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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია  

უმაღლესი განათლების საფეხური VI 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  მექანიკის ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის  ბაკალავრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი მექანიკა და ლითონის საქმე 

0715 

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 

2012 წლის 24 სექტემბრის N423 

გადაწყვეტილება 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

მამუკა ბენაშვილი, საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, ომარ კიკვიძე, აკაკი წერეთლის 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

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

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

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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ქვეყანა) სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ბაქარ დუაძე, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საბაკალავრო პროგრამა წარმოდგენილია შემდეგი ფორმით: 

საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS სისტემის საფუძველზე; პროგრამის ხანგრძლივობაა 

4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი). პროგრამის მოცულობაა 240 კრედიტი. 1 კრედიტი 

მოიცავს 25  საათს.  

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის 

შესაბამისად ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი 

მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის დარგში ბაკალავრების მომზადება, რომლებიც 

შესაბამისი  ცოდნის და პრაქტიკული უნარის საფუძველზე, განახორციელებენ წარმოების 

ყველა დარგისათვის სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარების, 

მოწყობილობებისა და ცალკეული ნაკეთობების პროექტირებას, წარმოების ტექნოლოგიის 

განვითარებას, შენარჩუნებას და რემონტს. 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ შემოწმება 

განხორციელდა 22-23 თებერვალს ეგრედ წოდებულ ჰიბრიდულ რეჟიმში. მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზების დათვალიერება მოხდა უნივერსიტეტში, ხოლო შეხვედრები ჩატარდა 

ZOOM-ში. აკრედიტაციისათვის წაროდგენილი იყო 1 საბაკალავრო და 1 სადოქტორო 

პროგრამა, შესაბამისად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების დათვალიერება და შეხვედრები 

მიმდინარეობდა ორივე პროგრამაზე პარალელურ რეჟიმში.  

 

შეხვდრები გაიმართლა ტექნუკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, პროგრამის 

თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის ხელძღვანელებთან, ხარისხის უზუნველყოფის 

სამსახურის წარმომადგენლებთან, პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან, დამსაქმებელთან, კურსდამთავრებულთან და სტუდენტებთან.  

შეხვედრები ჩატარდა მშვიდ და სამუშაო გარემოში.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობა შემოწმდა მოქმედი რეგულაციების 

შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან 
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პროგრამის შესაბამისობა  - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;  სწავლების მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობა -   შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან; სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა - მეტწილად 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;  სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა  - მეტწილად 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;  სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები -  

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 რეკომენდაციები 

 

 აბიტურიენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება- 

პროგრამის პოპულარიზაცია; 

 დაზუსტდეს სასწავლო კურსებზე: ჰიდრავლიკის საფუძვლები, მასალათა გამძლეობა, 

თერმოდინამიკა და თბოგადაცემა    დაშვების წინაპირობები; 

 პროგრამის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება. 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

 მეტი ყურადღება დაეთმოს სტუდენტთა ინფორმირებულობას გაცვლითი 

პროგრამების დადებითი მხარეების, მისი მნიშვნელობის გასაცნობად, ამასთან 

გაიზარდოს აგიტაცია გაცვლით პროგრამებით უფრო მეტი სტუდენტის 

დასაინტერესებლად და მათში მონაწილეობის მისაღებად; 

 მანქანათა ნაწილების და ამწე სატრანსპორტო მანქანების, ტექნიკური გაზომვების, 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების ლაბორატორიების 

უსაფრთხოების წესები ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულებისათვის ქართულ 

ენაზე,  განთავსდეს ლაბორატორიებში თვალსაჩინო  ადგილზე; 

 განახლდეს მანქანათა ნაწილების და ამწე სატრანსპორტო მანქანების, ტექნიკური 

გაზომვების, მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების ლაბორატორიები; 

 ინტერნაციონალიზაციის სეგმენტის გაძლიერება; 

 ფინანსური რესურსების  გაზრდა  პერსონალის პროფესიული განვითარებისათვის. 

 

 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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ შემუშავებისას 

გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტების უცხოური ანალოგების 

გამოცდილება: ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგდებურგის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ბილბაოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლივერპულის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. თვითშეფასების დანართში წარმოდგენილია ბერლინის ტექნიკური 

უნივერსიტეტისა და ბილბაოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კომპონენტები.  

პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და მიღწევადია და შესაძლებელია 

ადგილობრივი ბაზრისათვის მომზადდეს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები.         

პროგრამის თვითშეფასებაში მითითებულია ძლიერი მხარეები: სტუ-ში მექანიკის 

ინჟინერიის და ტექნოლოგიის დარგის საუკუნოვანი მემკვიდრეობა; საერთაშორისოდ და 

ადგილობრივად აღიარებული კვალიფიციური აკადემიური და  მოწვეული პერსონალი 

რაც ნამდვილად წარმოადგენს პროგრამის ძლიერ მხარეს.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

•       უნივერსიტეტის მისია;  

•       უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა;  

•       ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  
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o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამის სწავლის შედეგები შემუშავებულია „ეროვნული კვალიფიკაციები ჩარჩოს და 

სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის №69ნ 

ბრძანებით შესაბამისად. პროგრამა სრულად შეესაბამება ბაკალავრიატის დონეს. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეიძენს ზოგად, ტექნიკურ და 

დარგობრივ თეორიულ ფართო ცოდნას და პრაქტიკულ უნარს, რომელიც მიღწევადი, 

გაზომვადი და რეალისტურია და შეესაბამებაა მისანიჭებელ კვალიფიკაციას. პროგრამას 

განსაზღვრული აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, პროგრამის სწავლის 
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შედეგების შეფასება ხდება თანმიმდევრულად, გამჭვირვალედ და ითვალისწინებს დარგის 

სპეციფიკას. მოიცავს შეფასების შესაბამის ფორმებსა და მეთოდებს, რისი საშუალებით 

დგინდება თუ რამდენად მიაღწიეს კურსდამთავრებულებმა პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგებს. პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან შეხვედრისას დადასტურდა, რომ მონაწილე და 

განმახორცილებელი პერსონალი იცნობს სწავლის შედეგებს და შეფასების მეთოდებს. 

პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა, მათი მიმდევრობა და შინაარსი 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.  

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე შემუშავებულია 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი.  „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანების, „საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და 

საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანების, „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანების, 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2013 წლის 9 სექტემბრის №133 ბრძანების, სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 

სექტემბრის №01-05-04/261 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში „საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების წესი“-ს საფუძველზე; წინამდებარე წესი განსაზღვრავს სტუ-ს 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის აკადემიური უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის 

პროცედურებს და შესაბამის ინსტრუმენტებს. აღნიშნული წესი წარმოდგენილია 

პროგრამის სააკრედიტაციო დოკუმენტებში და მისი ფუნქციონირება დასტურდება 

ინტერვიუებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  



9 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 
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2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების ატესტატის 

ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომელიც ჩაირიცხება საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი 

წესით უცხო ქვეყნის მოქალაქე პროგრამაზე ჩაირიცხება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე, შესაძლებელია, 

მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 2 

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

დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ 

შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა 

მობილობის წესით. შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებ 

გვერდზე. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ 

კანონმდებლობას. საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, 
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როგორც სიახლეების ველში, ასევე სწავლების დეპარტამენტის გვერდზე ხდება 

ინფორმაციის განთავსება საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცესებისა და 

პროცედურების შესახებ. ფაკულტეტის ვებ გვერდზე განთავსებულია საგანმანათლებლო 

პროგრამები, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა გაეცნოს 

როგორც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას ასევე მის შინაარსობრივ მხარესაც. 

უნივერსიტეტის სწავლების დეპარტამენტის და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ვებგვერდზე, ასევე ფაკულტეტის ვებგვერდზე მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია. 

ნებისმიერ მსურველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია და კონსულტაცია, როგორც 

სატელეფონო, ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

პროგრამაზე გამოცხადებულ ადგილს, ჩარიცხულ სტუდენტების რაოდენობას, 

სტუდენტების ეროვნულ გამოცდებზე დაგროვილ ქულებს და სწავლის პროცესში მათ 

აკადემიური მოსწრების ქულებს, მათთან გასაუბრებისას შექმნილ შთაბეჭდილებებს თუ 

გავითვალისწინებთ შესაძლებელია დასკვნა გავაკეთოთ, რომ პროგრამაზე ირიცხებიან 

დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები, რასაც თავის მხრივ გავლენა აქვს და 

ართულებს  პროგრამით გაწერილი  ცოდნისა და უნარების მიღწევას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია“; 

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 22 დეკემბრის №199/ნ ბრძანება; 

  „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქცია https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php; 

  სტუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ 2019 წლის 13 თებერვლის №01-05- 

04/2დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია”; 

  სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებგვერდი https://gtu.ge/ 

რეკომენდაციები: 

აბიტურიენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის ინფორმაციის მიწოდება- პროგრამის 

პოპულარიზაცია. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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


12 

 

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შემუშავებულია და აკადემიური საბჭოს მიერ 

დამტკიცებულია საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასების და 

განვითარების წესი, რომელიც თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის 

განსაზღვრავს პროგრამის შედგენის/განვითარების მეთოდოლოგიას. 

უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეული, და მათ შორის ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალი, რომლებიც ჩართულნი არიან 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების პროცესებში, ასევე 

საუნივერსიტეტო  და საფაკულტეტო კომისიები აქტიურად ხელმძღვანელობენ 

აღნიშნული წესით. 

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს  სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო 

კურსებისთვის განსაზღვრულ კრედიტებს. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები დალაგებულია ლოგიკური 

თანმიმდევრობით, ზოგადიდან კერძოსკენ და მარტივიდან რთულისკენ. სასწავლო 

გეგმაში მოცემულია ინფორმაცია სასწავლო კურსების დაშვების წინაპირობების შესახებ. 
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პროგრამა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის თავისუფალი კომპონენტების 

ფარგლებში არჩევითობას 14 კურსიდან. თავისუფალი კომპონენტებისათვის 

გათვალისწინებულია 9 კრედიტი.  პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა ითვალისწინებს 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და სწავლის შედეგებს. ჩამოყალიბებულია სწავლის 

10 შედეგი. 

ბაკალავრიატის საგანმანთლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ 

შექმნილია დარგში როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოური უნივერსიტეტების 

გამოცდილებებზე დაყრდნობითა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი 

უდრის 25 საათს, რომელშიც იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათები. კრედიტების განაწილება წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში. 

პროგრამა გრძელდება 4 წელი (8 სემესტრი) და მოიცავს 240 კრედიტს. 

სტუდენტმა ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია“ ფარგლებში „მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის ბაკალავრი“ 

აკადემიური ხარისხის მინიჭებისთვის უნდა დააგროვოს არანაკლებ 240 კრედიტი, რაც 

უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და ძირითადი კვალიფიკაციისთვის საჭირო 

შედეგების მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს ბაკალავრიატის 

საფეხურის აღმწერის დონით. 

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს  სწავლის შედეგების მიღწევას. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის 

შედეგებთან.   

პირველი წლის სასწავლო პროცესი ეთმობა ფუნდამენტალურ, საბუნებისმეტყველო, 

ზოგად ტექნიკურ, არჩევითი ჰუმანიტარული, უცხოური ენების სასწავლო კურსების 

შესწავლას ჯამში 60 ECTS. 

მეორე წლის სასწავლო პროცესი ეთმობა ფუნდამენტალური, ზოგად ტექნიკური, 

უცხოური 

ენების, სასწავლო პრაქტიკისა და სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების 

შესწავლას ჯამში 60 ECTS. 

მესამე წლის სასწავლო პროცესი ეთმობა ზოგად ტექნიკურ, სპეციალობის სავალდებულო 

სასწავლო კურსებისა და თავისუფალი კომპონენტების შესწავლას ჯამში 60 ECTS. 

მეოთხე წლის სასწავლო პროცესი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო, სპეციალობის 

არჩევითი (ჯამში 10 ECTS) სასწავლო კურსებს, თავისუფალი კომპონენტების, საწარმოო 

პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება–დაცვას ჯამში 60 ECTS. 

პროგრამა ხორციელდება ქართულ ენაზე.  

წარმოდგენილი სილაბუსების მიხედვით საჭიროა დაზუსტდეს ცალკეული კურსების 

წინაპირობები. მაგ. ჰიდრავლიკის საფუძვლების წინაპირობად ზოგადი ფიზიკა 2-ის 

მითითება არ არის გამართლებული, მასალათა გამძლეობის წინაპირობა უნდა იყოს 

თეორიული მექანიკა (სტატიკა) და ზოგადი ფიზიკა 1, თერმოდინამიკა და თბოგადაცემის 

წინაპირობა უნდა იყოს ზოგადი ფიზიკა 1 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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 კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

დაზუსტდეს სასწავლო კურსებზე: ჰიდრავლიკის საფუძვლები, მასალათა გამძლეობა, 

თერმოდინამიკა და თბოგადაცემა    დაშვების წინაპირობები. 

 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სასწავლო კურსების და პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს მიერ დადგენილ კვალიფიკაციათა მეექვსე დონის სწავლის 

შედეგებთან, რასაც ითვალისწინებს ბაკალავრიატის საფეხური. სპეციალობის თითოეული 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგი შესაბამისობაშია წარმოდგენილი საგანმანათლებლო 

პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ სწავლის შედეგებთან.  პროგრამის 

პაკეტში ცხრილების სახით წარმოდგენილია დანართი 1 და დანართი 2, რომელთაგან 

პირველი გვიჩვენებს პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების 

ურთიერთშესაბამისობას, ხოლო მეორე - თითოეული ძირითადი საწავლო კურსის როლს 

ცალკეული სწავლის შედეგის მიღწევაში. ყოველი სასწავლო კურსის მასალა და 

კრედიტების რაოდენობა დადგენილია ამ სასწავლო კურსის მიზნით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების, სხვადასხვა სწავლების მეთოდების საჭიროებისა და ასათვისებელი 

მასალის სირთულისა და მოცულობის შესაბამისად. სილაბუსებში მითითებული 

ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურა ეყრდნობა მექანიკის ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის დარგის აქტუალურ პრობლემებს, რომლებიც უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. 

ძირითადი სფეროს თითოეულ სასწავლო კურსში გაწერილია სწავლის შედეგები 

შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს. 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე.  თითოეულ სასწავლო კურსში გაწერილია სწავლის შედეგების 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. სილაბუსებში 

მითითებული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია“; 

  სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

  პროგრამის სწავლის შედეგები; 

  პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა; 

  გამოკითხვის შედეგები; 

  სტუ-ს ბიბლიოთეკის კატალოგი; 

  სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

       

 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 

 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ 

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული პრაქტიკულ საქმიანობაში, სასწავლო კურსებით 

გათვალისწინებული ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაობის შესრულებისას და 

ასევე საწამოო პრაქტიკის გავლისას. საწარმოო პრაქტიკის სასწავლო გეგმა შედგენილია 

შესაბამის სილაბუსში გაწერილი დასამუშავებელი საკითხების შინაარსის მიხედვით, 

რომელიც შეთანხმებულია პრაქტიკის ობიექტი საწარმოს სპეციალისტებთან და 

ხელმძღვანელებთან. საწარმოო პრაქტიკის მსვლელობისას სტუდენტთა ჯგუფს 

დანიშნული ჰყავთ მენტორები. ისინი უზრუნველყოფენ პრაქტიკის ჩატარებას პრაქტიკის 

სილაბუსის შესაბამისად. სტუდენტი აწარმოებს დღიურს, სადაც წარმოდგენილია 

პრაქტიკის ანგარიში - პრაქტიკის განმავლობაში სტუდენტის მიერ შესწავლილი და 

შესრულებული სამუშაოს მიმოხილვა. პრაქტიკის დასრულების შემდეგ თითოეულ 

სტუდენტზე პრაქტიკის ობიექტი გასცემს ბეჭდით დამოწმებულ დასკვნა-დახასიათებას. 

საწარმოო პრაქტიკის შეფასება ხორციელდება პრეზენტაციების წარმოდგენის შემდეგ და 

როგორც წესი, მასზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.  
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დამსაქმებლებლები მემორანდუმის ფარგლებში სრულიად უზრუნველჰყოფენ 

სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკებს. პროგრამს გააჩნია 3 მემორანდუმი, სადაც 

გაწერილია, რომ თითოეული დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველჰყოს 30-30 

სდუდენტის საწამოო პრაქტიკა.  

სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე პერიოდულობით გამოდის 

რამდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, სადაც ქვეყნდება სტუდენტების 

სამეცნიერო სტატიები და ჩატარებული კვლევითი მუშაობის შედეგები. საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყოველწლიურად ტარდება სტუდენტური სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციები, დარგობრივი სემინარები, რომლებშიც მონაწილეობას 

იღებენ სტუდენტები. აღსანიშნავია, რომ პროგრამა ხორციელდება ორი დეპარტამენტის: 

მექანიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის და საწარმოო 

ტექნოლოგიური მანქანების და მექატრონიკის დეპარტამენტის ბაზაზე, რომლებსაც აქვთ 

კვლევითი პროექტების და  სტუდენტების სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობის მდიდარი 

გამოცდილება.  ამჟამადაც სრულდება რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 

დაფინანსებული კვლევითი საგრანტო პროექტი, რომელშიც მონაწილეობენ სტუდენტები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუდენტთა ყოველწლიური ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

https://gtu.ge/Science/Conference/12432/; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სტუდენტთა ღია საერთაშორისო 

კონფერენციების თეზისების კრებულები; 

 სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის შესაბამისი სექციის სხდომის ოქმები; 

 სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციები 

https://gtu.ge/Science/research/Scientific_conferences.-php; 

  სტუ-ს ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქნანთმშენებლობა“ 

https://gtu.ge/Stmm/Faculties/jurnali_transporti_manqanatmshenebloba.php; 

  პრაქტიკის შედეგების ამსახველი დოკუმენტაცია; 

  შესაბამისი ხელშეკრულებები პრაქტიკის ობიექტებთან; 

  პრაქტიკის ჩატარების წესი https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php; 

  საბაკალავრო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შესრულების წესი https://gtu.ge/Study-

Dep/Forms/Forms.php; 

  რუსთაველის ფონდის საგრანტო პროექტი # AR-18-613; 

  საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები; 

  გამოკითხვის შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

https://gtu.ge/Science/Conference/12432/
https://gtu.ge/Science/research/Scientific_conferences.-php
https://gtu.ge/Stmm/Faculties/jurnali_transporti_manqanatmshenebloba.php
https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 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 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ 

სასწავლო კურსები მოიცავს თემატიკის შესაბამისი სპეციფიკის სწავლა - სწავლების 

მეთოდებს. არსებული სწავლების მეთოდების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. სწავლის პროცესში კონკრეტული 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება სხვადასხვა სწავლება-

სწავლის მეთოდები და აქტივობები, რომელიც ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში: ლექცია, დამოუკიდებელი მუშაობა, სემინარი (ჯგუფში მუშაობა), 

ლაბორატორიული მუშაობა, პრაქტიკული მუშაობა, პრაქტიკა (სასწავლო და საწარმოო), 

საკურსო სამუშაო/პროექტი, საბაკალავრო ნაშრომი, ელექტრონული სწავლება (E-learning), 

კონსულტაციები. 

1. დისკუსია/დებატები; 

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა; 

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); 

4. ინდუქცია; 

5. დედუქცია; 
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6. შემთხვევების შესწავლა (Case study); 

7. დემონსტრირება; 

8. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერება; 

9. ახსნა-განმარტება; 

10. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; 

11. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია.საუნივერსიტეტო განათლების თანამედროვე 

ეტაპზე აქტუალურია სწავლების დისტანციური  ფორმის დანერგვა და შესაბამისი 

მეთოდების განვითარება, მით უფრო დღეისათვის არსებული შეზღუდვების პირობებში. 

გამოკითხვისას 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია“; 

  სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

  სწავლება-სწავლის 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 

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

სტუ-ში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, 

გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების 

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას და შეესაბამება განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებას. სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა 

ითვალისწინებს სასწავლო კურსის სპეციფიკას და მოიცავს შეფასების ადეკვატურ 

ფორმებს, კომპონენტებსა და მეთოდებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ 

რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით 

გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება 

გამჭვირვალე კრიტერიუმები. შეფასების შედეგები აისახება ელექტრონულ უწყისში, 

რომლებიც უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების 

შესახებ. ელექტრონულ უწყისს აქვს შეტყობინების ფუნქციაც, რომლის გამოყენებითაც 

სტუდენტს აქვს საშუალება სასწავლო კურსის პროფესორთან უშუალოდ დაამყაროს 

კავშირი და მიიღოს რჩევები მისი ნაკლოვანებების გაუმჯობესების გზების შესახებ; 

სტუდენტი ინფორმირებულია სტუ-ში მოქმედი შეფასების სისტემისა და შეფასებასთან 

დაკავშირებით მოქმედი რეგულაციების შესახებ.  

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად მონაწილეობს სწავლებისა და 

შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესახებ დაგეგმილ ტრენინგებში და 

იღებს შესაბამის მხარდაჭერას. 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისია ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად ახორციელებს სასწავლო კურსების სწავლის 

შედეგების ანალიზს, არსებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებენ 

გარკვეულ რეკომენდაციებს პროგრამაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია“; 

  სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

  სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php; 

  სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისიაქტივობები 

https://gtu.ge/quality/Forms-And-Recomendations/Recomendations.php; 

https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Forms.php
https://gtu.ge/quality/Forms-And-Recomendations/Recomendations.php
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  ელექტრონული პორტალი https://lectory.gtu.ge/2020/2021/I/B/info   

 

რეკომენდაციები: 

 

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 

 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://lectory.gtu.ge/2020/2021/I/B/info
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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 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პირველკურსელებთან მართავს მისაღებ 

საორიენტაციო ღონისძიებებს, სადაც სტუდენტებს აცნობენ  უნივერსიტეტის შენობებს, 

აწვდიან ინფორმაციას სწავლის პროცესების შესახებ და ტრენინგებს უტარებენ ონლაინ 

სისტემის გამოყენებაში. სტუდენტები იღებენ კონსულტაციებს სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვაზე და აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე. სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო მობილობის, ღონისძიებების, კონფერენციების 

პროცესში, თუმცა აღსანიშნავია რომ აღნიშნული პროგრამის სტუდენტებში (მიუხედავად 

მათი ინფორმირებულობისა) გაცვლითი პროგრამები პოპულარობით არ სარგებლობს. 

სტუდენტები ერიდებიან მათში მონაწილეობის მიღებას და ხშირ შემთხვევაში მიზეზად 

(პირად პრობლემებთან ერთად) უცხო ენის არასათანადო დონეზე ცოდნას ასახელებენ, 

მიუხედავად იმისა რომ პროგრამის მიმდინარეობისას B1 და B2 დონის შესაბამის ცოდნას 

იღებენ. ამასთან, სტუდენტებმა ვერ გაიხსენეს ისეთი შემთხვევა, რომ აღნიშნული 

პროგრამიდან თავიანთ თანაკურსელს გაცვლითი პროგრამა გამოეყენებინოს. 

  სტუდენტები იღებენ ქმედით დახმარებას დასაქმების ძიების პროცესში. 

სტუდენტები აღნიშნავდნენ უნივერსიტეტის მხრიდან არაერთი ვაკანსიის შემოთავაზების 

შესახებ.  

 სტუ-ში არსებობს სტუდენტთა ინფორმირების ელექტრონული სერვისები, 

რომლებიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს დროულად გაეცნოს შეფასების შედეგებს, 

კომუნიკაცია დაამყაროს სასწავლო კურსის პედაგოგთან ელექტრო შეტყობინების 

მეშვეობით. ნახოს აკადემიური ჯგუფების ცხრილი, პედაგოგების ცხრილი, 

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა. აგრეთვე, სტუდენტს აქვს 

შესაძლებლობა მიიღოს სტუ-ში მიმდინარე პროცესებისა და სიახლეების შესახებ 

ინფორმაცია. 

 სტუდენტებს უტარდებათ გამოკითხვები, რისი საშუალებითაც მათ შეუძლიათ 

შეაჯამონ და შეაფასონ განვლილი სემესტრი, საგნები, ლექტორები და სწავლის მეთოდიკა, 

გამოთქვან საკუთარი სურვილები რაიმე ასპექტის გაუმჯობესების შესახებ, რასაც 

ადასტურებს უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაცია. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ გასაუბრების დროს ვერც ერთმა სტუდენტმა ვერ გაიხსენა ამდაგვარი 
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გამოკითხვა.    

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა 

 საგნების სილაბუსები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 გასაუბრება სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან 

 სტუდენტური პორტალი  

 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

მეტი ყურადღება დაეთმოს სტუდენტთა ინფორმირებულობას გაცვლითი პროგრამების 

დადებითი მხარეების, მისი მნიშვნელობის გასაცნობად, ამასთან გაიზარდოს აგიტაცია 

გაცვლით პროგრამებით უფრო მეტი სტუდენტის დასაინტერესებლად და მათში 

მონაწილეობის მისაღებად.  

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 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐  ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐  არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში 

უნდა აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      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 

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 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ 

პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც აქვთ 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი 

კომპეტენცია; პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს  იღებს  შესაბამისი 

კვალიფიკაციის აკადემიური პერსონალი, მათ შორის: 26 პროფესორი, 19 ასოცირებული 

პროფესორი, 4 ასისტენტ–პროფესორი. სასწავლო პროცესში ჩართულია 3 მოწვეული 

სპეციალისტი. პროგრამის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის რაოდენობა 

შეადგენს 20-ს.  
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          მოწვეული სპეციალისტები შერჩეულია სფეროს მრავალწლიანი პრაქტიკული 

გამოცდილების მიხედვით, მათი კვალიფიკაცია დასტურდება პროგრამის სწავლის 

შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და კომპეტენციის ქონით. 

პროგრამის ხელმძღვანელობს მ. შ, რომელიც არის დარგის მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტი.  გააჩნია უმაღლეს სასწავლებელში რამოდენიმე ათეული წლის 

პადაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის გამოცდილება, აქვს  პროგრამის 

შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა  და უშუალოდ არიან  ჩართული პროგრამის 

განხორციელებაში.  იგი კოორდინაციას უწევენ პროგრამის შემუშავების, 

განხორციელების, სასწავლო პროცესის ხარისხის პერიოდული მონიტორინგისა და 

განვითარების სამუშაოებს. პასუხისმგებელი არის აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

პროგრამის შესაბამისობაზე და წარმოადგენს ძირითად საკონტაქტო პირს, რომელიც 

მონაწილეობს პროგრამის შიდა და გარე შეფასების, სასწავლო პროცესის  მონიტორინგისა 

და  აკადემიური მოსწრების  შედეგების ექსპერტიზის პროცესში. 

           პროგრამის განხორციელებას ხელს უწყობს უნივერსიტეტში მომუშავე სათანადო 

კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი. ამრიგად, საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ სტუდენტები,   

უზრუნველყოფილი   არიან   სათანადო   რაოდენობისა   და   შესაბამისი კომპეტენციის 

მქონე აკადემიური და მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

ინტერნაციონალიზაციის სეგმენტის გაძლიერება 

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 

უნივერსიტეტში რეგულარულად ხორციელდება პროგრამის განხორციელებაში ჩართული 

აკადემიური და  მოწვეული პერსონალის  შეფასება. ფასდება როგორც მათი სასწავლო 

ასევე 

კველვითი საქმიანობა; ხდება ასევე მათი კმაყოფილების კვლევა, ფაკულტეტის 

ადმინისტრაცია  აანალიზებს და აქტიურად იყენებს  შეფასების შედეგებს, რათა ხელი 

შეუწყოს ფაკულტეტის თითოეულ აკადემიურ, სამეცნიერო და მოწვეულ პერსონალს 

საკუთარი ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებაში და პროფესიულ განვითარებაში; 

„მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ შემსრულებელი დეპარტამენტების აკადემიური 

პერსონალის 75%-80% თვლის, რომ პროფესიულ განვითარებაზე დადებითად მოქმედებს 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა. პედაგოგთა 80 %-ის 

აზრით უცხოური სერტიფიკატის მიღება მაღალი კვალიფიკაციის მაჩვენებელია. 

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის მიერ სამეცნიერო/კვლევითი 

საქმიანობის განხორციელების ხელის შესაწყობად შექმნილია სათანადო პირობები.  

 ფუნქციონირებს საფაკულტეტო კომისია, რომელსაც სხვა ძირითად ფუნქციებთან ერთად 

ევალება აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის და 

საგანმანათლებლო პროგრამებთან  შესაბამისობის შეფასება. 

საფაკულტეტო კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა დეპარტამენტის პერსონალის 

ჩატარებული მეცადინეობები, შეფასდა ინდივიდუალური და საერთო მდგომარეობა, რამაც 

ცხადყო, რომ აკადემიური პერსონალი საჭიროებს სწავლების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიების შესწავლასა და მათ დანერგვას სასწავლო პროცესში, რომლისთვისაც 

განხორციელდა პერსონალის დატრენინგება სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრის 

მიერ პერსონალის მიერ შერჩეული ბლოკების მიხედვით. ფაკულტეტის 13 

აკადემიურმა პერსონალმა  გაიარა  აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტრეინინგ კურსი: 

,,სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგია“. მიღებული აქვთ სერტიფიკატები. 
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აფილირებულ, მოწვეულ პროფესორთა და მასწავლებელთა პერსონალის მიერ 

აკადემიურ, სამეცნიერო-კვლევით და სტუ-სთვის მნიშვნელოვან სხვა საქმიანობაში 

მიღწეული შედეგების შეფასება ყოველწლიურად წარმოებს შემდეგი კრიტერიუმებით: 

აქტივობები აკადემიურ საქმიანობაში; აქტივობები მეცნიერების ხაზით; სტუ– სთვის 

მნიშვნელოვანი სხვა საქმიანობები; ამისათვის თითოეული აკადემიურ საქმიანობაში 

ჩართული პირი ავსებს ანკეტა-კითხვარს. 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებებში 

განსაზღვრულია ,,ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის განვითარება“ და ,,ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა“,  

შემუშავებულია 

აღსანიშნავია სტუ-ს მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის სკოლის სამეცნიერო 

მიღწევები და აკადემიური თანამშრომლობის მდიდარი ტრადიციები საერთაშორისო 

დონეზე, რაც ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარებას.    

მაგალითად ზესალი, ძნელად დასამუშავებელი მასალების დამუშავების მეთოდი და 

კონსტრუქციები დაცულია აშშ-სა და ევროგაერთიანებების ქვეყნების 11 პატენტით. 

თერმოჭრის მეთოდსა და ჩარხების ორიგინალურ კონსტრუქციებში, მიღებულია 5 

პატენტი აშშ- ში, ევროგაერთიანების ქვეყნებსა და იაპონიაში. 1990 წელს სტუ-ს მიერ 

გაიყიდა ლიცენზიები სპეციალურ ჩარხზე საფრანგეთში, იაპონიაში და კუბაში, ჯამური 

ღიებულებით 400 000$. 

პროგრამის ხელმძღვანელი  ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკაში, სიანის ჩრდილო-დასავლეთ უნივერსიტეტში სამეცნიერო და აკადემიურ 

ექსპერტად.  მისი  

ხელმძღვანელობით შესრულებულია 6 სამეცნიერო საგრანტო პროექტი, მათ შორის 4 

პროექტი დაფინანსებულია საერთაშორისო ფონდებიდან. პროფესორი რ.თ. არის 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „მანქანები. ტექნოლოგიები. მასალები“ სარედაქციო 

საბჭოს წევრი, მექანიკოს ინჟინერთა  სამეცნიერო ტექნიკური კავშირის საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალის ინდუსტრია 4.0 -ის რედკოლეგიის წევრი (სოფია ბულგარეთი), 

საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის წევრი (ლისაბონი 2018 წ.).     

პერსონალის განვითარებაზე ორიენტირებული „საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია“,რომელთა 

წარმატებით განხორციელება ძირითადად 

დაფუძნებულია უნივერსიტეტში დასაქმებული აკადემიური /სამეცნიერო/მოწვეული/ 

ადმინისტრაციული/დამხმარე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების, 

საგანმანათლებლო და 

კვლევითი/სამეცნიერო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის ხელშეწყობისათვის 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილია პროფესიული განვითარების 

ცენტრი, სადაც პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი გადის 

ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებით: კარიერის დაგეგმვა; სწავლისა და სწავლების 

თანამედროვე მეთოდოლოგიები; სწავლის შედეგები და მათი შეფასებასტუ-ის შიდა 

რეგულაციები, სამართლიანი და ეფექტიანი დასაქმების პოლიტიკის 

გატარების ფარგლებში, უზრუნველყოფს პერსონალის სამსახურში მიღების 

(არჩევა/დანიშვნა) გამჭვირვალე და ობიექტურ პროცედურას, რომელიც უზრუნველყოფს 

აკადემიური, სამეცნიერო,მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 
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პოზიციებზე კვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და დასაქმებას. ვაკანტური 

თანამდებობის დასაკავებლად და არჩევნების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია თავსდება 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, რომელიც გამჭვირვალეა და ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის. 

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალისათვის სასწავლო და  

სამეცნიერო/კვლევითი  საქმიანობის განხორციელების ხელის შესაწყობად შექმნილია 

სათანადო პირობები. არსებობს როგორც მატერიალური, ასევე ფინანსური რესურსებით 

უზრუნველყოფის შესაძლებლობა, თუმცა წარმოდგენილი დოკუმენტაციით და 

აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან გასაუბრების დროს იკვეთება,  რომ აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის სწავლების, სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის გაუმჯობესების 

მიზნით სასურველია გაიზარდოს მათი დაფინანსების საკითხი.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა 2018-2024 https://gtu.ge/AboutStu/strategic-plan.php 

 აკადემიური პერსონალის CV, შრომების ჩამონათვალი, აფილირების და 

შრომითი ხელშეკრულებები, პროფესიული განვითარების 

დამადასტურებელისერთიფიკატები; 

 „სტუ-ის პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების 

შესახებ“ სტუ- ის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის № 531 

დადგენილება 

 „სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი“ - 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 6 მაისის № 450 დადგენილება 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების 

მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია.კ 

 ომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა 

და ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პროგრამის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება 

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 

 

 

 

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 

ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა რაოდენობრივად და 

ხარისხობრივად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების მიღწევას; სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და ასევე ფაკულტეტის 

ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო 

ლიტერატურა, უახლესი სამეცნიერო პერიოდული გამოცემები.სტუ-ს ცენტრალური 

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდი 

მრავალფეროვანია, განახლებადია დარგში მიმდინარე განვითარებების კვალდაკვალ და 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში მიმდინარე ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგების მიღწევასა და კვლევითი/სამეცნიერო კვლევით საქმიანობის 

განხორციელებას. სილაბუსებში მითითებული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, რაც დასტურდება  ვიზიტის დროს შემთხვევითი 

შერჩევით აღებული ძირითადი ლიტერატურის არსებობით ბიბლიოთეკაში.  

ნებისმიერი მომხმარებლისთვის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია 

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი და ლიტერატურის ელექტრონული საძიებო 

სისტემა, ამასთან, სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს აქვთ წვდომა Elsevier-ის მიერ 

შემოთავაზებულ პროდუქტებზე - სამეცნიერო ბაზებზე.  

სტუ, აგრეთვე, მონაწილეობს პროექტში „ელექტრონული ინფორმაცია 

ბიბლიოთეკებისთვის“, რომელიც ითვალისწინებს გაწევრიანებას კონსორციუმში და 

საინფორმაციო საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფას. კონსორციმში 
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მონაწილეობით სტუ-ის მიეცა შემდეგი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უფლება: 

Cambridge Jurmals Online, BioOne Complete, e-Duke Jurnals Scolarly Collection, Edward Elgar 

Publishing Jurnals and Developmens Studies e-books, IMechE Jurnals, New England Jurnals of 

Madicine, Royal Society Jurnals Collection, SAGE Premier. ვიზიტისას აღინიშნა, რომ 

მომავალში დაგეგმილია ბაზების გაფართოება. 

პროგრამა  ძირითადად უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური და 

ტექნიკური რესურსებით რომელიც რაოდენობრივად და ხარისხობრივად უზრუნველყოფს 

პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას;  

სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ტექნიკური აღჭურვილობა და შეესაბამება  

პროგრამით  გათვალისწინებული  სასწავლო  კურსების პრაქტიკულად განხორციელებას 

და იძლევა სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას, ესენია: სალექციო 

აუდიტორიები და ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა,  

      მატერიალური რესურსი ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და პერსონალისთვის; 

მატერიალური რესურსებთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია რომ უნივერსიტეტის და 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ  მუდმივად უნდა განავითარონ და სრულყონ  

მატერიალური რესურსები.  

    უნივერსიტეტმა  პერმანენტულ რეჟიმში უნდა  განაგრძოს ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, რაც გამოიხატება როგორც სარემონტო სამუშაოების ისე ინვენტარის 

განახლების კუთხით. განახლებას საჭიროებს მანქანათა ნაწილების და ამწე სატრანსპორტო 

მანქანების, ტექნიკური გაზომვების, მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების 

ლაბორატორიები. საჭიროა ლაბორატორიებში არსებული თვალსაჩინოების მასალების 

განახლება, უცხოენოვანი ტექსტების შეცვლა. ლაბორატორიებში უსაფრთხოების წესები 

ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულებისათვის განთავსებული უნდა იყოს ქართულ 

ენაზე.   

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია“ 

 სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მატერიალურ–ტექნიკური 

ბაზა; 

 სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა; https://gtu.ge/Library/About-Us/Info.php 

 საბიბლიოთეკო სისტემა "KOHA" /http://opac.gtu.ge/ 

 არსებული ლაბორატორიული ბაზა 

-  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

განახლდეს მანქანათა ნაწილების და ამწე სატრანსპორტო მანქანების, ტექნიკური 

გაზომვების, მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების ლაბორატორიები 
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მანქანათა ნაწილების და ამწე სატრანსპორტო მანქანების, ტექნიკური გაზომვების, 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების ლაბორატორიების უსაფრთხოების 

წესები ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულებისათვის ქართულ ენაზე,  განთავსდეს 

ლაბორატორიებში თვალსაჩინო  ადგილზე.   

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 

 

დოკუმენტაციაში წარმოდგენილია  პროგრამის ბიუჯეტი, სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი რომელიც მოიცავს  სხვადასხვა 

ხარჯვით კატეგორიებს. პროგრამის პროგრამული ბიუჯეტი გათვლილი 125 სტუდენტზე 

საკმარისია  პროგრამის  განხორციელებისათვის. საბაკალავრო პროგრამის ბიუჯეტი 

შეადგენს -281250 ლ; აქედან, შრომის ანაზღაურება 214563 ლარია. სტუდენტტა აქტივობის 

წახალისებისათვის გათვალისწინებულია 2311 ლ.  

პროგრამის ფინანსური მდგრადობა სახელმწიფოს  სრულად დაფინანსებითაა 

უზრუნველყოფილი. 

ყოველწლიურად, სავარაუდო ხარჯებისა და შემოსავლების გათვალისწინებით, 

ფაკულტეტი დამოუკიდებლად შეიმუშავებს წლიურ ბიუჯეტს, რომელსაც 

დასამტკიდებლად წარუდგენს სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოს. ფაკულტეტის 
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ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული სამეცნიერო ხარჯები. მიზანშეწონილია 

დაიგეგმოს შემოსავლები კვლევების კომერციალიზაციიდან. 

მიზანშეწონილია ბიუჯეტში გაიზარდოს ხარჯები პერსონალის პროფესიული 

განვითვარებისათვის, რაც გამოიხატება   მათ ფინანსურ მხარდაჭრაში სამეცნიერო 

კონფერენციებში, ტრენინგებში და პროფესიული  განვითარების სხვა აქტივობებში 

მონაწილეობისათვის.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერია 

და ტექნოლოგია“ პროგრამული ბიუჯეტი 

  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტი ბაზა;კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 დაიგეგმოს შემოსავლები ფაკულტეტის ბიუჯეტში კვლევების 

კომერციალიზაციიდან. 

 ფინანსური რესურსების  გაზრდა  პერსონალის პროფესიული განვითარებისათვის 

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 

 

 ხარისხის შიდა უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში კოორდინირებას უწევს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომლის  

საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: სწავლების და კვლევის ხარისხის ამაღლების 

ხელშეწყობა, უნივერსიტეტში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება, 

რეკომენდაციების შემუშავება  უნივერსიტეტის  სასწავლო  და  კვლევითი-სამეცნიერო  

საქმიანობის   სრულყოფის  მიზნით, ავტორიზაციის და აკრედიტაციისთვის 

თვითშეფასების პროცესების ორგანიზება და სხვა საკითხები, რომელიც დეტალურად არის 

მოცემული ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის დებულებაში, რის საფუძველზეც 

რეგულირდება სამსახურის საქმიანობა. 

პროგრამის ხელმძღვანელი და სწავლებისა და აკადემიური პერსონალი აქტიურად 

თანამშრომლობენ უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურებთან. სწორედ ეს თანამშრომლობა უზრუნველყოფს ხარისხის მიღწევას და 

უწყვეტი ციკლის “დაგეგმე- განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე” პროცესის შენაჩუნებას, 

რაც ხარისხის უზრუნველყოფის მოქმედებათა რეგლამენტირებულ მიმდევრობას 

მოიაზრებს, რომლის განხორციელებაც სამუშაო პროცესის ყველა ფაზაზე და 

უნივერსიტეტის მართვის ყველა დონეზე მიმდინარეობს. 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური ხელს უწყობს და ამავე დროს მონიტორინგს უწევს ფაკულტეტზე მიმდინარე 
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სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით პროცესს. სამსახური იყენებს საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში შემუშავებულ ხარისხის შეფასებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებსა და 

მეთოდებს, გეგმავს შეფასების პერიოდულობას, ატარებს გამოკითხვას და მიღებული 

შედეგების საფუძველზე შეიმუშავებს სასწავლო და კვლევითი პროცესის ხარისხის 

გასაუმჯობელ რეკომენდაციებს. 

ფაკულტეტზე პერიოდულად მიმდინარეობს სტუდენტთა

 კმაყოფილების, კურსდამთავრებულების და პოტენციური დამსაქმებლების 

მოსაზრებების შესწავლა, ანალიზი და შეფასება, რომელსაც შიდა ხარისხის სამსახური, 

პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე პერსონალთან ერთად, იყენებს სწავლა-

სწავლების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად და საგანმანათლებლო 

პროგრამების  გასაუმჯობესებლად. 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ 

რეაკრედიტაციაზე წარდგენის მიზნით, თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებისთვის 

პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობით და  დეპარტამენტის 

თანამშრომლებისაგან შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის განაწილდა 

პასუხისმგებლობები. ჯგუფის წევრები არიან ფაკულტეტის დეკანატის წარმომადგენელი, 

პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, დამსაქმებლები, პროგრამის 

კურსდამთავრებული და სტუდენტები. 

თვითშეფასების ანგარიშზე სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ თავმოყრილი ინფორმაციის 

გადამოწმებისა და სისტემატიზაციისათვის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები, რომელსაც 

კოორდინაციას უწევდა ჯგუფის ხელმძღვანელი. თვითშეფასების ანგარიში თანდართულ 

დოკუმენტებთან ერთად განხილულ იქნა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურში და შეთანხმებისა შემდეგ წარდგენილ იქნა  სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურში. 

უნივერსიტეტში ეფექტიანად ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა 

მექანიზმები. ხელმძღვანელობა მუდმივად ზრუნავს უნივერსიტეტში ხარისხის 

კულტურის და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციის გაძლიერებაზე. 

უნივერსიტეტის საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების პროცესში ჩართულია ყველა ის 

ელემენტი, რომელსაც მოიცავს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა. იგი უნივერსიტეტის 

მართვის პროცესის შემადგენელი ელემენტების: დაგეგმვის, ორგანიზების, მოტივირებისა 

და კონტროლის განუყოფელი ნაწილია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფისსამსახურის დებულება“ 2020 წლის 17 იანვრის №01-06-

02/05 დადგენილებით; 

  სტუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების დამტკიცების 

შესახებ“ სტუ- ის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 17 აპრილის №01-05-04/108 

დადგენილება; 

 ”სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების 

შესახებ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

2011 წლის 27 სექტემბრის № 531 დადგენილება; 
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 ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო ; 

 სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი; 

 სტუდენტთა კითხვარები და გამოკითხვის შედეგების ანალიზი; 

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ვებგვერდი http://gtu.ge/quality/  

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. 

http://gtu.ge/quality/
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამის შემუშავებისას გამოყენებულია არაპირდაპირი შეფასების კრიტერიუმები: 

პროგრამის კურსდამთავრებულების გამოკითხვის შედეგები, დამსაქმებლების 

გამოკითხვის შედეგები.  კურსდამთავრებულებმა ინტერვიუზე განაცხადეს, რომ  

უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა დაეხმარა მათ წარმატებით დასაქმებულიყვნენ, 

კურსდამთავრებულთა ნაწილი სწავლას აგრძელებს მექანიკის ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის პროგრამაზე, კერძოდ კომისიის წევრებს შეხვედრა  გვქონდა 

დოქტორანტებთან.  

დოკუმენტაციაში მოცემულია ბერლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მექანიკის 

ინჟინერიის  პროგრამის აღწერა, მანქანათმსენებლობის მიმართულებები ბილბაოს 

უნივერსიტეტში.  კარგი იქნებოდა წარმოდგენილი ყოფილიყო მექანიკის ინჟინერიისა და 

ტექნოლოგიის პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის შეფასება სხვა 

უნივერსიტეტებიდან, როგორც გარე შეფასების კრიტერიუმი.  

  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 1 

ოქტომბრის 

№76 გადაწყვეტილებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის 

მინიჭების თობაზე; 

 სტუ სატრანსპორტო და მანქანათმსენებლობის ფაკულტეტი, სწავლის შედეგების 

შეფასების მექანიზმიკ 

 ომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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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 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების მონიტორინგი და პერიოდული შეფასების ორგანიზებას ახდენს 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით. საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასებას აგრეთვე ახდენენ სტუდენტები სპეციალური კითხვარების საშუალებით. 

პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებულ ინფორმაციას აგროვებს უნივერსიტეტის და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები ფაკულტეტისა       და       

უნივერსიტეტის       შესაბამისი       კომპეტენციის ადმინისტრაციულ სტრუქტურებთან 

თანამშრომლობით. აღნიშნულ პროცესს კოორდინირებას უწევს უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური. უნივერისტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 

შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დაგეგმვის, 

შემუშავების, შეფასების და განვითრების წესი, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო 

პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

დაწესებულება უზრუნველყოფს პროგრამის მონიტორინგსა და პერიოდულ შეფასებას. 

პროგრამის ყოველწლიური თვითშეფასება მზადდება აკადემიური პერსონალისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. პროგრამის პერიოდული შეფასების მიზნით 

დაწესებულება მეტნაკლები ეფექტურობით ატარებს დაინტერესებული მხარეების 

გამოკითხვას. დაწესებულება ახერხებს სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 

ჩართვას აღნიშნულ პროცესში. ტუტორი სტუდენტების ჩართვა ხარისხის 

უზრუნველყოფის პროცესებში საინტერესო პრაქტიკაა, თუმცა, სტუდენტებმა და 

კურსდამთავრებულებმა ვერ მოახერხეს აღეწერათ გამოკითხვის პროცესი, ფორმატი ან 

გაეხსენებინათ რომელიმე კონკრეტული კითხვა/საკითხი, რისი შეფასებაც მათ 

დაწესებულებამ სთხოვა. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა კითხვარები და 

გამოკითხვის შედეგები.კ 

 ვიზიტის შედეგებიიომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი 

დოკუმენტებისა და ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სტუდენტების ჩართულობა პროგრამის მონიტორინგსა და შეფასებაში 

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 

     

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: მექანიკის ინჟინერია და 

ტექნოლოგია, მე-6 საფეხური 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 34 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

     

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

     

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
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5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

     

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე 

 

მამუკა ბენაშვილი            

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ი  

 

ომარ კიკვიძე                   

 

ბაქარ დუაძე                        


