებით განსაზღვრულ ბარიერზე მეტი ზღვარი, რომ სტუდენტს არ 

გაუჭირდეს ამ საგნების დაძლევა.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები სამართლიანი, საჯარო და 

ხელმისაწვდომია (განთავსებულია უსდ-ს ვებ-გვერდზე). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 „ინფორმატიკა“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი  

 ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან და აკადემიურ პერსონალთან 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ გვერდი https://gtu.ge/ 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

განისაზღვროს დამატებითი ზღვარი ეროვნულ გამოცდებში მათემატიკის კომპტენციისთვის 

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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o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია 

პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ინფორმატიკა“ შედგენილია უსდ-ში მოქმედი 

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით; მისი შემუშავებისას გამოყენებულია უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების წესი და ინფორმაციული სისტემებისთვის 

საერთაშორისო დარგობრივი ორგანიზაციის „გამომთვლელი მანქანების ასოციაციის“ 

რეკომენდაციები (https://acm.org/education/curricula-recommendations).  

 

პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს და 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს. 

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას;  

პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსები თანმიმდევრულად და ლოგიკურად არის 

დალაგებული; შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები კურსების ნაწილში 

განსაზღვრულია სწორად გარდა შემდეგი კურსებისა: 

 „ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები“, „შესავალი ვებ-ტექნოლოგიებში“ საგნების 

წინაპირობაა „შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში“, რაც სრულიად 

ალოგიკურია, ვინაიდან ამ კურსების სილაბუსში განხილულია კლიენტის მხარეს 

დაპროგრამების ენები, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი მონაცემთა ბაზებთან. 

 „ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა“, „ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

საფუძვლები“ საგნების წინაპირობაა „ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება“. 

ამ კურსების სილაბუსში განხილულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზოგადი 

საკითხები, ამასთან პრაქტიკული მეცადინეობები სრულდება ძირითადად MS Visio და 

https://acm.org/education/curricula-recommendations
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MS Excel პროგრამების საშუალებით, რაც არ საჭიროებს ობიექტზე ორიენტირებული 

დაპროგრამების ცოდნას. 

 „მობილური აპლიკაციების დაპროგრამება Android-თვის“ საგნის წინაპირობაა 

„ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები (C++/C#-ის 

ბაზაზე)/(Python-ის ბაზაზე)“, თუმცა კურსი სრულად ეხება Java ენას, ამიტომ 

სასურველია წინაპირობაც იყოს „ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და 

აპლიკაციები Java-ს ბაზაზე“. 

 კურსში „შესავალი კონტროლერებში“ წინაპირობა - კომპიუტერის არქიტექტურისა და 

ორგანიზაციის საფუძვლები“ არაა რელევანტური. კურსის საკითხხები მოითხოვს, რომ 

წინაპირობა იყოს „ელექტრონიკის საფუძვლები“.  

 კურსში „განაწილებული და პარალელური გამოთვლები“ წინაპირობად მითითებულია 

დაპროგრამება პითონზე. იმავე დროს, კურსში მოცემული მაგალითები სრულდება 

c++-ზე. უნდა მიეთითოს შესაბამისი კურსი.  

 კურსში „კომპიუტერული ხედვა“ წინაპირობად მითითებულია „ხელოვნური 

ინტელექტი“. კურსი მხოლოდ მცირედ ითვალისწინებს ხელოვნური ინტელექტის 

საკითხებს. იმავე დროს, მას სჭირდება სიგნალის დამუშავების საკითხები, რომლებიც 

გავლილია კურსში „ციფრული სიგნალის დამუშავება“.  

 კურსში „დიდი მონაცემების მართვა“ წინაპირობად მითითებულია „კომპიუტერული 

ქსელების ადმინისტრირება“, რომელიც მცირე კავშირშია კურსის საკითხებთან. კურსი 

მოითხოვს მონაცემთა ბაზების ცოდნას, რომელიც მოცემულია კურსში „მონაცემთა 

ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე)/(SQL-სერვერის და NoSQL-

ის ბაზაზე)“  

 კურსში „რობოტიქსი“ წინაპირობად მითითებულია „შესავალი კონტროლერებში“, 

რომელიც არ ფარავს კურსისთვის საჭირო ყველა საკითხს. ასევე საჭიროა 

წინაპირობად „ინტელექტუალური სენსორების“ დამატება.  

 კურსს „კომპიუტერული სიმულაცია“ წინაპირობა არ გააჩნია. თუმცა რიცხვითი 

მეთოდების ცოდნის გარეშე რთული იქნება კურსის ათვისება. 

პროგრამა აგებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ევროპული 

კრედიტების ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად; იგი ითვალისწინებს 8 კონცენტრაციას, 

თითოეული 30 ECTS კრედიტის მოცულობით, საიდანაც საბაკალავრო ნაშრომი არის 10 ECTS 

კრედიტი. 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ინფორმატიკა“ უზრუნველყოფს  

საგანმანათლებლო პროგრამის თავისუფალი კომპონენტების ფარგლებში არჩევითობას - 

სპეციალობის არჩევითი კომპონენტი შეადგენს 85 ECTS კრედიტს, ხოლო თავისუფალი 

კომპონენტი 20 ECTS კრედიტს. 
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პროგრამის შემუშავებაში ჩართული იყო თვითშეფასების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ 

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, მოწვეული ლექტორები, 

კურსდამთავრებული, სტუდენტი და დამსაქმებელი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მიერ წარმოდგენილია სხვადსხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრის ოქმები.  

უსდ უზრუნველყოფს პროგრამის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობასა და 

ხელმისაწვდომობას (განთავსებულია უსდ-ს ვებ გვერდზე). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 „ინფორმატიკა“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 თვითშეფასების ანგარი 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კურსების სილაბუსები 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი 

 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთან 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებ გვერდი https://gtu.ge/ 

რეკომენდაციები: 

დაკორექტირდეს ცალკეულ კურსებში დაშვების წინაპირობები ამ კურსების შინაარსის 

შესაბამისად. 

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 მიღწევას. 



15 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ინფორმატიკა“ სპეციალობის ძირითადი 

სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს;  

თითოეული სასწავლო კურსის შინაარსი შეესაბამება ამ სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებს, 

გარდა შემდეგი კურსებისა:  

 კურსში „ხელოვნური ინტელექტი ვებ-საიტებში“ სასწავლო კურსის მიზნები და 

სწავლის შედეგები არ შეესაბამება კურსის დასახელებას. ამასთან, სასწავლო კურსის 

შინაარსში მცირე ყურადღება ეთმობა ხელოვნური ინტელექტის ვებ-სივრცესთან 

დაკავშირებულ საკითხებს (მხოლოდ 4 თემა).   

 კურსში „მობილური აპლიკაციების დაპროგრამება Android-თვის“ საწყისი 4 სალექციო 

თემა ეთმობა Java ენის სინტაქსის შესწავლას. უმჯობესია წინაპირობაში იქნეს 

მოთხოვნილი Java ენის ცოდნა და ეს 4 კვირა დაეთმოს უშუალოდ Android 

პროგრამირების სპეციფიკურ საკითხებს. 

 სასწავლო კურსებში „ფიზიკა1“, „ფიზიკა2“ და „ფიზიკა3“ შუალედური გამოცდა არის 

30 ქულიანი, ფინალური გამოცდა - 40 ქულიანი, ხოლო დავალებები - 30 ქულიანი. 

დავალებები ერთიანად ბარდება და ფასდება სემესტრის ბოლოს. შესაბამისად, 

შეფასება ძირითადად ხორციელდება სემესტრის ბოლოს. რეკომენდირებულია, 

სემესტრის ბოლოს შეფასება არ აღემატებოდეს საბოლოო შეფასების 40%-ს და 

დანარჩენი შეფასებები განაწილდეს სემესტრის განმავლობაში.  

 

 კურსებში: ოპერაციული სისტემების საფუძვლები, კომპიუტერული სისტემების 

არქიტექტურის საფუძვლები, კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება, 

ინტელექტუალური სენსორები, მიკროკონტროლერების არქიტექტურა, ღრუბლოვანი 

და გრიდ-ტექნოლოგიები, ჩაშენებული სისტემები, კომპიუტერული სიმულაცია - 

დამხმარე ლიტერატურაში ერთი ან რამდენიმე რუსულენოვანი ლიტერატურაა 

მითითებული. ვინაიდან საბაკალავრო პროგრამაში არ მოითხოვება რუსული ენა და 

ამასთან, ინფორმატიკის უახლესი მასალები და წიგნები ქვეყნდება ინგლისურ ენაზე, 

რეკომენდირებულია რუსულენოვანი წიგნების ჩანაცვლება ინგლისურენოვანი 

წიგნებით. კურსში „ინტელექტუალური სენსორები“ დამატებითი ლიტერატურა 

მოძველებულია. საჭიროა ლიტერატურის განახლება.   

 კურსი „სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა“ - სიტყვათა კომბინაცია 

დარგობრივად დახვეწას საჭიროებს - შინაარსობრივად არასწორია, შესაძლოა 

შეცდომითაა აკრეფილი.  

 კურსში „სიგნალების ციფრული დამუშავება“ არ ჩანს, რა პროგრამა გამოიყენება 
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სიგნალების დამუშავებისთვის პრაქტიკულ სამუშაოში. 

 კურსში „ზოგადი ელექტრონიკა“ არ ჩანს ლაბორატორიული სამუშაოს შეფასება.  

 კურსში „მულტიმედია ტექნოლოგიების საფუძვლები“ პრაქტიკული ნაწილი სრულად 

ეთმობა Adobe Photoshop პროგრამის საბაზისო ფუნქციონალობის შესწავლას, როცა 

თეორიულ ნაწილში განიხილება ზოგადად მულტიმედია სისტემები, მათ შორის 

აუდიო სიგნალის დამუშავება. რეკომენდირებულია, კურსის პრაქტიკული ნაწილი 

შეეაბამებოდეს თეორიულს.  

 კურსში „შესავალი კონტროლერებში“ სწავლის შედეგები ძირითადად 

ითვალისწინებს არდუინოს კონტროლერს. ამავე კურსის სწავლის შედეგები ზოგადია 

და არაა კონტროლერების სპეციფიკაზე მორგებული. თავად კურსში გამოიყენება 

FLProg სისტემა, რომელიც არის რუსული სისტემა. ძირითადი ლიტერატურა, 

რომელიც კურსის ლექტორს ეკუთვნის, ითვალისწინებს არდუინოს და Flprog სისტემის 

შესწავლას. კურსში ლაბორატორიული სამუშაო მოცემულია ზედმეტი 

დეტალიზაციით, რომელიც არ უტოვებს სტუდენტს სამუშაოს დამოუკიდებლად 

შესრულების შესაძლებლობას. რეკომენდირებულია მოცემული კურსის სრულად 

შეცვლა და თანამედროვე სისტემებითა და ლიტერატურით სწავლება.  

 კურსში „აუდიო-ვიდეო ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგია“ ძირითადი 

ლიტერატურა არის ძველი და ნაკლებად ითვალისწინებს კურსში მოცემულ თემებს: 

ჯვარშეიშვილი გ., ოსეფაიშვილი ი., ცხაკაია კ. - ,,კომპიუტერული პროგრამების 

სასწავლო კურსი”, გამომც., ,,პალიტრა L”, თბილისი. 2008. დამხმარე ლიტერატურაში 

მითთებულია კომპიუტერული ვერსია -კომპიუტერული ვიდეოსამონტაჟო პროგრამის 

,, Adobe Premiere PRO ” სასწავლო კურსი, რომელიც საერთოდ არაა კურსში 

გამოყენებული.  

 კურსში „განაწილებული და პარალელური გამოთვლები“ წინაპირობაა პითონი, თუმცა 

თავად კურსში მაგალითები მუშავდება c++ ენაზე. ძირითად ლიტერატურად 

მითითებულია სახელმძღვანელო, სადაც მაგალითები კიდევ ერთ პროგრამულ ენაზე - 

Java-ზე სრულდება: გაჩეჩილაძე ლ., ნონიკაშვილი ლ. მრავალნაკადური 

დაპროგრამება Java ენაზე. სტუ. „ტექნიკური უნივ.“, თბილისი. 2016. საჭიროა, 

ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოვიდეს კურსის წინაპირობა, საკითხები და 

ლიტერატურა.  

 კურსში „გეოსაინფორმაციო სისტემები“ ძირითად ლიტერატურად მითითებულია 

„გეოინფორმაციული სისტემები სატყეო საქმეში“, რაც არ წარმოადგენს 

გეოსაინფორმაციო სისტემების შესწავლის სახელმძღვანელოს. ასევე არ ჩანს კურსში, 

რომელი პროგრამა გამოიყენება პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად.  

 კურსის „კომპიუტერული ხედვა“ მიზანში არასწორადაა მითითებული: "შეასწავლოს 



17 

 

მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავებისა". იგულისხმება ციფრული 

გამოსახულება. სწავლის შედეგებში მითითებულია: აკეთებს კვალიფიციურ და 

დასაბუთებულ დასკვნას კონკრეტული საკვლევი ობიექტის მდგომარეობის და 

ფუნქციონირების შესახებ, კონკრეტულ საკითხზე აყალიბებს საკუთარ 

შეხედულებებს, ეხმარება თავის კოლეგას კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტაში და 

აწარმოებს ეფექტურ კომუნიკაციას. ეს შედეგები არის ძალიან ზოგადი და 

ბუნდოვანია, როგორ მიიღწევა კურსში.  

  კურსებში „დიდი მონაცემების მართვა“, „ღრუბლოვანი და გრიდ-ტექნოლოგიები“, 

„ბლოკჩეინი და მისი გამოყენებები“ პრაქტიკული სამუშაო არის პრაქტიკული 

მაგალითების მიმოხილვა და იმდენად ფართოა, რომ მათი პრაქტიკული შესრულება 

შეუძლებელი იქნება კურსის განმავლობაში. დასაზუსტებელია, რას მოიცავს 

პრაქტიკული დავალებები.  

კურსში „ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტა“ ძირითადი ლიტერატურა არ შეიცავს 

ბლოკჩეინთან და კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არამედ ეხება იმ 

მათემატიკურ და კრიპტოგრაფიულ საფუძველს, რომელსაც ეფუძნება ეს 

ტექნოლოგიები. საჭიროა შესაბამისი ლიტერატურის მითითება.   

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება უმაღლესი განათლების 

შესაბამის საფეხურს;  

თითოეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის 

შედეგებს; ასევე, საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა  

ადეკვატურია და ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას;  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 „ინფორმატიკა“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კურსების სილაბუსები 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი 

 ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, 

სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან 

რეკომენდაციები: 

 დაკორექტირდეს „ხელოვნური ინტელექტი ვებ-საიტებში“ სილაბუსი, რომ მიზნები, 

შედეგები და შინაარსი თანხვედრაში მოვიდეს კურსის დასახელებასთან. 

 დაკორექტირდეს „მობილური აპლიკაციების დაპროგრამება Android-თვის“ სილაბუსი, 

რომ აღმოიფხვრას თანაკვეთა სხვა კურსის თემებთან. 

 სასწავლო კურსებში „ფიზიკა1“, „ფიზიკა2“ და „ფიზიკა3“ დავალებების შეფასებები 
განაწილდეს სემესტრის განმავლობაში.  

 კურსებში: ოპერაციული სისტემების საფუძვლები, კომპიუტერული სისტემების 
არქიტექტურის საფუძვლები, კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება, 
ინტელექტუალური სენსორები, მიკროკონტროლერების არქიტექტურა, ღრუბლოვანი 
და გრიდ-ტექნოლოგიები, ჩაშენებული სისტემები, კომპიუტერული სიმულაცია - 
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დამხმარე ლიტერატურაში რუსულენოვანი წიგნები ჩანაცვლდეს ინგლისურენოვანი 
წიგნებით.  

 კურსში „ინტელექტუალური სენსორები“ განახლდეს დამატებითი ლიტერატურა.   

 კურსი „სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა“ გასწორდეს სრულად.  

 კურსში „სი„შესავალი კონტროლერებში“ შეიცვალოს გამოყენებული სისტემები და 
ლიტერატურა.  

 კურსში „აუდიო-ვიდეო ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგია“ განახლდეს და 
გასწორდეს ლიტერატურა კურსის საკითხების შესაბამისად.  

 კურსში „განაწილებული და პარალელური გამოთვლები“ ერთმანეთთან 
შესაბამისობაში მოვიდეს კურსის წინაპირობა, საკითხები და ლიტერატურა.  

 კურსში „გეოსაინფორმაციო სისტემები“ ძირითად ლიტერატურად შეირჩეს 
გეოსაინფორმაციო სისტემების საფუძველთან დაკავშირებული ლიტერატურა. ასევე 
მიეთითოს, რომელი პროგრამა გამოიყენება პრაქტიკული სამუშაოების 
შესასრულებლად.  

 კურსში „კომპიუტერული ხედვა“ ჩასწორდეს კურსის მიზნები. ასევე ჩასწორდეს კურსის 
სწავლის შედეგები ან შეიცვალოს კურსის შინაარსი ისე, რომ არსებული სწავლის 
შედეგები იყოს მიღწევადი.  

  კურსებში „დიდი მონაცემების მართვა“, „ღრუბლოვანი და გრიდ-ტექნოლოგიები“, 
„ბლოკჩეინი და მისი გამოყენებები“ დაზუსტდე, რას მოიცავს პრაქტიკული 
დავალებები.  

 კურსში „რობოტიქსი“ ლაბორატორიული სამუშაოები შესრულდეს საბაკალვრო 
დონის სისტემებზე.  

 კურსში „ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტა“ დაემატოს კურსის საკითხებთან 
დაკავშირებული ძირითადი ლიტერატურა. გნალების ციფრული დამუშავება“ 
მიეთითოს, რა პროგრამა გამოიყენება სიგნალების დამუშავებისთვის პრაქტიკულ 
დავალებებში. 

 კურსში „ზოგადი ელექტრონიკა“ დაემატოს ლაბორატორიული სამუშაოს შეფასება.  

 კურსში „მულტიმედია ტექნოლოგიების საფუძვლები“ პრაქტიკული ნაწილი მოვიდეს 
თეორიულ ნაწილთან შესაბამისობაში.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

გადაიხედოს ყველა კურსი (არა მხოლოდ ჩამოთვლილი მაგალითები) და შევიდეს შესაბამისი 

შესწორებები. კურსების გადახედვა შეიძლება მოხდეს კოლეგების მიერ (ე.წ. peer review) 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 
წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☑ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 
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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 

 

o პროგრამის სასწავლო კურსები ითვალისწინებს პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ 

სამუშაოს, რაც ავითარებს სტუდენტების პრაქტიკული უნარების განვითარებას. 

სასწავლო პროექტების ნაწილი ასევე ითვალისწინებს საკურსო პროექტების 

განხორციელებას. პროგრამა ასევე შეიცავს საწარმოო პრაქტიკას და დამამთავრებელ 

საბაკალავრო პროექტს. თუმცა სასწავლო კურსები არ ითვალისწინებს ჯგუფურ 

მუშაობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფური მუშაობის უნარები არის მნიშვნელოვანი 

უნარი ტექნოლოგიურ ბაზარზე დასაქმებისთვის. სასურველია, სასწავლო კურსებში 

პროექტების ნაწილი ხორციელდებოდეს ჯგუფურად და შესაბამისად ფასდებოდეს.  

o უსდ-ს აქვს შეთანხმება ბევრ კომპანიასთან საწარმოო პრაქტიკის შესახებ და ამ 

პროცესში ჩართული არიან პროგრამის განვითარებაში მონაწილე დამსაქმებლები. 

საწარმოო პრაქტიკის წესი დამტკიცებულია უსდ-ს მიერ, ითვალისწინებს პრაქტიკის 

ხელმძღვანელობას პროფესორის მიერ. საწარმოო პრაქტიკა ფასდება პრაქტიკის 

ანგარიშით, რომელიც ითვალისწინებს საწარმოო პრაქტიკის ყველა ასპექტის 

შეფასებას.  

o უნივერსიტეტში ყოველ წელს ტარდება სტუ-ს სტუდენტთა ღია საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც მოცემული პროგრამის სტუდენტებიც იღებენ 

მონაწილეობას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o მემორანდუმები და შეთანხმებები კომპანიებთან; 

o საწარმოო პრაქტიკის ჩატარების წესი; 

o სტუ ვებ-გვერდი, სადაც მოცემულია ინფორმაცია სამეცნიერო კონფერენციების 

შესახებ 

o ინტერვიუები სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

o ინტერვიუები პროფესორებთან და პროგრამის ხელმძღვანელთან 

o ინტერვიუები დამსაქმებლებთან 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

ბაზრის მოთხოვნებიდან და დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სასურველია სასწავლო 

კურსების პროექტების ნაწილში ხორციელდებოდეს ჯგუფური აქტივობები და ხდებოდეს 

მათი შეფასება.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 
წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

2.5 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 

 

o გასაუბრებებიდან და წარმოდგენილი მასალიდან გამომდინარე, სწავლა სწავლების 

მეთოდები, რომელიც პროგრამაშია გამოყენებული შეესაბამება სწავლების საფეხურს, 

სწავლების შინაარსს და ორიენტირებულია სწავლების შედეგებზე გასასვლელად. 

ჩამოთვლილ მეთოდთა მრავლფეროვნება, სწავლის შინაარსთან კომბინაციაში 

პროგრამით მისაღწევ შედეგებზე გასვლის საშუალებას იძლევა.  

თუმცა სასურველია, რომ კონცენტრაციების მიხედვით, უფრო მეტად ხაზგასმულ 

იქნას მეთოდთა / ლაბორატორიულ სამუშაოთა წარმოების თავისებურებები. 

ლაბორატორიული სამუშაოების ნაირსახეობის ნახვა ვიზიტის ფორმატიდან 

გამომდინარე მხოლოდ ელექტრონულად იყო შესაძლებელი, ამიტომ მათი 

შინაარსობრივად შეფასება ამ ფორმატით შეუძლებელია. ასევე ინტერვიუებიდან 

წარმოდგენილ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, სტუდენტთა რაოდენობის 

გათვალისწინებით - ლაბორატორიების გამოყენების თავისუფალი გრაფიკის 

არსებობაც გარკვეულწილად, მენეჯმენტის ელემენტების გაძლიერების სურვილს 

ტოვებს.  სასურველია, რომ გარდა ცხრილით გათვალისწინებული კონკრეტული 

დატვირთვებისა, წარმოდგენილ იყოს ე.წ. ლაბორატორიათა დაკავებულობის 

გრაფიკი. სტუდენტთა მოცულობიდან გამომდინარე, რთულად წარმოსადგენია, მათი 

თავისუფალი გრაფიკით, შეუფერხებლად ლაბორატორიებში დაშვება.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუბები აკადემიურ პერსონალთან 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან 
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o ინტერვიუ სტუდენტებთან 

o სილაბუსები  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

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 

 

o წარმოდგენილ სილაბუსებში, ნათლადაა ასახული მრავალკომპონენტიანი შეფასების 

სქემა. ქულათა წილობრივი განათლება და მათი გათვალისწინება საბოლოო 

შეფასებისას. ნათლადაა წარმოდგენილი შეფასების ფორმები და შეფასების 

მეთოდები.  

o სტუდენტთა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, კურსდამთავრებულთა 

ინტერვიუებიდან დადგინდა, რომ სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება 

აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურს, კურსის შინაარსს. არის 

ტრანსპარანტული, სამართლიანი და ავთენტური.  

o ტრანსპარანტულია - წინასწარ შეთანხმებულია და ყველასთვის ხელმისაწვდომია  

შეფასების პროცესი როგორც შუალედური, ასევე საბოლოო და აღდგენის თუ შეფასები 

გასაჩივრების პროცედურები.  

o შეფასებისას ხდება სტუდენტთა საჭიროებების გათვალისწინება და ინდივიდუალური 
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საწავლო გეგმისა და მათ შორის გრაფიკის შეთანხმებაც.  ეს გარკვეულწილად 

დადებითი ფაქტორია, თუმცა სტუდენტთა უმეტესობამ, მათ შორის 

კურსდამთავრებულებმაც აღნიშნეს თავისუფალი გრაფიკით სწავლების 

შესაძლებლობა (საპატიო მიზეზის, მაგ. დასაქმების შემთხვევაში) რაც ე.წ. 

დაუსწრებელი სწავლების  მოდელს უფრო გვაგონებს და კონპლექსური და 

მრავალკომპონენტიანი შეფასების სისტემის არსებობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. 

„თავისუფალი გრაფიკის“ მასიური ფორმატი, სწავლების მეთოდების 

მრავალფეროვნების გამოყენების საშუალებასაც ზღუდავს მითუმეტეს საბაკალავრო 

საფეხურზე.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან 

o ინტერვიუ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 
წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

            ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 

შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, 

პროგრამის 
ათვისების 
შეფასების 

ადეკვატურობა 

 X   
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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 

o სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ 

განვითარებასთან დაკავშირებით კონსულტაციებს ინდივიდუალურად.  

o სტუდენტი იღებს ინფორმაციას სამეცნიერო აქტივობების, კონფერენციების თუ 

პროექტების შესახებ როგროც ცენტრალიზებულ საფაკულტეტო დონეზე, ასევე 

ინდივიდუალურად - აკადემიური პერსონალისაგან.  

o სტუდენტებს აქვთ ინდივიდუალური კონსულტაციები და შეხვედრები როგორც 

საფაკულტეტო, ასევე ინდივიდუალურად ლექტორებთან და იღებენ მათთვის 

საინტერესო ინფორმაციას კურსების/კონცენტრაციების არჩევის, მათი კარიერული 

დაგეგმვის თუ სხვა სასწავლო-სამეცნიერო აქტივობების შესახებ.  

o თვითშეფასების დოკუმენტში ნახსენებია სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის 

სამსახური, თუმცა ამ სამსახურის როლის და ფუნქციების ცალსახად დადგენა და 

გარკვევა ინტერვიუების დროს ვერ მოხერხდა. ამასთან ამგვარი ცენტრის არსებობა 

მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტშია ნახსენები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o „ინფორმატიკა“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o საგანმანათლებლო პროგრამის კურსების სილაბუსები 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესი 

o ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, 

სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

ციფრულ ბიბლიოთეკასთან წვდომის არეალის გაზრდა  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  



24 

 

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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით სტანდარტი დაკმაყოფილებულია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o  

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 
 

 



25 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 

შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 
მიღწევები, 

მათთან 
ინდივიდუალური 

მუშაობა 

X    

  
 

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 

 

o  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულია 69 პროფესორი, 41 ასოცირებული პროფესორი, 4 

ასისტენტ პროფესორი და 11 მოწვეული ლექტორი. საგანმანათლებლო პროგრამა 

ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

მიერ, რომელთაც გააჩნიათ სამეცნიერო და პედაგოგიური გამოცდილება, რასაც ადასტურებს 

მათ მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოცემული სტატიები (თუმცა ძირითადად 

ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომებში), სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, მათი 

მონაწილეობა  ძირითადად ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ 

კონფერენციებში. საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია და პრაქტიკული გამოცდილება ქმნის საფუძველს 

პროგრამით განსაზღვრული შედეგების მიღწევისათვის.  

აკადემიური პერსონალის შერჩევა ხორციელდება ღია კონკურსის წესით,  „უმაღლესი 

განათლების შესახებ კანონის“, უნივერსიტეტის დებულებისა და აკადემიური და სამეცნიერო 

თანამდებობის დაკავების ერთიანი წესის საფუძველზე. 

წარმოდგენილი აკადემიური და მოწვეული სპეციალისტების რაოდენობა  ადეკვატურია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებაში და პროგრამის 

შეუფერხებელი განხორციელებისათვის.  

„ინფორმატიკა“ საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს პროგრამების შემუშავებისა 

და განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება რაც მისი აკადემიური და სამეცნიერო 

საქმიანობით დასტურდება. 
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o პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

o 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.  

o აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის 

მდგრადობას; ინტერვიუებიდან დადგინდა რომ მოწვეულ და აკადემიურ 

პერსონალთა რაოდენობა შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს. სხვა სამიზნე 

ნიშნულების - საათობრივი დატვირთვის თუ საქმიანობის განაწილების შემოწმების 

საშუალება ვიზიტისას არ ყოფილა.  

o პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

o პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

 აკადემიური და სამეცნიერო რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

 აკადემიური დატვირთვის გაანგარიშების და განაწილების წესი 

 მოწვეული და აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები 

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 
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              ☑ 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 

 აფილირებული პროფესორებისთვის, მათ შორის პროგრამის ხელმძღვანელისთვის, 

განსაზღვრულია საათობრივი ანაზღაურება - წელიწადში 400 საათის ოდენობით. 

აფილირებული პროფესორისთვის, რომელიც ლექციების წაკითხვის გარდა უნდა 

მონაწილეობდეს უნივერსიტეტის განვითარებაში, ამ ტიპის კონტრაქტი ვერ იქნება 

მოტივაციის წამხალისებელი.  

 მოწვეული და აფილირებული პროფესორების კონტრაქტები უნდა განსხვავდებოდეს 

შინაარსობრივად.   

უსდ-ში შექმნილია პროფესიული განვითარების ცენტრი, სადაც აკადემიური პერსონალი 

გადის ტრენინგებს შემდეგი მიმართულები:  

o კარიერის დაგეგმვა; 

o სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები; 

o სწავლის შედეგები და მათი შეფასება.  

o ფაკულტეტი ასევე ფინანსურად უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის 

მონაწილეობას საერთაშორისო კონფერენციებში, თუმცა დაფინანსების მექანიზმი 

არის ბუნდოვანი, არ არსებობს სტანდარტი, თუ რა ტიპის კონფერენციებისთვის 

შეიძლება დაფინანსების მიღება და რა პროცედურებია დაფინანსების მისაღებად 

გასავლელი.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უსდ წესდება; 
o ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დებულება; 
o უსდ განვითარების გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა 2018-2024 წ;  
o პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის ბიოგრაფიები; 
o ფაკულტეტის სამეცნიერო და საინჟინრო აქტივობები;  
o უსდ პროფესიული განვითარების ცენტრი;  
o კონფერენციებში, კვლევებსა და საერთაშორისო პროექტებში პერსონალის 

ჩართულობის ამსახველი დოკუმენტი; 
o ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან და ხარისხის სამსახურთან; 
o ინტერვიუები აფილირებულ და მოწვეულ აკადემიურ პერსონალთან.  

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 
 

 
 

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 

 

o Covid 19 პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე, მოხდა მატერიალური რესურსების 

ონლაინ დათვალიერება.  

o ინფრასტრუქტურა შთამბეჭდავ შთაბეჭდილებას ტოვებდა, ასევე ლექტორები 

ადასტურებდნენ, რომ ლაბორატორიები აღჭურვილია პროგრამის 

განხორციელებისათვის ყველა საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფით და 

შესაბამისი ლიცენზიებით.  

o საბიბლიოთეკო რესურსი მრავალფეროვანია და აკმაყოფილებს პროგრამით 

გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას. ინტერვიუირებისას ითქვა, რომ 

საბიბლიოთეკო რესურსი მუდმივად ახლდება უახლესი ლიტერატურით, თუმცა ამ 

კომპონენტის დეტალურად შემოწმების საშუალება ვიზიტისას ვერ მოხერხდა. 

o სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ შეუფერხებლად (წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე) 

შეუძლიათ ლაბორატორიებით სარგებლობა.  სააკრედიტაციო კომისიას სხვა 

მონაცემთა დამატებითი გადამოწმების საშუალება, ვიზიტის ფორმატიდან 

გამომდინარე არ ჰქონია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 



29 

 

o ინტერვიუები აკადემიურ პერსონალთან 

o ინტერვიუები სტუდენტებთან 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან 

o ვიდეო 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 

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტს შემუშავებული აქვს ბიუჯეტი, 

რომელიც შედგენილია კანონმდებლობით განსაზღვრული საბიუჯეტო კლასიფიკატორის 

მიხედვით, სადაც ყველა მუხლში გათვალისწინებულია ფაკულტეტის მოთხოვნები.  

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ინფორმატიკა“ ბიუჯეტი არის ფაკულტეტის 

საერთო ბიუჯეტის ნაწილი, სადაც გათვალისწინებულია პროგრამის შემოსავლები და 

პირდაპირი ხარჯები. პროგრამა ფინანსდება სტუდენტების მიერ სწავლის ღირებულების 

გადახდით. დაფინანსების ეს ფორმა უზრუნველყოფს პროგრამის ფინანსურ მდგრადობას: 

საპროგნოზო მონაცემებით იგი ფარავს პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე 

პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, კომუნალურ ხარჯებს და გადასახადებს.  

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიუჯეტი, თავის მხრივ, 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტის განუყოფელი ნაწილია. უნივერსიტეტის ბიუჯეტით 
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განსაზღვრულია თანხა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, საბიბლიოთეკო 

ფონდის და სხვა მიმართულებით განვითარებისა და გაუმჯობესებისთვის. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიუჯეტი 

 პროგრამის ბიუჯეტი  

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან და თვითშეფასების ჯგუფთან 

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 
რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

X    

 
 
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 
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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 სამსახურს 

შემუშავებული აქვს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი, რაც გულისხმობს 

სწავლის და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების შეფასებას. 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.  

 შიდა შეფასების პროცესში გამოიყენება სტუდენტთა გამოკითხვებისა და აკადემიური 

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. 

 პროგრამის დაგეგმვის და განხორციელების აღწერილ სქემაში იკვეთება PDCA ციკლი. 

აღნიშნული ციკლის არსებობა დასტურდება ინტერვიუებითაც.  

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

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 
 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშში აღწერილია იმ 

ცვლილებათა ჩამონათვალი, რომელიც გარე შეფასებისას (უცხოელი შემფასებლები, 

სააკრედიტაციო მოტხოვნები,  საკანონმდებლო ცვლილებები) იქნა 

განხორციელებული. ასევე ასახულია PDCA ციკლის პროცესი და მისი 

ეტაპების/ფაზების განხორციელების გზები.   

o ინსტიტუციის მასშტაბიდან და მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, სასურველი 

იქნებოდა შედეგების მიხედვით ყოველწლიური უფრო კონკრეტული სამიზნე 

ნიშნულების (როგორც სასწავლო, ასევე სამეცნიერო კომპონენტში, გარე მონაწილე 

მხარეებთან შესაბამისი მოთხოვნების გათვალისწინებით) დადგენა, დანერგვა და 

განხორციელება.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o წარმოდგენილი დოკუმენტაცია - ხარისხია ანგარიში, თვითშეფასება 

o ინტერვიუები აკადემიურ პერსონალთან 

o ინტერვიუ მოწვეულ პერსონალთან 

o ინტერვიუ დამსაქმებელთან 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან   

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 
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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 

o ინტერვიუებიდან დასტურდება რომ პროგრამას პერიოდულად უტარდება 

მონიტორინგი, ძირითადად პროგრამაში ჩართული მხარეების მხრიდან როგორც 

აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული და სამეცნიერო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. დოკუმენტაციაში, ასევე აღწერილია პროგრამაში უცხოური 

პროგრამების ანალოგების საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარებაც.  

o მიუხედავად იმისა რომ ინტერვიუებიდან და დოკუმენტაციიდან ჩანდა მონიტორინგის 

და რეგულარულად პროგრამის გადახედვის/მოდიფიცირების ციკლები, პროგრამის 

მოცულობიდან (კონცენტრაციების, კურსების, პერსონალის ოდენობა) კომისიამ 

მიზანშეწონილად ჩათვალა რეკომენდაცია მისცეს დამატებითი მენეჯმენტისა და 

მოტივაციის ხელსაწყოების გამოყენებას. კერძოდ, საუბარია დეტალურ სამოქმედო 

წლის ე.წ. კალენდარზე ან გეგმაზე, რეგულარულ ქმედებათა აღწერაზე, რომელიც 

გარე ფაქტორებისაგან დამოუკიდებლად, აუცილებლად განხსახორციელებელი 

პროცედურა იქნება. ასევე დეტალურად გაიწერება ჩრთული პერსონალის ფუნქცია 

მოვალეობები და ადექვატურად იქნება შეფასებული სამშაო დატვირთვა საქმის 

მოცულობასთნ შედარებით. მაგ. პროგრამას ყავს ერთი ხელმძღვანელი და არ ყავს 

თანახელმძღვანელები/დამხმარებეები, რომლებიც მაგ. კონცენტრაციებზე იქნებიან 

პასუხისმგებელნი.  

o მაგ. პროგრამა საკმაოდ მოცულობითია და პროგრამის ხელმძღვანელს, სასურველია 

ჰყავდეს მაგ. მოდულების/კონცენტრაციების მიხევდით თანახელმძღვანელები 

o საჭიროა მონიტორინგის ციკლის გახშირება და უკუკავშირის ციკლის შესაბამისად 

აწყობა. მაგ. კურსების, თემატიკების, თანამედროვე მიღწევების განახლება/დანერგვა. 
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სტუდენტთა დამატებითი მოტივაცია. 

o კოლეგების მიერ კურსის შინაარსის გადახედვა, შეფასების მეთოდების და დაგეგმილი 

სამუშაოები (პრაქტიკული, ლაბორატორიული თუ სხვა) რეგულარული 

განახლება/გადახალისება. 

o სტუდენტთა დამატებითი მოტივაცია სამეცნიერო პროექტებში ჩართვის გზით. 

o ლექტორთა მოტივაცია და წახალისება დამატებითი სამეცნიერო საქმიანობის 

ხელშეწყობის, დაფინანსების და მხარდაჭერის გზით. ინტერვიუებისა აღინიშნა, რომ 

არსებობს ლექტორთა მხარდაჭერის მექანიზმები, თუმცა ისინი რეგულარულ, 

ცალსახა და ყველასათვის ხელმისაწვდომ ხასიათს არ ატარებენ. გამოსაყოფია მაგ. 

ყოველწლიური პრიორიტეტები და ბიუჯეტის ფარგლებში მისი ტრანსპარანტული 

მართვა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

o მენეჯმენტის სქემის დახვეწა:  

- პროგრამა საკმაოდ მოცულობითია და პროგრამის ხელმძღვანელს, სასურველია 

ჰყავდეს მაგ. მოდულების/კონცენტრაციების მიხევდით თანახელმძღვანელები 

- სამიზნე ნიშნულების დადგენა და მონიტორინგი 

o მოტივაციის სქემის შემუშავება: 

- აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის 

- სტუდენტებისათის 

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 
ხარისხის 

განვითარების 
შესაძლებლობები 

x    

  
 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
 

 

 

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება, საფეხური: ინფორმატიკის 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
 
დასკვნის გვერდების რაოდენობა:36 

 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაში
ა 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაში
ა 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 
პროგრამის მიზანი, სწავლის 
შედეგები და მათთან 
პროგრამის შესაბამისობა 

X    

2. სწავლების მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, პროგრამის 
ათვისების შეფასების 
ადეკვატურობა 

 X   

3. სტუდენტთა მიღწევები, 
მათთან ინდივიდუალური 
მუშაობა 

X    

4. სწავლების რესურსებით 
უზრუნველყოფა 

X    
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5. სწავლების ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 
 

X    

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

რუსუდან სანაძე  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

ნანა დიხამინჯია 

მიხეილ რუხაია 

ოთარ ქირია 
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