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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 
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მითითებით 
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დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი  
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ასტრონომია 

უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 
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Astronomy 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0533 ფიზიკა /Physics  

 

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 120 ECTS 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული 13.09.2012 წ 

N382,  

ვადის გასვლის თარიღი 

15.03.2021 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

გიორგი რამიშვილი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

                                                            
1  ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

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

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

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

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

ქვეყანა) 

გიორგი დალაქიშვილი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლაშა ლალიაშვილი, ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, საქართველო 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

ასტრონომიის პროგრამა აკრედიტირებულა 13.09.2012 წ. ვადა გასდის 2021 წლის 15 მარტს. 

ამჟამად გადის ხელახალი აკრედიტაციის პროცესს. სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე 

და განკუთვნილია ასტრონომიით დაინტერესებული პირებისათვის, რომელთაც 

მაგისტრატურის სტუდენტის სტატუსი მოიპოვეს ერტიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარებით. აქტიურად მიმდინარეობს პროგრამის დახვეწისა და არჩევითი საგნების 

დამატების პროცესი. გაიზარდა პროგრამასთან დაკავშირებული მეცნიერების რაოდენობა 

ასტრონომიის დარგში მომუშავე მეცნიერების მოწვევის ხარჯზე. ამჟამად პროგრამაში 

ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა არის 7, 

საიდანაც 5 აფილირებულ პერსონალზე მოდის, რაც არ არის ბევრი. პროგრამის  ხანგრძლივ 

პერსპექტივაში სტაბილურობისათვის პერსონალის დამატება იქნება საჭირო. 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან საქმიანი მხარდაჭერა (მათ შორის ფინანსურიც) 

ქმნის კარგ შესაძლებლობებს სტუდენტებისთვის და დადებით ზეგავლენას ახდენს მათი 

პროფესიული ზრდის პროცესზე. 
 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

ვიზიტი განხორციელდა დისტანციურად პროგრამა ზუმის საშუალებით. 

დღის პირველ ნახევარში მოხდა შეხვედრა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან. 

გამოიკვეთა მათი დიდი ინტერესი ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის მიმართ და 

უაღრესად პროგრესული ხედვა უნივერსიტეტის იმიჯისთვის ამ პროგრამის არსებობასა და 

ხელშეწყობათან დაკავშირებით. თვითშეფასების ჯგუფთან და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელებთან (უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის) შეხვედრისას გაგვაცნეს 

უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ხედვა ასტრონომიის პროგრამასთან დაკავშირებით და 

გაგვაცნეს მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელმა და პროფესორებმა განგვიმარტეს დამატებითი კითხვების დეტალები. 

განვიხილეთ პროგრამის შინაარსი, უშუალოდ სილაბუსები. გამოითქვა აზრი მათი 

სრულყოფის შესახებ. შევაფასეთ რამდენად ითვალისწინებენ პროგრამის ხელმძღვანელის 

აზრს ფაკულტეტის და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში, ასევე თუ როგორ 

ითვალისწინებენ სტუდენტთა შეხედულებებს ლექტორები. განვიხილეთ როგორ ხდება 

გამოკითხვები, შეფასებები. განვიხილეთ სტუდენტებისა და ლექტორების მიერ პროგრამის 

შეფასების მაგალითები. მოხდა შეხვედრა სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელებთან. 

განვიხილეთ მათ ჭინაშე არსებული გამოწვევები. 

დღის მეორე ნახევარში დისტანციურად (ჩართვა ზუმის საშუალებით, სპეციალურად 

დამზადებული ვიდეო რგოლი) ბიბლიოთეკისა და საერთოდ მატერიაკურ-ტექნიკური 

ბაზის დათვალიერება-შეფასება. ჩვენს მიერ მოთხოვნილი ლიტერატურა მოძებნილ იქნა 

მოკლე დროში. დაახლოებით 25 სტუდენტზე ადაპტირებული სივრცის მქონე ბიბლიოთეკა, 
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სავსებით საკმარისია ფაკულტეტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის. არის საჭირო 

წიგნების კოპირების საშუალება და ხელმისაწვდომია ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 

მოგვიანებით შემოგვიერთდნენ პროგრამაში მოწვეული ლექტორები. მათტან საუბრისა და 

პროგრამაში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე ვასკვნით, რომ პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული პედაგოგები, მათ მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

ნაშრომები და მჭიდრო კავშირი სხვა სამეცნიერო დაწესებულებებთან (საქართველოში და 

მის საზღვრებს გარეთ) არის პროგრამის წარმატების ინდიკატორი 

გვქონდა შეხვედრა სტუდენტებ, კურსდამთავრებულებსა და დამსაქმებლებთან. ვისაუბრეთ 

მათსა და ადმინისტრაციულ პერსონალთან ეფექტიანი კომუნიკაციის არსებობაზე. 

გაგვიზიარეს თავიანთი შეხედულებები და სტუდენტთა ინტერესების პრიორიტეტულაბაზე. 

მივდივართ დასკვნამდე, რომ ზოგი სტუდენტი ძალიან კარგად არის ინფორმირებული, 

ხოლო ნაწილი მხოლოდ მწირ ინფორმაციას ფლობს. მხარდაჭერა უფრო ეფექტურია 

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობებსების საქმეში და ნაკლებად ეფექტური სპეციალობით 

პირდაპირი დასაქმების პროცესში. 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია ხუთივე სტანდარტთან. დოკუმენტების და 

ინტერვიუირების საფუძველზე ვასკვნით, რომ პროგრამას გააჩნია ნათლად 

ჩამოყალიბებული და რეალური მიზნები, სწორად არის განსაზღვრული 

კურსდამთავრებულის ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციის დონე. მთლიანი პროგრამის 

სტრუქტურა, სასწავლო კურსების შინაარსი, გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები 

და მატერიალურ ტექნიკური ბაზა შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნების 

განხორციელებასთან. უზრუნველყოფილია სტუდენტებთან საკმაოდ კარგი კომუნიკაცია და 

გათვალისწინებულია მათი ინტერესები პროგრამის განვითარების პროცესში. 

ადმინისტრაციია, კვალიფიციური ლექტორების მხარდაჭერა ქმნის სტუდენტთა 

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებისა და შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი 

სპეციალისტის ჩამოყალიბების პირობებს. მთლიანი პროგრამა ლოგიკურადაა აწყობილი 

მარტივი საგნებიდან რთულისკენ და შედეგად ვღებულობთ მაღალკვალიფიციურ 

სპეციალისტებს, რითაც დავრწმუნდეთ როგორც პროგრამის ანალიზისას, ასევე 

ლექტორებთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან 

ინტერვიურების დროს. 

 

 რეკომენდაციები 

 სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმების განმარტებები გაიწეროს 

ქულების მიხედვით. 
 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 რამდენიმე სალაბუსში ძირითად ლიტერატურაში ქართულ ენაზე გამოცემულ 

მოძველებულ და ინგლისურენოვან ახალ მაღალკვალიფიციურ ლიტერატურას, 

კარგი იქნება დაემატოს ქართულ ენაზე ახალი გამოცემულიც. 

 თითქმის ყველა სილაბუსს სასურველია დაემატოს კვირაში 1-2 პრაქტიკის საათი და 

საკონტაქტო საათები გაიზარდოს 3-4 საათამდე კვირაში. 
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 აკადემიური პერსონალის მხრიდან გაძლიერდეს მუშაობა მაგისტრანტების 

სმეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებლის ასამაღლებლად. 

 საჭიროა მეტი ჩართულობა სამეცნიერო აქტივობებში და ერთობლივ პროექტებში სხვა 

უნივერსიტეტებთან  (სხვა  დაწესებულებებთან  ერთად  ერთობლივი 

ხელმძღვანელობით შესრულებული  სამაგისტრო  ნაშრომები,  სამეცნიერო  სტატიები, 

ერთობლივი მოხსენებები...),  რომლებიც  უზრუნველყოფს  მაგისტრატურის 

კურსდამთავრებულების  ინტეგრაციას  სხვადასხვა  უნივერსიტეტების 

დოქტორანტურის პროგრამებში. 

 სასურვლია გათვალისწინებული იქნეს, რომ პროგრამაზე სტუდენტების რაოდენობის 

ზრდის შემთხვევაში გახდებ საჭირო მოწვეული პერსონალის რაოდენობის გაზრდა 

და სასურველია თადარიგის დაჭერა შესაბამისი ადამიანური რესურსის 

მოძიებისთვის. 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

პროგრამაში მონაწილე მაღალკვალიფიციური პერსონალის მიმართ მხარდაჭერა 

უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის და ყველა შესაბამისი სამსახურების მხრიდან არის 

პროგრამის წარმატებით განხორციელების მნიშვნელოვანი საფუძველი. 

ძალიან კარგად არის განსაზღვრული უწყვეტი გადასვლა ძირითადი კურსებიდან 

ობსერვატორიის პრაქტიკაზე და თავის მხრივ პრაქტიკის დასრულების შემდეგ სამაგისტრო 

ნაშრომზე. პრაქტიკა აბასთუმნის ობსერვატორიაში არის თავისი ნიუანსებით მისაბაძი 

მაგალითი სხვა ანალოგიური პროგრამებისათვის. 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე პროცესებმა, მნიშვნელოვნად შეაფერხა 

ასტრონომიაში, მათემატიკასა და ფიზიკაში მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების 

პროცესი.ძალიან შემცირდა ახალგაზრდა მეცნიერთა და პედაგოგთა რაოდენობა და ის 

ძალიან მწვავე პრობლემად ჩამოყალიბდა. აღნიშნული პროგრამა მნიშვნელოვნად უწყობს 

ხელს ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარებას. ამ საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული კვალიფიციური პერსინალი, მათი გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო ნაშრომები და კავშირები მოწინავე სამეცნიერო ინსტიტუტებთან, არის 

პერსპექტიული წინაპირობა შემდგომი წარმატებებისთვის. 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 პროგრამა აშკარად უკეთესობისკენ არის შეცვლილი, დამატებულია ასტონომიული სასწავლო 

(რამოდენიმე ახალი არჩევითი კურსი, თვალსაჩინოებები) და სამეცნიერო მიღწევების 

შედეგები, კერძოდ: მოხდა პროგრამისა და სილაბუსების შედარება და   შესაბამისობაში 

მოყვანილ იქნა სწავლება-სწავლის მეთოდები; გადამოწმდა სილაბუსები, რათა 

შინაარსის გადაფარვას ადგილი არ ქონოდა; გაიზარდა საბიბლიოთეკო რესურსები. 

უნივერსიტეტში  მოეწყო  ასტროფიზიკის  ლაბორატორია. 
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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 

 

ასტრონომიის  სამაგისტრო  პროგრამის  მიზანია  სტუდენტს  მისცეს ღრმა და  მრავალმხრივი ცოდნა 

ასტრონომიის  ძირითად  დარგებში, შეასწავლოს  მიღებული  მონაცემების  მათემატიკური თუ 

კომპიუტერული დამუშავების თანამედროვე მეთოდები და პრაქტიკაში მათი გამოყენების უნარი. 

 

მოამზადოს  სპეციალისტი,  რომელსაც  შეეძლება  აკადემიური  კეთილსინდისიერების  პრინციპების 

დაცვით ჩაატაროს დამოუკიდებელი კვლევა და შეიტანოს წვლილი ასტრონომიის განვითარებაში.  

 

მიზანში  ასახულია  რომ, ასტრონომიის  პროგრამამ  მაგისტრანტს უნდა  განუვითაროს  ის  უნარ‐

ჩვევები,  რომლებსაც  წარმატებით  გამოიყენებს  განათლების  შემდგომ  საფეხურზე 

(დოქტორანტურაში)  სწავლის  გაგრძელებისა თუ დასაქმების დროს  (დარგის უახლესი  მიღწევების 

ღრმა და სისტემური ცოდნა და მისი პრაქტიკული განხორციელება). 

 

მთლიანობაში ასტრონომიის  პროგრამას  აქვს  ნათლად  ჩამოყალიბებული,  რეალისტური  და 

მიღწევადი მიზნები. მკაფიოდ თუ რა ტიპის სპეციალისტს მოამზადებს. 

 

სამაგისტრო პროგრამის მიზნები შეესაბამება სსიპ ‐ სამცხე‐ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მისიას, რომელშიც  გამოკვეთილია  საზოგადოების  განვითარებაში  წვლილის  შეტანა, ტრადიციულ 

და  ინოვაციურ  მეთოდებზე  დაფუძნებული  კვლევების  უზრუნველყოფა, რასაც ადასტურებენ 

უნივერსიტეტის რექტორატის წარმომადგენლებიც (მ.ბ, მ.ბ, ), მათი აზრით ფინანსურად 

არამომგებიანი ასტრონომიის პროგრამა სხვა დიდი დივიდენდების მომტანია უნივერსიტეტისთვის 

(მაღალი სამეცნიერო რეიტინგი, უცხოეთთან სამეცნიერო-სასწავლო ურთიერთობები) და 

მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს უნივერსიტეტს მისიის განხორციელებაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

ასტრონომიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, პროგრამის მიზნები (დანართი 1) 

უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგია (დანართი 18); 

შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი (დანართი 10); 

სჯსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის კონცეფცია (დანართი 12); 

სჯსუ-ს ვებგვერდი www.sjuni.edu.ge 

ინტერვიურების შედეგები 



7 

 
 

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ითვალისწინებს რეგიონის შრომის ბაზრის ძირითად მოთხოვნებს და ამზადებს 

კვალიფიციურ კადრებს როგორც კერძო, ისე საჯარო საგანმანათლებლო სექტორში, ასევე 

უშუალო პროფილითაც (აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორია).  

გათვალისწინებულია დამსაქმებელთა რეკომენდაციები. 

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; 
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 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  აღწერს  იმ  ცოდნას,  უნარებს,  პასუხისმგებლობასა  და 

ავტონომიურობას,  რომლებსაც  სტუდენტი  იძენს  პროგრამის  დასრულებისას. 

ასტრონომიის სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები მოიცავს: 

ასტრონომიის  ძირითად  ცნებებს,  ციური  სხეულების  ბუნებას და მათ    შესწავლის 

მეთოდებს. ციურ ობიქტთა განაწილებისა და ფიზიკურ-ქიმიური მახასიეთებლების 

შესაბამისი თანამედროვე მეთოდების და პროფესიული ტერმინოლოგიისა და სამეცნიერო 

წერის ელემენტების გამოყენებით. კავშირი  სხვადასხვა  კოორდინატთა  და დროის 

გაზომვის სისტემებს შორის  კავშირის, დღე-ღამური, თვიური და წლიური ცვლილებების 

შესწავლა. ვარსკვლავთა სხვადასხვა ერთობების სტრუქტურისა და განაწილების შესწავლა. 

ექსპერიმენტების თუ დაკვირვების წარმოება და მათი ანალიზი. 

შესაბამისი ლიტერატურიდან  პროფესიული  ინფორმაციის  მოძიება და  მისი  კრიტიკული 

შეფასება. სამეცნიერო  კონფერენციებზე  და  სემინარებზე  დისკუსიებში  მონაწილეობა, 

უცხოელ  კოლეგებთან  სამეცნიერო  ინფორმაციის  გაცვლა. პროფესიულ  განვითარებაზე 

პასუხისმგებლობის აღება, გუნდურობისა და ავტონომიურობის წარმოჩენა. 

სწავლის  შედეგების  პირდაპირი  შეფასებისას  გამოიყენება:  გამოცდა,  კონფერენცია, 

საწარმოო პრაქტიკა სამაგისტრო ნაშრომი... 

არაპირდაპირი შეფასებისათვის გამოიყენება: პროგრამის ხელმძღვანელის თუ სამაგისტრო 

ნაშრომის  ხელმძღვანელის  დაკვირვება,  პრაქტიკის  ხელმძღვანელის თუ ლექტორების, 

დამსაქმებლების, კურსდამთავრებულთა და რეცენზენტთა გამოკითხვა, როგორც სასწავლო 

პროცესში ასევე მისი შემდეგაც. 

მონიტორინგის  ჯგუფი (პროგრამის  ხელმძღვანელი,  ფაკულტეტის  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური,  აკადემიური/მოწვეულ  პერსონალი და კარიერული ზრდის 

ცენტრის  სპეციალისტი) აფასებს  სწავლის  შედეგებს  და  ახდენს  შესაბამისი  რეაგირებას: 

შედეგები გამოიყენება პროგრამის განვითარება-მოდიფიცირებისათვის. 

პროგრამის სწავლის შედეგების შედგენაში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე 

(ლექტორები, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები). იგივეს 

ადასტურებენ სამაგისტრო პროგრამასთან დაკავშირებული პირები (რ.ჭ, გ.მ, რ.ი, გ.ქ). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

საგანმანათლებლო პროგრამა, სწავლის შედეგები, მიზნები (დანართი 1); 

სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც საჯარო და ხელმისაწვდომია 

დაინტერესებული მხარეებისთვის (დანართი 9, დანართი 17); 

შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი (დანართი 10); 
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გამოკითხვის შედეგები (დანართი 17-ის 17.1.4.); 

სჯსუ-ს ვებგვერდი www.sjuni.edu.ge 

ინტერვიურების შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ✔  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

✔    
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შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ასტრონომიის  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები  

პროცედურები ატვირთულია  უნივერსიტეტის  ვებგვერდზე  და არის  გამჭვირვალე, 

სამართლიანი, ყველსათვის ხელმისაწვდომი.  

პროგრამაზე სწავლა შეუძლია საქართველოსა თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს.  ბაკალავრის 

აკადემიური  ხარისხის  მქონე  პირს  (საქართველოს  მოქალაქეს),  რომელმაც    გადალახა 

საერთო  სამაგისტრო  გამოცდაზე  მინიმალური  კომპეტენციის  ზღვარი  და  აბარებს 

სასპეციალიზაციო  გამოცდას  სამცხე‐ჯავახეთის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

ასტრონომიის  სამაგისტრო  პროგრამაზე.  ასევე უნდა ჩააბაროს გამოცდა ინგლისურ  ენაში 

(B2) ან წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

უცხოელი  მოქალაქეების  ჩარიცხვა  ხორციელდება  საქართველოს  კანონმდებლობით 

დადგენილი  წესით  -  წარმოადგენენ  ქართული  ენის  B2  დონეზე  ფლობის  შესახებ 

სერთიფიკატს, ან აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. 
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პროგრამაზე  ასევე  შეუძლიათ  სწავლა  გააგრძელონ  საქართველოს  უსდ-ის  და  სამცხე‐

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის 

წესით. 

შიდა მობილობის განსახორციელებლად იქმნება მობილობის საფაკულტეტო კომისია. 

კომისია ადგენს შიდა მობილობის მსურველად დარეგისტრირებული სტუდენტების მიერ 

გავლილი პროგრამის და მიმღები ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამის თავსებადობას, 

საჭიროების შემთხვევაში (მიმღებ ფაკულტეტზე კონკურსის არსებობის, ან იმ შემთხვევაში, 

თუ ეროვნულ გამოცდებზე განსხვავებული საგნებია ჩაბარებული და ა.შ.) ნიშნავს 

წერილობით გამოცდას და/ან გასაუბრებას, აკეთებს შესაბამის დასკვნას. 

 

მაგისტრანტურაში  ჩარიცხვის უფლება  აქვს  აგრეთვე  პირს, რომელსაც  აქვს  მაგისტრის  ან 

მასთან  გათანაბრებული  აკადემიური  ხარისხი (განსხვავებული მიმართულების). 

შესაძლებელია  განხორციელდეს  სტუდენტების  ჩარიცხვა  გაცვლითი  პროგრამის 

ფარგლებში (დადგენილ ვადებში გაიაროს რეგისტრაცია). 

თანაბარი    ქულების    შემთხვევაში  უპირატესობა  ენიჭება  მათემატიკის,  ფიზიკისა  და 

ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  ბაკალავრის  ან  მასთან  გათანაბრებული  აკადემიური 

ხარისხის  მქონე  კურსდამთავრებულებს. დეტალებზე ისაუბრეს პროგრამის 

განმახორციელებელმა პირებმა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა, პროგრამაზე მიღების წინაპირობები (დანართი 1); 

o მაგისტრატურის დებულება (დანართი 15); 

o  საგანამანათლებლო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები 

(დანართი 19);  

სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურების მექანიზმი (დანართი 20. სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესი. მუხლი 6) 

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი, www.sjuni.edu.ge 

o ინტერვიუირება 

 

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) 

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 

 

უნივერსიტეტის  მოქმედი  საგანმანათლებლო  პროგრამების  დაგეგმვის,  შემუშავებისა  და 

განვითარების  მეთოდოლოგიის  გამოყენებით  რეგულირდება  საგანმანათლებლო 

პროგრამების დამტკიცების, მათში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები  

საგანმანათლებლო  პროგრამის  დაგეგმვა,  შემუშავება  და  განვითარება  ურთიერთ 

თანამშრომლობითი  პროცესია და  მასში  მონაწილეობა  ყველა დაინტერესებულმა  მხარემ: 

აკადემიური/მოწვეული/  თუ ადმინისტრაციული    პერსონალი,    სტუდენტები,  

კურსდამთავრებულები და    დამსაქმებლები. შესაბამისი დოკუმენტებით დასტურედება 

ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  წარმომადგენლებთან  შეხვედრები  და  
კონსულტაციები. 

პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტთა      შემდგომი      განათლებით 

უზრუნველყოფა   ხორციელდება   ,,სტუდენტთა   მობილობისა   და   სწავლის   პერიოდში   

მიღებული განათლების აღიარების წესის” შესაბამისად. 

ასტრონომიის საგანმანათლებლო  პროგრამა  შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის  მისიასთან. 

ადამიანური  რესურსი  და  მატერიალურ‐ტექნიკური  ბაზა კი - სტანდარტების 

მოთხოვნებთან. გათვალისწინებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნები, ასევე 

თანამშრომლობა სამეცნიერო ცენტრებთან. 
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პროგრამის  განვითარების  თვალის  მიდევნების  კუთხით  და  ასახავს  პროგრამის 

შესაბამისობას სიახლეებთან მუდმივად ცვალებად გარემოში.  

პროგრამის  შემუშავებისას  ყურადღება  ექცევა  ზემოთ  აღნიშნულ  ასპექტებს  შორის 

თანხვედრას, ანუ რამდენად შეესაბამება სწავლის შედეგები პროგრამის მიზნებს, სასწავლო 

კურსები  პროგრამის  შედეგებს,  სწავლების  მეთოდები  დასახულ  მიზნებს,  შეფასების 

მეთოდები სწავლის შედეგებს. შესაბამისობა აისახება პროგრამაში. 

ასტრონომიის  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო  პროგრამის  შინაარსი  შესაბამისობაშია 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობებთან და სწავლის შედეგებთან.  პროგრამის შინაარსი და 

მოცულობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს. პროგრამა ლოგიკური და თანმიმდევრულია. 

დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია.  

კრედიტების ყოველწლიური რაოდენობა არის 60. ყველგან კვირაში სააუდიტორიო-

საკონტაქტო საათების რაოდენობა არის 2 სთ. 

120კრედიტი შემდეგნაირად ნაწილდება: 13 კრედიტი - თავისუფალი სავალდებულო 

სასწავლო კურსები: ინგლისური 1 (5 კრედიტი), ინგლისური 2 (5 კრედიტი), სამეცნიერო 

წერის საბაზისო უნარები (3 კრედიტი). 57 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს 

სავალდებულო სასწავლო კურსები: 6-6 კრედიტიანი: ატომისა და ბირთვის ფიზიკა და 

ვარსკვლავთა ასტრონომია, 5-5 კრედიტიანი : ასტროფიზიკა - I, ასტროფიზიკა - II, სფერული 

ასტრონომია, ცდათა  და დაკვირვებათა შედეგების მათემატიკური დამუშავება, ცის მექანიკა, 

გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ვარსკვლავთა დინამიკა, პლანეტებისა და  თანამგზავრთა 

ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, კოსმოსური სხივები და ელემენტარული ნაწილაკები. 10 

კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები: მზე-დედამიწის 

კავშირების ფიზიკა, ასტროფოტომეტრია, ასტროფიზიკური სპექტროსკოპია, მზის ფიზიკური და 

დინამიკური მახასიათებლები. 10 კრედიტი - საწარმოო პრაქტიკა; 30 კრედიტი - სამაგისტრო 

პროექტი/ნაშრომი.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია 

(დანართი 8, დანართი 17.1.); 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; კურიკულუმის რუკა, სილაბუსები (დანართი 1) 

 ვებგვერდი; 

პროგრამის შემუშავებაში ჩართული დაინტერესებული პირების მონაწილეობის მტკიცებულებები 

(დანართი 2; დანართი 3); 

გამოკითხვის შედეგები (დანართი 17-ის 17.1.4.); 

 უნივერსიტეტის ვებგვერდი www.sjuni.edu.ge; 

ინტერვიურების შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

 

ძალიან კარგად არის განსაზღვრული უწყვეტი გადასვლა ძირითადი კურსებიდან 

ობსერვატორიის პრაქტიკაზე და თავის მხრივ პრაქტიკის დასრულების შემდეგ სამაგისტრო 

ნაშრომზე. პრაქტიკა აბასთუმნის ობსერვატორიაში არის თავისი ნიუანსებით მისაბაძი 

მაგალითი სხვა ანალოგიური 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) 

 

ასტროფიზიკური ლაბორატორიის, მზის ფიზიკის მიმართულების და რამოდენიმე 

არჩევითი კურსის დამატება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯებია. ასევე, 

მნიშვნელოვანია საწარმოო პრაქტიკის დახვეწა-სრულყოფა. 

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 

 

 

ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის თითოეული  სასწავლო  კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის შინაარსი და 

კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს. 

ძირითადი  სწავლის  სფეროს  სავალდებულო  თუ  არჩევითი  კურსების  შინაარსი  და 

კრედიტების  რაოდენობა,  მეტ-ნაკლებად საკონტაქტო  და  დამოუკიდებელი  მუშაობის 

საათები  ადეკვატურია  სწავლის  შედეგების  მისაღწევად მხოლოდ მცირერიცხოვანი 

ჯგუფებისთვის (5 სტუდენტამდე),  ხოლო  თითოეული  კურსის  სწავლის  შედეგები 

შეესაბამება  პროგრამის  სწავლის  შედეგებს.  სტუდენტების რაოდენობის გაზრდის 

შემთხვევაში აუცილებელი იქნება სააუდიტორიო საკონტაქტო საათების გაზრდა. 

სასწავლო  კურსის  თითოეული  სწავლის  შედეგის  მიღწევა  ფასდება  და  სილაბუსში 

დეტალურადაა აღწერილი შეფასების ფორმები და მიდგომები. სილაბუსები, რა თქმა უნდა, 

შედგენილია  უნივერსიტეტში  არსებული  ზოგადი  ინსტრუქციებისა  და  რეგულაციების 

შესაბამისად,  თუმცა  მაღალია  თითოეული  აკადემიური/მოწვეული  პერსონალის 

აკადემიური თავისუფლება, აკადემიური/მოწვეული პერსონალი თავისუფალია  შეფასების 

მეთოდების, შეფასების ფორმების არჩევისას.  

სილაბუსებში  მითითებული  სავალდებულო  ლიტერატურა  და  სხვა  სასწავლო  მასალა 

შეესაბამება  კურსის  სწავლის  შედეგებს,  მითითებული ლიტერატურა  კი  მეტ-ნაკლებად ‐ 

დარგის აქტუალურ მიღწევებს. 

სილაბუსებში  მითითებული  ლიტერატურა  ძირითადად განახლებულია. აქცენტი 

გადატანილია ელექტრონულ რესურსზე, რაც უფრო ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის. 

თითოეული  სილაბუსის  შემუშავება  მოხდა  პროგრამაში  ჩართული  აკადემიური/ 

მოწვეული  პერსონალის  მიერ ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  სპეციალისტთან 

მუდმივი  კონსულტაციების შედეგად. პროგრამამ და თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსმა გაიარა შიდა შეფასება ფაკულტეტის და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

o საგანმანათლებლო პროგრამა, სილაბუსები (დანართი 1) 

o სჯსუ-ს მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები (დანართი 17-ის 17.1.4.). 

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 

სავალდებულო საგნებში კვირაში 2 საკონტაქტო საათი სასურველია შეიცვალოს 3 საათით. რაც 

უდავოდ შეუწყობს ხელს დასახული მიზნების მიღწევას. განსაკუთრებით თვალშისაცემია მცირე 

საკონტაქტო საათები 6 კრედიტიანი საგნების დროს.კლასიკური საგნების: სფერული ასტრონომია, 

ცის მექანიკა, ვასრკვლავთა ასტრონომია, ასტროფიზიკა...სილაბუსებში სასურველია უახლესი 

არსებული ლიტერატურის დამატება (მაგ: თეიმურაზ კვერნაძე. ცის მექანიკა და კოსმოსური 

დინამიკა. ლექციების კურსი. გამომცემლობა ასტრონომია. თბილისი 2020, Astronomy Andrew 

Fraknoi, David Morrison, Sidney C. Wolff 2018, An Introduction to Modern Astrophysics by Bradley W. 

Carroll, Dale A. Ostlie, 2017, Hannu Karttunen at all. Fundamental Astronomy 2017,... ), თუმცა შედეგი 

მიიღწევა სილაბუსებში მითითებული წყაროების გამოყენებითაც. პირველი სემესტრის საგანში 

„სფერული ასტრონომია“ ძირითადი ლიტერატურის მე-3 ლექციების კურსი უნდა იქნას 

გადატანილი დამატებით ლიტერატურაში. 

სასურველია შეთავაზებული არჩევითი კურსების მეტი რაოდენობა. 

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 პროგრამა აშკარად უკეთესობისკენ არის შეცვლილი, დამატებულია ასტონომიული 

სასწავლო (რამოდენიმე ახალი არჩევითი კურსი, თვალსაჩინოებები) და სამეცნიერო 

მიღწევების შედეგები, კერძოდ: მოხდა პროგრამისა და სილაბუსების შედარება და  

შესაბამისობაში მოყვანილ იქნა სწავლება-სწავლის მეთოდები; გადამოწმდა 

სილაბუსები, რათა შინაარსის გადაფარვას ადგილი არ ქონოდა; გაიზარდა 

საბიბლიოთეკო რესურსები. უნივერსიტეტში  მოეწყო  ასტროფიზიკის  

ლაბორატორია. 

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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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 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამაში „ასტრონომია“ გათვალისწინებულია 

მაგისტრანტების პრაქტიკული, სამეცნიერო, კვლევითი და გადმოცემის უნარების 

განვითარება და მათი ჩართვა კვლევით პროექტებში. ამ მიზანს ემსახურება სასწავლო 

კომპონენტის კურსები (სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი საგნები), საგანი 

„საწარმოო პრაქტიკა“ და კვლევითი კომპონენტის კურსი - („სამაგისტრო 

პროექტი/ნაშრომი).  

      პრაქტიკული კვლევითი უნარების განვითარება მაგისტრანტებს  შეუძლიათ სასწავლო 

კურსებში გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობების შესრულების დროს  
(ე ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკურობსერვატორიაში.        ).  

      სტუდენტების კვლევითი უნარების განვითარებაში მთავარ როლს თამაშობენ მათი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები და აკადმიერი პერსონალი, რომელიც ამ პროგრამაშია 

ჩართული. უკანასკნელ პერიოდში  ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა მიიღო 4-

მა მაგისტრანტმა. აღსანიშნავია, რომ აკადემიური პერსონალის მაღალი 

სამეცნიერო/კვლევითი მაჩვენებლების ფონზე, მაგისტრანტთა სმეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებელი არ არის მაღალი და ამ მხრივ სასურველი 

იქნებოდა მეტი მუშაობა მაგისტრანტებთან. 

  კვლევითი უნარების გამომუშავებისა და მაღალი ხარისხის ნაშრომის შექმნის 

ხელშესაწყობად განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამაგისტრო თემის 

ხელმძღვანელის კომპეტენციას. პროგრამის ფარგლებში აუცილებელია მაგისტრანტის 

ინტერესებისა და თემის ხელმძღვანელის კვლევის სფეროს თანხვედრა (პროგრამას აქვს 

თემის ხელმძღვანელის შერჩევის აუცილებელი მოთხოვნები.). სამაგისტრო ნაშრომების 

გადახედვის შემდეგ, აღინიშნა, რომ ისინი აკმაყოფილებენ სტანდარტს. 

 

   სტუდენტებს  აქვთ სამეცნიერო-კვლევითი და გადმოცემის უნარების განვითარების 

შესაძლებლობა, რომელიც გათვალიწინებულია ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულებებითა და მემორანდუმებით „ლოძის“ უნივერსიტეტთან, „მანასის“ 

ყირგიზულ-თურქულ უნივერსიტეტთან, „როზენბროკის“ კათოლიკურ უნივერსიტეტთან, 

„ყარსის“ თურქულ უნივერსიტეტთან. თანამშრომლობა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

კვლევითი და ტექნიკური ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა, ერთობლივი შედეგების 

გამოქვეყნება, აკადემიური პესრონალის გაცვლა ლექციების, სემინარების ჩატარების 

მიზნით, სტუდენტთა გაცვლა სტაჟირებისა და ერთობლივი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების მიზნით, თუმცა არაა დაზუსტებული გასაცვლელ სტუდენტთა 

რაოდენობა და პრაქტიკის ხანგრძლივობა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

o „სსიპ სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა“ და სხვადასხვა 

უნივერსიტეტთან გამორმებული ხელშეკრულებები. 

o პროგრამის აღწერა; 

o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  
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o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან;  

o ინტერვიუ დამსაქმებელთან; 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 აკადემიური პერსონალის მხრიდან გაძლიერდეს მუშაობა მაგისტრანტების 

სმეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებლის ასამაღლებლად. 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამაში  ისეთი მეთოდები, რომლებიც  მაგისტრანტს  ახალის ძველზე დაფუძნებული  

ცოდნის  გააზრების,  მოვლენების  დამოუკიდებლად ანალიზისა  და  ინტერპრეტაციის 

უნარებს უვითარებს.  კერძოდ,  პროგრამით  განსაზღვრული  შედეგების  მისაღწევად 

გამოიყენება: სწავლება‐სწავლის  მეთოდი:  ლექცია; პრაქტიკული  მუშაობა; 

სემინარი/ჯგუფში  მუშაობა;  პრეზენტაცია;  პრაქტიკული/ლაბორატორიული/თეორიული   

დავალების     შესრულება. გამოიყენება დისკუსია და დებატები, სიტუაციის ანალიზი  (Case 

Study),  პრეზენტაცია,  გონებრივი  იერიში,  პროექტებით  სწავლება, 

პრაქტიკული/ლაბორატორიული  მუშაობა,  პრობლემაზე  დაფუძნებული  სწავლების 

მეთოდები და სხვ. 

გამოიყენება  აგრეთვე  ინდივიდუალური  საკონსულტაციო  კავშირი  ლექტორებთან, 

ეფექტურობის  შეფასება  ხდება,  როგორც  უნივერსიტეტში  სტუდენტთა  სერვისების 

შეფასების ფარგლებში, ასევე თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში. 

პროგრამა  იძლევა  საშუალებას  მაგისტრანტმა  ისწავლოს  ინტენსიურ  რეჟიმშიც. 

მნიშვნელოვანია  ისიც, რომ  მაგისტრანტის  აკადემიური  მომზადების დონის  შესაბამისად 

შესაძლებელია შედგეს ინდივიდუალური პროგრამა და ეს არის არა შესაძლებლობა, არამედ 

ვალდებულება. 

ბოლო წლებში  (2019 წლიდან) მოხდა სტუდენტზე  ორიენტირებული  სწავლების 

მეთოდების დანერგვა. (ჯგუფის  რეფლექსიური დღიური/Group  Reflective  Diary; ჯგუფისა 

და  მეწყვილის  შეფასება  /Group  (Peer)Assessment; ღია  სამკერდე  ნიშნები  ‐  Open  Badges; 

მიდგომა „ კრიტიკული მეგობარი“/Critical Friends; რბილი უნარები 21 საუკუნეში / Soft Skills 

for the 21st century) 

ხოლო  ERASMUS+‐CURE  პროექტის  ფარგლებში,  აკადემიური  პერსონალისთვის  ჩატარდა 

ვორკშოპი  თემაზე:  ,,ციფრული  ტექნოლოგიების  და  სწავლების  მართვის  სისტემების 

გამოყენება  სწავლა‐სწავლების  პროცესში”. უნივერსიტეტის თანამშრომლების აზრით, 

სწავლების  ინოვაციური  მეთოდების  მხარდამჭერი ტექნოლოგიების: Kahoot, Quizizz; 

Mindmaps, conceptmaps; H5P და სხვ., გამოყენება შესაძლებელია EU-Erasmus+ ASSET-ის 

ფარგლებში შეძენილ, IOS სისტემის (Apple) მობილური ლაბორატორიის მეშვეობით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, სილაბუსები (დანართი 1); 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტების (TEMPUS-ის 4 პროექტი და 

ERASMUS+-ის სამი მიმდინარე პროექტი) (საგრანტო ხელშეკრულებები ) (დანართი 16); 

 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის მომზადების ინსტრუქცია (დანართი 15). 

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 

      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 

 

 

სტუდენტები ფასდებიან დადგენილი პროცედურების შესაბამისად, რომელიც 

სამართლიანად გამოიყენება ყველა სტუდენტის მიმართ. ეს წესები საჯაროა, 

ხელმისაწვდომია, გამჭვირვალეა, კანონმდებლობასთან შესაბამისია და განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

საგნების ცოდნის შეფასების ფორმების, შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და 

სკალების აღწერა მოცემულია სილაბუსებში, რომლებიც ერთვის საგანმანათლებლო 

პროგრამას, 

შეფასებისსისტემითდასაშვებია 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

 ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

 ა.ბ) (B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90 ქულა; 
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 ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80 ქულა; 

 ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70 ქულა; 

 ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51-60 ქულა. 

 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

 ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასება 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

 ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, 

რომ სტუდენტი მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

  სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს 

დამატებით დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დამატებითი 

გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით 

შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების 

გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულისმ 

იღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F- 0 ქულა. 

სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 

 შუალედური შეფასებები (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს შორის ხვედრითი 

წილის განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით 

განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და 

კრიტერიუმები. 

საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების 

საფუძველზე. 

შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ 

უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60%-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი 

უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა 

შეადგენდეს 51 ქულას. 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით 

გათვალისწინებული შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარ/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასებების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით 

ჩააბაროს სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები.  

დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე 

ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ 

ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, განმეორებით აბარებს დასკვნით 

გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და სტუდენტს 

შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% 

დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს
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გაივლის განმეორებით. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო 

კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-

0 შეფასება და სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის 

(საგნის) თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად ან 

ელექტრონულად. დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.  

  სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად, დარგობრივი კომისიის წევრების 

შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით, ფაკულტეტის მიერ შემუშავებული შესაბამისი 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით, იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი 

დაასრულებს მასზე მუშაობას. დარგობრივი კომისია შედგება 3 ან მეტი წევრისაგან. იგი  

უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა ნახევარზე მეტი.  

   აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტში „სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ინსტრუქცია“ არაა 

წარმოდგენილი  სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმების განმარტებები ქულების 

მიხედვით. 

   სამაგისტრო ნაშრომის უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში, მაგისტრანტი დამატებით 

სემესტრში გადის სემესტრულ ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას და ეძლევა ახალ 

სამაგისტრო თემაზე შესრულებული პროექტის/ნაშრომის წარმოდგენის უფლება. 

 სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრებისა და საპატიო მიზეზით გაცდენილი 

შეფასების/გამოცდის აღდგენის პროცედურები დეტალურადაა გაწერილი „სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელ წესში“. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

o პროგრამის აღწერა; 

o სსიპ სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესი. 

o  სსიპ ‐ სამცხე‐ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულება 

o  პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ინსტრუქცია. 

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

რეკომენდაციები: 

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმების განმარტებები  გაიწეროს 

ქულების მიხედვით. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

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 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

✔      

 

 

 

 

 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 



24 

 
 

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 

 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტს 

აქვს შესაძლებლობა სრულად მიიღოს ინფორმაცია სასწავლო პროცესის დაგეგმვის 

თაობაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების გზებზე, დასაქმებისა და კარიერულ 

განვითარების შესაძლებლობებზე. ამ ინფორმაციისათვის საჭირო დოკუმენტაცია საჯაროა, 

ხელმისაწვდომია და განთავსებულია ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. სტუდენტს ასევე 

შეუძლია მიიღოს შესაბამისი საჭირო ინფორმაცია, კონსულტაცია და დახმარება როგორც 

უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციული პერსონალისგან, ასევე პროგრამის 

აკადემიური პერსონალისაგან.   

     სტუდენტებთან ინტერვიუს შედეგად დგინდება, რომ „ასტრონომიის“ 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტები ინფორმირებულები არიან 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებების, კონფერენციების შესახებ და შეუძლიათ 

მონაწილეობა მიიღონ მათში, ასევე ისარგებლონ საერთაშორისო მობილობით, თუმცა 

სტუდენტები მობილობას ფაქტობრივად არ იყენებენ. აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია განთავსებული უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, გამოკრულია 

სტენდებზე და სტუდენტებს ეგზავნებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

     ფაკულტეტი ყოველი სემესტრის დასაწყისში ადგენს  პროგრამაში  ჩართული 

აკადემიური  პერსონალის  სტუდენტებთან  ინდივიდუალური  მუშაობის  განრიგს, რაც 

სტუდენტს საშუალებას აძლევს მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო საკითხზე. 

აღნიშნული კონსულტაცია შესაძლებელია ელექტრონულადაც. გარდა  ამისა,  პროგრამის 

სასწავლო  კურსების  სილაბუსებში  მითითებულია ლექტორის  საკონტაქტო  ინფორმაცია: 

საკონტაქტო ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ასევე სასურველი იქნება, თუ 

ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე განთავსდება პროფესორ-მასწავლებელთა ინდივიდუალური 

კონსულტაციების განრიგი . 

  ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციას სტუდენტებს აწვდის კარიერული ზრდის ცენტრი, 

ხოლო პროგრამის ხელმძღვანელი და სხვა აკადემიური პერსონალი აძლევს მათ 

რეკომენდაციებს. სტუდენტთა და კურსდამთვრებულთა ძირითადი ნაწილი არაა 

დასაქმებული თავისი პროფესიით, ხოლო ინტერვიუს შედეგად ზოგიერთმა 

დამსაქმებელმა (ობსერვატორიის თანამშრომელმა) აღნიშნა, რომ აქვს ახალგაზრდა 

კადრების ნაკლებობა. ამრიგად, კარგი იქნება თუ გაძლიერდება სტუდენტების 

ურთიერთობა დამსაქმებლებთან და მათთან შეხვედრებს მიეცემა სისტემატიური ხასიათი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი  

o უნივერსიტეტის  ვებ-გვერდი. 

o სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურების მექანიზმი . 

o სსიპ “სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა” და სხვადასხვა 

უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმებები. 
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o ინტერვიუს შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 ვებ-გვერდზე  განთავსებული იყოს პროფესორ-მასწავლებელთა ინდივიდუალური 

კონსულტაციების განრიგი . 

 გაძლიერდეს სტუდენტების ურთიერთობა დამსაქმებლებთან და მათთან 

შეხვედრებს მიეცეს  სისტემატიური ხასიათი. 

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 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 „სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამას „ასტრონომია“, ემსახურება მაღალკვალიფიციური 

აკადემიური პერსონალი. თითოეული მათგანი აქტიური მეცნიერია. სამეცნიერო 

ხელმძღვანელის ფუნქცია და მოვალეობები გაწერილია შესაბამის დებულებაში.  
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პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის სილაბუსებში არსებული 

დამოუკიდებელი სამუშაოებისა და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების პროცესში 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი და აკადემიური პერსონალი ინდივიდუალურად მუშაობს 

თითოეულ მაგისტრანტთან. ხელმძღვანელი კონსულტირებას უწევს სტუდენტს კვლევით 

პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო 

ქსელში ინტეგრირების, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში 

მონაწილეობისა და შედეგების წარდგენის პროცესში, აგრეთვე სამეცნიერო სტატიების 

რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნების თაობაზე. 

სამაგისტრო ნაშრომების გადახედვის შემდეგ, აღინიშნა, რომ ისინი აკმაყოფილებენ 

სტანდარტს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o სსიპ ‐ სამცხე‐ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულება 

o პერსონალის CV-ები, გამოქვეყნებულ ნაშრომთა რაოდენობა, ციტირების ინდექსი, 

h-ინდექსი;   

o პერსონალთან ინტერვიუს შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ✔  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

✔    

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ასტრონომიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიშის,  თანამშრომელთა CV-ების, თანდართული დოკუმენტაციისა და უმაღლეს  

საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალთან  უშუალოდ შეხვედრისა და 

გასაუბრების შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, რომ 

მაგისტრატურის პროგრამის განმახორციელებელი პირები პროგრამაში ჩართულები 
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არიან კანონმდებლობისა და უსდ-ის შიდა რეგულაციების შესაბამისად. პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართულია პერსონალის რაოდენობა არის 7. მათ შორის 5 

აფილირებული აკადემიური (აფილირებული პროფესორი - 3, აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი - 2). აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

კვალიფიკაცია სრულ შესაბამისობაშია მათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, 

ფუნქციებსა და მოქმედ კანონმდებლობასთან. აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს 

შორის ბალანსი (5 აკადემიური და 2 მოწვეული) უზრუნველყოფს პროგრამის 

მდგრადობას. 

პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე პერსონალს გააჩნია შესაბამისი 

კომპეტენცია, რაც დასტურდება მათი პედაგოგიური გამოცდილებით, მათ მიერ 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომებით, 

წიგნების/სახელმძღვანელოებზე მუშაობით, სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში 

ჩართულობით, საერთაშორისო თანამშრომლობით და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობით. 

პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

გამოცდილება და სამეცნიერო ნაშრომები. იგი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის 

შემუშავებასა და განხორციელებაში. მას გააჩნია მჭიდრო კონტაქტები  თურქეთის, 

აზერბაიჯანის და სასომხეთის ობსერვატორიებთან  რაც   კარგ საფუძველს 

წარმოადგენს პროგრამის ინტერნაციონალიზაციისათვის. 

პერსონალის დატვირთვა დარეგულირებულია უნივერსიტეტის შესაბამისი 

მარეგულირებელი წესით. პროგრამის სტუდენტები უსდ-ის მიერ 

უზრუნველყოფილები არიან სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის 

მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით. ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება მათ მიერ განსახორციელებელ 

ფუნქციებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV;  

o პერსონალის შრომითი ხელშეკრულებები; 

o პერსონალის პირადი საქმეები;  

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სასურვლია გათვალისწინებული იქნეს, რომ პროგრამაზე სტუდენტების რაოდენობის ზრდის 

შემთხვევაში გახდებ საჭირო მოწვეული პერსონალის რაოდენობის გაზრდა და სასურველია 

თადარიგის დაჭერა შესაბამისი ადამიანური რესურსის მოძიებისთვის. 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ✔  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

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 სისტემატურად ხორციელდება პროგრამაში ჩართული აკადემიური 

პერსონალის შეფასება.  

ხდება სტუდენტთა კმაყოფილების გამოკვლევა პროგრამის თითოეულ საგანთან და ამ 

საგნის ლექტორთან მიმართებაში. 

შეფასების შედეგები გამოიყენება აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიული განვითარებისთვის. უნივერსიტეტი ზრუნავს აკადემიური და სამეცნიერო 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე, ხელს უწყობს მათ სამეცნიერო/კვლევით 

პროექტებში ჩართულობას,  მონაწილეობას სამეცნიერო კონფერენციებში და აფინანსებს 

სამივლინებო ხარჯებს კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად. უნივერსიტეტი 

ცდილობს წაახალისოს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო აქტივობა. კერძოდ, 

მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში სტატიის გამოქვეყნების შემთხვევაში უნივერსიტეტი 

ფარავს პუბლიკაციისთვის საჭირო ხარჯების ნაწილს. პროგრამაის ბიუჯეტში 
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გათვალისწინებულია  პრემიები პერსონალის წასახალისებლად. 

პერსონალის CV, ასევე  გასაუბრება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან და პროგრამაში 

ჩართულ პირებთან ადასტურებს, რომ შეფასების შედეგები გათვალისწინებულია 

პერსონალის სახალისებისას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელებთან; 

o ინტერვიუ პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ ხარისხის კონტროლის ჯგუფთან; 

o ინტერვიუ ანალოგიური პროგრამის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

o ინტერვიუ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ✔  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის გამოყენებულ იქნება უნივერსიტეტის 

მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზა. უნივერსიტეტში არის ყველა პირობა პროგრამის 

წარმატებით განხორციელებისათვის. არის უკაბელო ინტერნეტი.  უნივერსიტეტის 

სხვადასხვა კორპუსებში, ბიბლიოთეკებში მოწყობილია სამუშაო სივრცეები, 

რომლებშიც სტუდენტებს აქვთ კომპიუტერებით სარგებლობის შესაძლებლობა. 

ბიბლიოთეკაში განთავსებულია ყველა საჭირო ლიტერატურა. ბიბლიოთეკაში 

არის პროგრამით განსაზღვრულ საგნების სილაბუსებში მითითებული ყველა 

ძირითადი ლიტერატურა როგორც წიგნების, ასევე ელექტრონული ფორმით. 

სტუდენტებს აქვთ საშუალება მოითხოვონ და მიიღონ ისინი. სურვილის შემთხვევაში 

მათ შეუძლიათ ადგილზე გააკეთონ მათთვის საჭირო გვერდების ასლები. 

უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია Scopus-

ის ბაზა, რომლის საშუალებითაც მათ შეუძლიათ გაეცნონ თანამედროვე გამოცემებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელებთან; 

o ინტერვიუ პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ პერსონალთან; 

o ინტერვიუ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელთან; 

o თანდართული ვიდეო მასალა 
https://drive.google.com/drive/folders/1k5gXY3xygsng2g79ZDqKMiW03yM1OouK?usp
=sharing 

o მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ვიზუალური 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)  
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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 

 

 

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 

 

როგორც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, უნივერსიტეტის მისიის 

ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ფუნდამენტური მეცნიერებების ხელშეწყობა, 

ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელება არის უნივერტსიტეტის ერთ-

ერთ პრიორიტეტი. რაც თავისთავად მოიაზრებს სამაგისტრო პროგრამის 

განხორციელებას და მის ხელშეწყობას. აქედან გამომდინარე, პროგრამის დაფინანსების 

მდგრადობას  საფრთხე არ ემუქრება. 

 უნივერსიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ასტრონომიის სამაგისტრო 

პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯები (ხელფასები 183,480.0 GEL, პრემია 

10,000.0 GEL,  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 65,506.0 GEL, მივლინება 3,000.0 

GEL, საკანცელარიო ნივთები 2,000.0 GEL, ნორმატიული და სპეციალური ლიტერატურა 

800 GEL,  სამეცნიერო/სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება 5,000.0 GEL და სხვა ხარჯები, 

სულ 271,086.0GEL). როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან და პერსონალთან 

გასუბრებისას გაირკვა შესაძლებელია ბიუჯეტის კორექტირება მოცემული 

საჭიროებიდან გამომდინარე.  

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვთვლით რომ პროგრამის მდგრად დაფინანსებას 

საფრთხე არ ემუქრება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 
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შედეგების ჩათვლით 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელებთან; 

o პროგრამის ბიუჯეტი 

o ინტერვიუ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან 

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 

✔    
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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 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასტრონომიის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის  რეაკრედიტაციაზე მომუშავე თვითშეფასების ჯგუფის 

შემადგენლობაში შედიოდნენ პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტექნიკური 

ხელმძღვანელი, საფინანსო სამსახურის უფროსი და  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტი. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილია ელექტრონული კითხვარები 

სტუდენტებისთვის, ასევე ხდება  აკადემიური პერსონალისა და დამსაქმებლების 

მოსაზრებების შესწავლა რათა შეფაასდეს სასწავლო გარემო, საგანმანათლებლო 

პროგრამების, სწავლების და  სტუდენტური სერვისების ხარისხი. გამოკითხვები ტარდება 

პერიოდულად და შედეგად მიღებული ინფორმაცია გამოიყენება გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესებში.  

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება ფიქსირდება ელექტრონულ სისტემაში, პერიოდულად 

ხდება აღნიშნული ინფორმაციისა და სტუდენტების მოსაზრებების  დამუშავება და 

ანალიზი. შედეგები გამოიყენება სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად.  

გამოკითხვები ძირითადად ტარდება საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

შეფასებისათვის, რომლის შედეგებიც გამოიყენება სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o ჩატარებული გამოკითხვების შედეგები;   

o ინტერვიუს შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ✔  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მონაწილეობს ხარისხის პერიოდულ გარე 

უზრუნველყოფაში არსებული კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ხარისხის ბოლო აკრედიტაციის პროცესის შედეგად 

მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებას მომდევნო აკრედიტაციის პროცესისათვის 

მზადებაში.  

განსახილველი პროგრამა რეაკრედიტაციაზეა წარდგენილი, თუმცა წინა აკრედიტაცია 

2012 წელს მიიღო. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვნად მოხდა 

პროგრამის განახლება. პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის გასაუმჯობესებლად 

მოხდა გარე შეფასების გამოყენებაც. კერძოდ, გათვალისწინებულია ევგენი ხარაძის 

ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის და რეგიონში საჯარო სკოლების 

თანამშრომელთა წინადადებები. კერძოდ, სამაგისტრო პროგრამას დაემატა ორი არჩევითი 

კურსი „მზის დინამიკა“ და „მზე-დედამიწა კავშირები“. ამ კურსების დამატებით და 

კურსების განმახორციელებელი პერსონალის მოწვევით არა მხოლოდ გაიზარდა არჩევითი 

კურსების რაოდენობა, არამედ პროგრამას შეემატა ახალი (მზის ფიზიკის) მიმართულება. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o დანართი 17 

o ინტერვიუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებთან;  

o ინტერვიუ დამსაქმებლებთან  

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 

 

 

5.3. 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.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულია საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების და გაუმჯობესების მექანიზმი. შეფასება ძირითადად ხდება 

სტუდენტთა (ანონიმური), აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა და დამსაქმებელთა 

გამოკითხვით, რისთვისაც შემუშავებულია შესაბამისი კითხვარები. სტუდენტის მიერ 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი იძლევა შესაძლებლობას სტუდენტმა 

თავისი მოსაზრება დააფიქსიროს როგორც სასწავლო პროცესის, ასევე, საგანმანათლებლო 

პროგრამის შინაარსის, ადამიანური, მატერიალური და საინფორმაციო რესურსის შესახებ. 

იგი მოიცავს კითხვებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მეცადინეობების საათების 

რაოდენობების და მათი შეფარდების, დამხმარე სერვისებისა და მათი ხელმისაწვდომობის, 

აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციისა და კონსულტაციების, სწავლებისა და 

შეფასების მეთოდებისა შესახებ. შემუშავებულია კითხვარები დამსაქმებლებისათვის. ამ 

კითხვარებით, ერთი მხრივ, დამსაქმებლები აფასებენ კონკრეტული საგანმანათლებლო 

პროგრამას და, მეორე მხრივ, კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის 

კურსდამთავრებულს.  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების 

შეფასება და შესაძლო განახლება ხორციელდება პერიოდულად სტუდენტებისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და დადგენილი წესის თანახმად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით 

o პროგრამის შეფასებები  

o თვითშეფასების დოკუმენტი; 

o ინტერვიუს შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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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 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

✔    

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

 „ასტრონომიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 39 

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 
✔    

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

✔    

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

გიორგი რამიშვილი 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

გიორგი დალაქიშვილი       

ლაშა ლალიაშვილი     


