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შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლოუნივერსიტეტის „საზღვაო ნავიგაციის“ ინგლისურენოვანი

საბაკალავროსაგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები
1.1.„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
(შემდგომში - საბჭო)სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ა“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამისთვის
აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თუ“უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
66-ე მუხლის 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს1

კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი1 6

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და ყოველი
მომდევნო აკრედიტაციის შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას, ყველა სტანდარტთან მიმართებით საბჭოს მიერ
შეფასდა, როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
1.3.            „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,5

აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბჭო
უფლებამოსილია აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.
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1.4.            „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის6

თანახმად, ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „მეტწილად
შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან” და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ
შეფასდება, როგორც „ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან “ან„ არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას აკრედიტაციის
შესახებ და დაწესებულებას განუსაზღვრავს ვადას მიღებული რეკომენდაციების შესრულების
თაობაზე ანგარიშის წარსადგენად, რაც აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში.
 
 2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1.            2020 წლის 06 ნოემბერს შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტმა სსიპ -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა
N1075829 და N1075889 სააკრედიტაციო განაცხადები „საზღვაო ნავიგაციის“ ინგლისურენოვან
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2.            ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 17 დეკემბერს N1209210 ბრძანების საფუძველზე,
შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად.
ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 11 თებერვლის № 92988 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა
ჯგუფი, რომელმაც 2021 წლის 15 და 16 მარტს განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი შპს
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში, ხოლო 2021 წლის 14 აპრილს წარმოადგინა
აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი
პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
 
 
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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1.  

2.  

3.  

4.  

5. სწავლების
ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

√

   

 
 
 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4. ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2021 წლის 18 მაისს. სააკრედიტაციო განაცხადის, აკრედიტაციის
ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის
მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის, ასევე,
სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ
სრულად გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება, თუმცა ნაწილობრივ გაიზიარა
დასკვნაში ასახული რეკომენდაციები და რჩევები.
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, მე-3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების1

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,
მე-3 პუნქტის, 3   პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხ1 2 5

ლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“6

ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების
შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011
წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის შედეგად 18 ხმით
არცერთის წინააღმდეგ,
 

გადაწყვიტა:
 

დაკმაყოფილდეს შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ
წარმოდგენილი სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი №1-ით გათვალისწინებულ
„საზღვაო ნავიგაციის“ ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას 4
წლის ვადით მიენიჭოს აკრედიტაცია ერთი წლის თავზე ანგარიშის წარმოდგენით.
ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა „საზღვაო ნავიგაციის“
ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 02 ივნისის №514088 სხდომის ოქმის № 1 ნაწილი ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
საბჭომ ექსპერტთა დასკვნაში ასახული რეკომენდაციები და რჩევები ნაწილობრივ
გაიზიარადა განსაზღვრა შემდეგნაირად:

რეკომენდაციები:
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1. სასურველია გასწორდეს პროგრამის მიზნების განსაზღვრება და გახდეს უფრო კონკრეტული
და მიღწევადი;
2. რეკომენდირებულია, პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბდეს მარტივად, ლაკონურად,
განზოგადებულად და არ განმეორდეს ერთი და იგივე თემატიკა სხვადასხვა სწავლის შედეგში;
3. რეკომენდირებულია, სწავლის შედეგების რუკის ცვლილება და პროგრამისთვის
სპეციფიური სწავლის შედეგების დადგენა, მათი შეფასების ზუსტი გეგმის შემუშავების
მიზნით;
4.   იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც აბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, თავიდანვე
სავალდებულოდ განისაზღვროს პროგრამის დაძლევისთვის საჭირო ინგლისური ენის ცოდნის
შესაბამისი ზღვარი;
5.   რეკომენდირებულია, პროგრამას დაემატოს 5 კრედიტიანი საგანი „გემების შეჯახების
თავიდან აცილების საერთაშორისო წესები-1972(COLREG-72)”;
6.   რეკომენდირებულია, პროგრამას დაემატოს 5 კრედიტიანი საგანი „ვექტორული
ელექტრონული რუკების ინფორმაციული სისტემა“(ECDIS);
7.   რეკომენდირებულია, პროგრამას დაემატოს 5 კრედიტიანი საგანი გემის დატვირთვის
დაგეგმარება (Stowage Plan), გემის მდგრადობის საკითხებთან ერთობლიობაში;
8.   დაწესებულებას ეძლევა რეკომენდაცია გაასწოროს კურიკულუმის ჩანაწერი და სილაბუსი
და გემი ელიტას ნაცვლად ECDIS-ის შესწავლა გადმოიტანოს სიმულატორულ წვრთნაში;
9.   .რეკომენდებულია, სასწავლო უნივერსიტეტსა და პრაქტიკის განმახორციელებელ
პარტნიორ ორგანიზაციას შორის დადებულ ხელშეკრულებაში სტუდენტთა რაოდენობისა და
პრაქტიკის ხანგრძლივობის განსაზღვრა.
10. „საბაკალავრო ნაშრომის“ წინაპირობად დამატებით განისაზღვროს სასწავლო კურსი
„წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები“;
11. რეკომენდირებულია საზღვაო პრაქტიკა, რომლისთვისაც განსაზღვრულია 30 კრედიტი,
განხორციელდეს ისეთი პარამეტრების მქონე გემზე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება
დარგობრივ მახასიათებელთან;
12. რეკომენდირებულია დაწესებულებამ დააკორექტიროს პროგრამის კურიკულუმი და
საზღვაო წვრთნები განსაზღვროს პრაქტიკის სხვა ობიექტზე;
13. რეკომენდებულია, რომ თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტები და
მეთოდები ითვალისწინებდეს კურსის სპეციფიკას, მნიშვნელოვანია, რომ შეფასების
მეთოდები, კრიტერიუმები და რუბრიკები არ იყოს უნიფიცირებული, აგრეთვე
მნიშვნელოვანია დაკონკრეტდეს შუალედურ და ფინალურ გამოცდებზე შეფასების მეთოდების
რაოდენობა და დეტალურად გაიწეროს თუ როგორ ნაწილდება გამოცდის ქულა შეფასების
თითოეულ მეთოდებზე;
14. რეკომენდებულია, ბნსუ-მ უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში
ჩართული პერსონალისთვის შეფასების თანამედროვე ფორმებისა და მეთოდების შესახებ
უნარების განვითარებისათვის ქმედითი მხარდამჭერი მექანიზმების დანერგვა;
15. მიზანშეწონილია გაიზარდოს ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა;
16. რეკომედირებულია განახლდეს სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების სიმულატორი,
რათა გაიზარდოს აღნიშნულ სიმულატორზე სტუდენტთა პრაქტიკის გავლის წარმადობა;
17. დაწესებულებას ეძლევა რეკომენდაცია მოიძიოს დამატებითი კომპანიები, რომლებიც
გარანტირებულად უზრუნველყოფენ საზღვაო პრაქტიკის გავლას ინგლისურენოვანი
პროგრამის სტუდენტებისთვის;
18. უფრო დეტალურად და ნათლად გაიწეროს პროგრამის ბიუჯეტი, მასში პროგრამის
მატერიალური ბაზის განახლების და პრაქტიკის განხორციელების ხარჯების ასახვით;
 
რჩევები:
1. მიზანშეწონილია მომავალში ბნსუ-მ უზრუნველყოს სტუდენტებისა და
კურსდამთავრებულების ჩართულობა პროგრამის შემუშავების პროცესში;
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2. სასურველია კურიკულუმში გასწორდეს არჩევითი სასწავლო კურსის „რუსული ენა საზღვაო
ტერმინოლოგიით” წინაპირობა, კერძოდ: „იმ სტდენტებისთვის, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე ჩააბარეს რუსული ენა ან ფლობენ მას B1 დონეზე“ - აღსანიშნავია, რომ
ინგლისურენოვან პროგრამაზე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტი მხოლოდ
ინგლისური ენით უნდა აბარებდეს;
3. სილაბუსებში უნდა იყოს მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ სემესტრში
ისწავლება მოცემული საგანი;
4.   სასურველია სილაბუსში მითითება იყოს გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, თუ
„მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტის გაწევის სტანდარტების შესახებ
საერთაშორისო კონვენციის“ (STCW) რომელი თავის მოთხოვნების შესაბამისად არის
შედგენილი მოცემული საგნის სილაბუსი;
5.   მიზანშეწონილია საზღვაო სამართლის კურსში შევიდეს მეზღვაურის შრომის უფლებების
კონვენციასთან (MLC 2006) დაკავშირებული საკითხები;
6.   საგანში ფიზიკა 2-ის სილაბუსში წინაპირობად უნდა ჩაიწეროს, რომ სტუდენტი დაიშვება
მხოლოდ საგანი ფიზიკა 1-ის გავლის შემდეგ;
7.   პროგრამის სილაბუსებში მეორდება ერთი და იგივე საკითხები (ნავიგაცია I და ნავიგაცია
IV, რაც მოითხოვს სილაბუსის ავტორთა მიერ კორექტირებას;
8.   სასურველია, ბნსუ-მ ინგლისურენოვანი სტუდენტებისთვის სამომავლოდ უზრუნველყოს
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებით სარგებლობისთვის საჭირო ტრენინგების ორგანიზება;
 
4. ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 1 წელი (2022 წლის 2 ივნისამდე).
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 02 ივნისს.
6. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24   მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2, ან
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის
გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.eqe.ge) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.
 

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ



დანართი №1 
 

№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება საზღვაო ნავიგაცია 
2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა -  
3 სტატუსი ახალი  
4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 
-  

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 
საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება 

- 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 
7 დაშვების წინაპირობები -  
8 კვალიფიკაციის დონე  მე-6 
9 კვალიფიკაციის დასახელება საზღვაოსნო მეცნიერების 

ბაკალავრი 
10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 
უფლების მითითებით 

-  

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F 
– 2013) 

1041 - ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

12 სწავლების ენა ინგლისური 
13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240 
14 განხორციელების ადგილი - 
15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლა - სწავლების უფლებამოსილება 
-  

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2021 წლის 02 ივნისი 
17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის 
წარმოდგენისთვის განსაზღვრული ვადა 

ანგარიშის წარმოდგენის 
ვადა ერთი წელი, 2022 წლის 
02 ივნისამდე 

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 2025 წლის 02 ივნისი 
 

 

 

 


