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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1

დაწესებულების სახელწოდება
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მითითებით

სსიპ-საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192
დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია

უმაღლესი განათლების საფეხური II საფეხური-მაგისტრატურა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2 სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაციის მაგისტრი

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0811 მემცენარეობა და
მეცხოველეობა

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
პროგრამის სტატუსი
(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით
აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია)
შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი,
თარიღი)

აკრედიტებული გადაწყვეტილება
№ 482, 28.09.2012 წ.

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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ექსპერტთა ჯგუფის წევრები

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

ქეთევან კინწურაშვილი,სსიპ- აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო

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

თამარ სანიკიძე (გაეროს განვითარების
პროგრამა საქართველოში),საქართველო

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

ედვარდ შერმადინი- პროექტი USAID/Zrda
საქმიანობა საქართველოში, საქართველო

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

ანა მოსემღვდლიშვილი- სსიპ-ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საქართველო

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ
სამაგისტრო პროგრამა ‘სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“ აკრედიტირებულია

2012 წლიდან (გადაწყვეტილება N482  28.09.2012) და მას აკრედიტაციის ვადა გაუვიდა 31.03.2021
წ-ს. სამაგისტრო პროგრამა ხორციელდებოდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე. მიმდინარე ვიზიტის
განხორციელებამდე პროგრამამ განიცადა მოდიფიცირება და პროგრამაში შევიდა რიგი
ცვლილებებისა მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ჩათვლით. კერძოდ:  შეიცვალა პროგრამის
მიზანი და შესაბამისად სწავლის შედეგები; დაკორექტირდა პროგრამაზე დაშვების პირობა,
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები; სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა,
სასწავლო გეგმა და დაემატა რიგი სასწავლო კურსების:

1.ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებები“-5
კრედიტი

2. გეოინფორმაციული სისტემები ირიგაციასა და დრენაჟში- 5 კრედიტი;
3. ჭარბტენიანი ნიადაგების დაშრობა (პროექტირება)- 6 კრედიტი;
4. ირიგაციული სისტემების პროექტირება- 6 კრედიტი;

დაზუსტდა სასწავლო კურსების დაშვების წინაპირობები და დაკორექტირდა  რიგი სასწავლო
კურსების დასახელებები ქვემოთ მითითებული სახით:

1. ჩამდინარე წყლების გაუვნებელყოფა,  ნაცვლად : ჩამდინარე წყლების გაუვნებელყოფა
სოფლის მეურნეობაში გამოყენების მიზნით;

2. წყლის რესურსების ოპტიმიზაცია სოფლის მეურნეობაში,ნაცვლად: წყლის რესურსების
ოპტიმიზაცია სოფლის მეურნეობაში ირიგაციისა და დრენაჟის თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებით;

ახალი კურსებით ჩანაცვლდა: „სადრენაჟე  სისტემების დაპროექტება“ და „საირიგაციო
სისტემების დაპროექტება“.შესაბამისად:„ჭარბტენიანი ნიადაგების დაშრობა (პროექტირება)“ და
„ირიგაციული სისტემების პროექტირებით“.
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გაიზარდა არჩევითი საგნების ნუსხა , ზოგიერთი ადრინდელი სავალდებულო საგნის
ხარჯზე,ასევე დაემატა ახალი არჩევითი სასწავლო კურსი და საგანთა ნუსხა გახდა შემდეგი:
„ბუნებათმოწყობა“;„დარგის მათემატიკური მოდელირება“; “სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების მორწყვის რეჟიმის სტატისტიკური ანალიზი“; „წყალსამეურნეო მშენებლობის
ორგანიზაცია,დაგეგმვა და მართვა“; „სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი“;
„საინვესტიციო პროექტების მომზადება და განხორციელება სოფლის მეურნეობაში“ ;
‘ჩამდინარე წყლების გაუვნებელყოფა“; „ნიადაგი და ტექნოგენეზი“.

სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით.პროგრამა მოიცავს
120 კრედიტს ( 1კრედიტი= 25 სთ-ს), რომელიც გრძელდება 2 წელი (4 სემესტრი). ერთი
სემესტრი გრძელდება 20 კვირას, რომლისგანაც 15 კვირა დათმობილია სასწავლო
პროცესისთვის.

პროგრამის სტრუქტურა მოცავს:

1. ძირითადი და არჩევითი სასწავლო კურსები- 90 კრედიტი.

ა)ძირითადი კურსები- 85კრედიტი, მათ შორის: 10 კრედიტი საწარმოო პრაქტიკა და 12
კრედიტი საკურსო პროექტირება;
ბ)არჩევითი კურსი-5 კრედიტი

2. კვლევითი კომპონენტი- 30კრედიტი

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა
სამაგისტრო პროგრამის ‘სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“ აკრედიტაციის მიზნით

შექმნილმა საექპერტო კომისიამ იმუშავა დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ მასალებზე;
სააკრედიტაციო ვიზიტი ჰიბრიდულ ფორმატში განხორციელდა 2021 წლის 18 და 19 მარტს.

წინასწარ შეთანხმებული დღის წესრიგით ვიზიტის 18 მარტს განხორციელდა პროგრამის
განმახორციელებელი ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს
დათვალიერება-შემოწმება, ხოლო 19 მარტს zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით ჩატარდა
ინტერვიუები პანელების მიხედვით დაინტერესებულ მხარეებთან. კერძოდ: შეხვედრები
გაიმართა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან,
პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის ხელძღვანელთან, ხარისხის უზუნველყოფის
სამსახურის წარმომადგენლებთან, პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ და მოწვეულ
პერსონალთან, დამსაქმებელებთან, კურსდამთავრებულებთან და სტუდენტებთან.
შეხვედრები ჩატარდა ორგანიზებულად, რეგლამენტის დაცვით. გარემო იყო მშვიდი და
საქმიანი.

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა

პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა მოხდა აკრედიტაციის
სტანდარტების, სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის, ეროვნული კვალიფიკაციების
ჩარჩოს, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის მინისტრის შესაბამის
ბრძანებებისა და სხვა მოქმედი რეგულაციების გათვალისწინებით.
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დადგინდა, რომ: სამაგისტრო პროგრამის „სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“

I სტანდარტი-საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან
პროგრამის შესაბამისობა- შესაბამისობაშია;

II სტანდარტი-სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების
შეფასების ადეკვატურობა- შესაბამისობაშია;

III სტანდარტი-სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა-
შესაბამისობაშია;

IV სტანდარტი -სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა -შესაბამისობაშია;

4.3. მატერიალური რესურსი- მეტწილად შესაბამისობაშია

V სტანდარტი -სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები
შესაბამისობაშია;

 რეკომენდაციები

დაწვიმებითი სისტემების და წვეთოვან სარწყავ სისტემებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის და
პროგრამის მიზნის განხორციელებისთვის შეიქმნას ე.წ. მონაცემთა ბაზა კვლევებისთვის
გამოსაყენებელ ტექნიკურ ბაზებთან დაკავშირებით და გაფორმდეს ხელშეკრულებები შესაბამის
ორგანიზაციებთან.

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

o სასურველია თანამედროვე ირიგაციული სისტემების სწავლებისას უფრო მეტად იყოს
წარმოდგენილი წვეთოვანი სისტემის შესწავლასთან დაკავშირებული საკითხები;

o სასურველია სწავლის შედეგების შემდგომი ოპტიმიზაციისთვის, უფრო მეტად იქნენ
გამოკითხული კერძო სტრუტურების დამსაქმებლები და მეტად იყოს
გათვალისწინებული მათი ინტერესები დაწნევით მორწყვასთან დაკავშირებით.

o პროგრამის პოპულარიზაციისა და მისაღები კონტიგენტის მოზიდვის მიზნით
სასურველია კვლევითი კომპონენტის ათვისებისთვის დამუშავებული იქნას
კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული თემები, რომლებიც
ინიცირებული იქნება დამსაქმებლისგან.

o აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგებში სასურველია უფრო მეტად იყოს
გამოკვეთილი ინდივიდუალური მოსაზრებები/შენიშვნები და წახალისებული იყოს ის
მიდგომა, რომ ყველა ერთხმად არ ეთანხმებოდეს იმას, რასაც გაეცნო პროგრამის
შესახებ.
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o სასურველია სილაბუსებში კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩანდეს,რომ მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა აუცილებელია დასკვნით გამოცდაზე
დაშვებისთვის. შესაბამისად, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია უმჯობესია განთავსდეს
სილაბუსის შეფასების სისტემის შესაბამის გრაფაში.

o სასურველია სტუდენტები უფრო მეტად იყვნენ წარმოდგენილი საგრანტო პროექტებში
და მათი საკვლევი თემატიკები ფინასური თვალსაზრისითაც იყოს მხარდაჭერილი.

o სასურველის სტუდენტთთა უფრო მეტი ინფორმირებულება ხვადასხვა ადგილობრივი
თუ საერთაშორისო პროექტების შესახებ;

o კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, სტუდენტთა კერძო სექტორში
დასაქმების მიზნით.

o საერთაშორისო მობილობით სარგებლობის პოპულარიზება სტუდენტებში.
o სასურველია ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და

პროექტებში მაგისტრანტების ჩართულობის წახალისება
o უფრო მეტი ჩართულობა და მხარდაჭერა კვლევებში , სამაგისტრო ნაშრომებით

გამოკვლეული შედეგების პრაქტიკაში დანერგვისთვის მზაობა და შესაბამისი
სტრუქტურების ამ კუთხით მოტივაციის ამაღლება.

o სასურველია პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობებში სტუდენტების
უფრო მეტი ჩართულობის მექანიზმების შემუშავება მათგან უკუკავშირის მიღების
მიზნით

o პროგრამის გარე შეფასებაში სასურველი ჩართული იყოს დარგის ადგილობრივი და
სერთაშორისო ექსპერტები.

 ექსპერტთა ჯგუფის დამოკიდებულება დაწესებულების არგუმენტირებულ პოზიციაზე

ექსპერტთა ჯგუფი გაეცნო დაწესებულებისგან მიღებულ არგუმენტირებულ პოზიციას,
რომლის თანახმად დაწესებულება იზიარებს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებას მასზედ, რომ I, II,
III და V სტანდარტები “შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, ხოლო IV სტანდარტის  4.3.
ქვესტანდარტის შეფასებისას მიღებულ ექსპერტთა გადაწყვეტილებაზე, რომ ეს უკანასკნელი
„მეტწილ შესაბამისობაშია“, დაწესებულებას გააჩნია შემდეგი არგუმენტირებული პასუხი:
დაწვიმებითი და მორწყვითი სისტემების მონტაჟისთვის საჭირო კვლევითი პოლიგონის (ერთ
ჰექტრამდე ფართობი) ლაბორატორიაში განთავსება შეუძლებელია, აქედან გამოდინარე,
მორწყვის თანამედროვე სისტემების დაპროექტება კვლევითი საქმიანობის მიზნით,
ხორციელდება „ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის“ ან
„ანასეულის კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე“ მყოფ პოლიგონებზე. აღნიშნული
დაწესებულებები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაშია. შიდა
სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და არსებული ლაბორატორიებისა და კვლევითი ბაზების
გამოყენება არ საჭიროებს დამატებით ხელშეკრულების ან მემორანდუმის გაფორმებას. რაც
შეეხება მორწყვის სისტემის კვანძებს, მისი დემონსტრირება  ხდება პრაქტიკულ და
ლაბორატორიული მეცადინეობების დროს.
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პასუხის პასუხად უნდა ავღნიშნოთ, რომ: არგუმენტირებულ პასუხში მითითებული ინფორმაცია
სრულად არ დასტურდება ბაზების ფაქტობრივი მდგომარეობით. ვიზიტის დროს და არც
ინტერვიურებისას არ  მიგვიღია ინფორმაცია „ანასეულის კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე“
არსებული პოლიგონების შესახებ, რომლებიც ტექნიკური უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაშია.
რაც შეეხება მორწყვის სისტემის კვანძებს, მისი დემონსტრირებაც ვერ ხერხდება
სრულყოფილად.

ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით, ექსპერტთა რეკომენდაცია შეიძლება მოდიფიცირდეს
შემდეგნაირად: დაწვიმებითი სისტემების და წვეთოვანი სარწყავი სისტემებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შეიქმნას ე.წ. მონაცემთა ბაზა კვლევებისთვის
გამოსაყენებელ ტექნიკურ ბაზებთან დაკავშირებით და გაფორმდეს ხელშეკრულებები
შესაბამის ორგანიზაციებთან.

ამრიგად 4.3. ქვესტანდარტის შეფასება რჩება იგივე: „მეტწილ შესაბამისობაშია“, ხოლო
მთლიანად IV სტანდარტი „შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“.

საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში)

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



8

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
სამაგისტრო პროგრამის „სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“ მიზანია სისტემური და
სიღრმისეული ცოდნის მქონე მაღალი კვალიფიკაციისა და კონკურენტუნარიანი სასოფლო-
სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის მაგისტრის კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტის მომზადება,
რომელიც უზრუნველყოფს: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის გაზრდის და
ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით, მორწყვის შესაბამისი მეთოდების
შერცევას და დეგრადირებული მიწის მასივების ათვისებას და ნაყოფიერების გაზრდას
სადრენაჟე ან დამშრობ-გამატენიანებელი სისტემების და აგრომელიორაციული ღონისძიებების
კომპლექსურად გამოყენებით;წყალსამეურნეო ობიექტების მდგრადობის შეფასებას და
წყლისმიერი ეროზიული პროცესებისგან დაცვას; ჰიდრომელიორატორის სამუშაო გარემოში
ადაპტირებას და მართვას; საკუთარი არგუმენტირებული სამეცნიერო კვლევებით
განმტკიცებული დასკვნების ჩამოყალიბებას და განზოგადოებას პროფესიული
პასუხისმგებლობისა და აკადემიური ეთიკის დაცვით. პროგრამის მიზნები ჩამოყალიბებულია
ნათლად,რეალისტურია ,ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, საერთაშორისო ბაზრის
ტენდენციებს, მიმართულია დარგის განვითარებისკენ და მიღწევადია.
პროგრამის მიზნები შეესაბამება სტუ-ის და აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების
ინჟინერინგის ფაკულტეტის მისიას,მიზნებსა და სტრატეგიას.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია“ მიზნები;

 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისია;
 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა;
 აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის  სტრატეგიული

გეგმა;
 სტუ-ს ვებგვერდი;
 ინტერვიუ დამსაქმებლებთან;’
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რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 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
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“
შემუშავებულია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. პროგრამის სწავლის შედეგები

შეესაბამება პროგრამის მიზნებს. სწავლის შედეგების დონე შესაბამისობაში აღმწერით

გათვალისწინებულ კომპეტენციებთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. პროგრამის

სასწავლო კურსები იძლევა ფართო ცოდნას და სძენს შესაბამის უნარებს

კურსდამთავრებულს.სწავლის შედეგები არის გაზომვადი, მიღწევადი და რეალისტური; სწავლის

შედეგები ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და შეესაბამება დარგის სპეციფიკას.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული;

 ლანდშაფტის ჰიდროლოგიურ პირობებზე და აგროკულტურების კლიმატურ

მოთხოვნებზე დაყრდნობით ადგენს მეურნეობის წაროების რენტაბელობას;

იკვლევს ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-რეოლოგიურ და წყლოვან-ფოროვან

თვისებებს;წყლისმიერი ეროზული პროცესების რაოდენობრივ მახასიათებლებს;
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 ჰიდროლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური რუქების გამოყენებით ანგარიშობს ხარჯის

უზრუნველყოფის სიდიდეს და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების

წყალმოთხოვნილებას უახლესი მეთოდების გამოყენებით;

 აწარმოებს საირიგაციო/სადრენაჟე სისტემების კომპლექსური ციფრული რუქის

გენერირებას და 3D მოდელირებას;

 შეისწავლის ნიადაგის ჭარბტენიანობის გამომწვევ მიზეზებს,მათი დაშრობის

აუცილებლობას და აპროექტებს სადრენაჟე სისტემებს;

 აპროექტებს ეფექტურ ირიგაციულ სისტემებსუახლესი ტექნოლოგიური მეთოდების

გამოყენებით;

 აწარმოებს წყალსამეურნეო ობიექტების მდგრადობის და საიმედოობის

ანალის,მონიტორინგს და დაცვას;

 ახოციელებს ჰიდრომელიორაციული სისტემის ოპერატიული

მართვის,მანევრირების,გამოყენების და ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში

შენარჩუნებას;

 განსაზღვრავს და არგუმენტირებულად ასაბუთებს ნიადაგების კნსერვაციის

და დაცვა-გაუმჯობესებისთვის ეფქტურ ღონისძიებებს, წარადგენს

დასკვნებს აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე ეთიკის

სტანდარტების დაცვით;

 დამოუკიდებლად აფასებს რა საკუთარი სწავლის პროცესს,გეგმავს სწავლის

გაგრძელების შემდგომ საჭიროებას და წარმართავს მას.

პროგრამის შედგენისას გათვალისწინებულია კატანიის უნივერსიტეტის (იტალია),პარიზის

უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) და ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელ

მეცნიერებათა უნივერსიტეტის (ვენა.ავსტრია) გამოცდილება მსგავსი პროგრამის

განხორციელებისთვის.

პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა,სასწავლო კურსების ქრონოლოგიური წყობა,

შინაარსი უზრუნვეყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას და სწავლის შედეგები შეესაბამება

უმაღლესი განათლების ეროვნული კვალიფიკაციათა ჩაროს შესაბამისი საფეხურის აღმწერს.

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება ხდება რგორც პირდაპირი,ისე არაპირდაპირი

მეთოდებით და განსაზღვრულია შეფასების შესაბამისი მექანიზმები. სწავლის შდეგების გაზომვის

საშუალებას იძლევა თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისობის

ცხრილი,რომლითაც დასტურდება ,რომ პროგრაის თითოეული სწავლის შედეგი არის
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მიღწევადი და რეალისტური. საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ოპტიმიზაცია

ხდება სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზით და სამიზნე ნიშნულების

დადარებით. შესაბამისად პერიოდულად ხორციელდება სასწავლო პროცესისაქ და პროგრამის

სწავლების ხარისხის შეფასება,რომელსაც ახორციელებს სპეციალურად შექმნილი

საფაკულტეტო კომისია.ამას გარდა მუდმივად ტარდება სტუდენტთა და დამსაქმებელთა

გამოკითხვები და საჭიროების შემთხვევაში შემუშავებულია მექანიზმი პროგრამაში

განსახორციელებელი ცვლილებების ინიცირებისთვის. აღნიშნული ადასტურებს

სტუდენტების,კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების ჩართულობას პროგრამის სწავლიწს

შედეგების ფორმირების საქმეში.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია“ ;

 პროგრამის სამიზნე ნიშნულები;
 კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგები;
 პროგრამის განვითარებასთან დაკავშირებული  შეხვედრების  ოქმები;
 ინტერვიუ თვითშეფასების ჯგუფთან;
 ინტერვიუ სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან;
 ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან;
 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან.

რეკომენდაციები

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

სასურველია სწავლის შედეგების შემდგომი ოპტიმიზაციისთვის, უფრო მეტად იქნენ
გამოკითხული კერძო სტრუტურების დამსაქმებლები და მეტად იყოს გათვალისწინებული მათი
ინტერესები დაწნევით მორწყვასთან დაკავშირებით.
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
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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



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
სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გახდება ყველა ის პირი,რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების
შედეგების საფუძველზე.-(საერთო სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული
შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა/გამოცდები).გამოცდების საკითხები/ტესტები
განთავსებულია სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოცდების დაწყებამდე
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მინიმუმ ერთი თვით ადრე.პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელი იქნება საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამნისტროს მიერ დადგენილი წესით.
სავალდებულოა უცხოური ენის B2 დონეზე ფლობის (ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული,რუსული) დამადასტურებელი სერთიფიკატი/დოკუმენტის წარმოდგენა.
აპლიკანტებს,რომლებსაც განათლება აქვთ მიღებული საზღვარგარეთ ან გავლილი აქვთ
უცხოენოვანი პროგრამა სერთიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვებათ. პირი, რომელიც
ვერ წარმოადგენს უცხო ენის B2 დონეზე ფლობის სერთიფიკატს,ვალდებულია გაიაროს
ტესტირება სტუ-ს კომპიუტერულ ცენტრში ერთ-ერთ ზეოთ მითითებულ უცხო ენაში.
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია გარე
მობილობით,საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის მინისტრის 2010 წლის
2 თებერვლის ბრძანება N10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“
შესაბამისად.
საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია ასევე შიდა
მობილობის წესით.შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის
სამართლებრივი აქტით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.
სამაგისტრო პროგრამა საჯარო და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის
უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება და
გაიაროს კონსულტაცია როგორც სატელეფონო, ასევე ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია“ ;

o საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდება;
o სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია;
o უნივერსიტეტის ვებ გვერდი; https://gtu.ge/Study-Dep/Forms/Regulations.php
o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა



14

 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

საგანმანათლებლო პროგრამა „სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“ ;შედგენილია
ECTS სისტემით.პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს ( 1კრედიტი= 25 სთ-ს), რომელიც
გრძელდება 2 წელი (4 სემესტრი). ერთი სემესტრი გრძელდება 20 კვირას, რომლისგანაც 15
კვირა დათმობილია სასწავლო პროცესისთვის.

პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და სწავლის
შედეგებს . პროგრამის სტრუქტურა მოცავს:

1. ძირითადი და არჩევითი სასწავლო კურსები- 90 კრედიტი.

ა)ძირითადი კურსები- 85კრედიტი, მათ შორის: 10 კრედიტი საწარმოო პრაქტიკა და
12 კრედიტი საკურსო პროექტირება;
ბ)არჩევითი კურსი-5 კრედიტი

2. კვლევითი კომპონენტი- 30კრედიტი

კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს კვლევით სამუშაოებს,რომელთა საფუძველზე
სტუდენტი ამუშავებს სამაგისტრო ნაშრომს.აღნიშნლი კომპონენტის განხორციელება
მიმართულია მაგისტანტის უნარის განვითარებაზე დამოუკიდებელ თეორიულ და
პრაქტიკულ მსჯელობასა და დასკვნების გაკეთებაში.სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა
და დაცის შემდეგ მაგისტრანტი მოიპოვებს სასოფლო-სამეურნეო ჰიფრომელიორაციის
მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს. (დეტალური ინფორმაცია მაგისტრის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად წარდგენილი ნაშრომის გაფორმების ინსტრუქცია, ნაშრომის შეფასების
კრიტერიუმები და შკალები გათავსებულია სტუ-ს ვებგვერდზე https://gtu.ge/Study-
Dep/Forms/Regulations.php

აღსანიშნავია, რომ სამაგისტრო თემებად და საკითხის დასამუშავებლად ხშირ შემთხვევაში
მაგისტრანტებისთვის მტკიცდება კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტასთან
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დაკავშირებული თემები, რომელთა ინიცირებას ახდენს დამსაქმებელი.

სამაგისტრო პროგრმა შედგენილი და დამუშავებულია საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტში შემუშავებული და აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის,შემუშავების,შეფასების და განვითარების წესის
მიხედვით.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o ‘საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის „საგანმანათლებლო პროგრამების
დაგეგმვის,შემუშავების,შეფასების და განვითარების წესი (N01-05-04/261   23.09.2019);

o სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა;
o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;
o ინტერვიუ პროგრამის განხორციელებაში დაინტერესებულ მხარეებთან;
o გამოკითხვის შედეგები;
o სამაგისტრო ნაშრომები.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

პროგრამის პოპულარიზაციისა და მისაღები კონტიგენტის მოზიდვის მიზნით სასურველია
კვლევითი კომპონენტის ათვისებისთვის დამუშავებული იქნას კონკრეტული პრობლემის
გადაწყვეტაზე ორიენტირებული თემები, რომლებიც მოდის დამსაქმებლიდან.
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან

2.3. სასწავლო კურსი
 ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო
კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა



16

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს;
 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების
მიღწევას.

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი
სამაგისტრო პროგრამის კურუკულუმით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები სწავლის
შედეგებით შეესაბამება პროგრამის მიზნების გახორციელებასა და მისი სწავლის შედეგების
ფორმირებას. პროგრამაში სასწავლო კურსები ლოგიკური თანმიმდევროითაა
დალაგებული სემესტრების მიხედვით და შინაარსობრივად ზოგიერთი წარმოადგენს
მომდევნო სემესტრის სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობას. თითოეული სასწავლო
კურსის სწავლის დონე შეესაბამება მაგისტრატურისას,ხოლო კრედიტების რაოდენობა
დადგენილია კონკრეტული სასწავლო კურსის მიზნით გათავლისწინებული შედეგის
მისაღებად, სხვადასხვა სწავლება-სწავლების მეთოდების საჭიროებისა და ასათვისებელი
მასალის სირთულისა და მოცულობის შესაბამისად.სილაბუსებში მითითებული სასწავლო
მასალა დაფუძნებულია სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის აქტუალურ
საკითხებზე. სილაბუსების შინაარსობრივი მხარის შედგენისას გათვალისწინებულია
დამსაქმებლებისა და კურსდამთავრებულთა რეკომენდაციები. კურსდამთავრებულთა
რეკომენდაციით პროგრამაში გაიზარდა პრაქტიკის კომპონენტი, დამსაქმებლის
რეკომენდაციით მოიმატა საკურსო პროექტებისთვის განკუთვნილმა კრედიტების
რაოდენობამ. პროგრამას დაემატა 2 ექვს-ექვს კრედიტიანი სასწავლო კურსი საკურსო
პროექტების სახით სილაბუსებში გამოყენებული ლიტერატურა ახალია .პროგრამის
განმახორციელებელი პერსონალი საკუთარი სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნებით ხელს
უწყობს პროგრამის უზრუნველყოფას საჭირო სასწავლო ლიტერატურით. სილაბუსებში
განხილულია სწავლა/სწალების მეთოდები და მოცემულია შეფასების სისტემა.თითოეულ
სილაბუსში დაკონკრეტებულია მინიმალური კომპტენციის ზღვარი ფინალურ გამოცდაზე
დაშვებისთვის, თუმცა სილაბუსებში ეს ჩანაწერი არ არის გაკეთებული შესაბამის გრაფაში.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსები;
o ბიბლიოთეკის ფაქტობრივი რესურსები;
o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან;
o ინტერვიუ დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

 სასურველია თანამედროვე ირიგაციული სისტემების სწავლებისას უფრო
მეტად იყოს წარმოდგენილი წვეთოვანი სისტემის შესწავლასთან
დაკავშირებული საკითხები;

 სასურველია სილაბუსებში კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩანდეს,რომ მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა აუცილებელია დასკვნით გამოცდაზე
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დაშვებისთვის. შესაბამისად, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია უმჯობესია
განთავსდეს სილაბუსის შეფასების სისტემის შესაბამის გრაფაში.

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

o

შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და
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 პროგრამა ‘სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია’ თავის სწავლის
შედეგებით უზრუნველყოფს სტუდენტთა პრაქტიკული,სამეცნიერო თუ კვლევითი უნარების
განვითარებას. პროგრამაში გათვალისწინებულია სასწავლო კურსები, რომლებიც
პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებას საჭიროებენ და ასევე გათვალისწინებულია საკურსო
პროექტირება.სტუდენტს აქვს საშუალება ვლევითი კომპონენტის შესასრულებლად
პრაქტიკა გაიაროს საწარმოში,სადაც მათთვის წინასწარ შერჩეული და გამოყოფილია
კვალიფიციური პირი, რომელიც ხელმძღვანელობას უწევს პრაქტიკის პერიოდში
სტუდენტებს და პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, შესაბამის პრაქტიკის დღიურებში
აღნიშვნით, ახდენს სტუდენტის საქმიანობის შეფასებას.პრაქტიკის ობიექტზე სტუდენტს ასევე
ეძლევა საშუალება შეასრულოს კვლევითი კომპონენტი და უშუალოდ მიიღოს
მონაწილეობა პროცესის მართვაში.
მაგისტრანტები მონაწილეობენ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში, ასევე სხვადასვა
საგრანტო პროექტებში,თუმცა სასურველია უფრო მეტი იყოს ამ კუთხით მაგიტრანტების
ჩართულობა.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსები;
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o სამაგისტრო ნაშრომები;
o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან;
o ინტერვიუ დამსაქმებლებთან;
o ინტერვიუ სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან;

რეკომენდაციები:

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

o სასურველია სტუდენტები უფრო მეტად იყვნენ წარმოდგენილი საგრანტო
პროექტებში და მათი საკვლევი თემატიკები ფინასური თვალსაზრისითაც იყოს
მხარდაჭერილი.

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

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
სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსებში საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით გამოყენებულია
სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განსახორციელებლად გამოიყენება: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული,ლაბორატორიული
მუშაობა, საკურსო სამუშაო/პროექტი, პრაქტიკა, დამოუკიდებელი მუშაობა,კონსულტაცია,
სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობა, ხოლო მუშაობის ფორმა შეიძლება იყოს: ჯგუფური



19

მუშაობა, შემთხვევების შესწავლა,დემონსტრირება, დისკუსიადებატები; პროექტის შემუშავება
და პრეზენტაცია; თიტოეულ სასწავლო კურსში გამოყენებული მეთოდი მაქსიმალურად
ითვალისწინებწს სტუდენტის საჭიროებებს.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსები;
o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან;
o ინტერვიუ სტუდენტებთა;
o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

რასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან

2.6. სტუდენტების შეფასება

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,
გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი.
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი
სტუდენტების შეფასება ხორციელდება პროგრამასა და სილაბუსში წინასწარ გაწერილი
მოთხოვნების შესაბამისად. მოქმედებს 100 ქულიანი შეფასების სისტემა, სილაბუსში
მკაფიოდაა გაწერილი შუალედური და ფინალური გამოცდების შესაბამისი ქულების
დაგროვების წინაპირობები,გარდა ერთი შემთხვევისა,რაც შესაძლოა დამაბნეველი
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აღმოჩნდეს სტუდენტისთვის,იგულისხმება შუასემესტრული შეფასების ნაწილში შემდეგი
ტექსტი: ,,მიმდინარე აქტივობისა და შუასემესტრული გამოცდის ქულათა ჯამია-
60,მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 30 ქულა“, სასურველი იქნებოდა აღნიშნული
მონაკვეთის დასკვნითი გამოცდის შესახებ განკუთვნილ ველში გადატანა.
სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს სასწავლო კურსის სპეციფიკას და
მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებს,კომპონენტებსა და მეთოდებს. სილაბუსებში
გამოყენებულიაშემდეგი მეთოდები;
1.დისკუსია/დებატები-ინტერაქტიური სწავლების ფორმაა,რომელიც მკვეთრად ამაღლებს
სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. დისკუსია შესაძლებელია
გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პედაგოგის მიერ
დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს.
2.თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება სწავლების ისეთი ფორმაა,როცა ჯგუფის
თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ
დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი
მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.
3.ჯგუფური (collaborative) მუშაობა –სწავლების ეს ფორმა გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს
ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის
მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.
4.პრაქტიკული მუშაობა-დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის
საშუალებით თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც თეორიული მასალის
დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია. პრაქტიკული
მეცადინეობის ხელმძღვანელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს ამოცანათა გადაწყვეტის
მეთოდიკაზე, ნახაზების, ესკიზების, სქემების შესრულებაზე, გაანგარიშებებში შესაბამისი
ტექნიკის გამოყენებაზე და სხვ.
6. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი - ამ აქტივობას მიეკუთვნება თხრობა, საუბარი და სხვ.
აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო
მასალას, ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად
აღიქვამენ და ითვისებენ.
7. წერითი მუშაობა - გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს
შესრულება და სხვ.
8. სინთეზი - გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.
ეს აქტივობა ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის
განვითარებას.
9. ახსნა-განმარტება – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.
10.ლაბორატორიული მუშაობა- თვალსაჩინოებისთვის გამოსაყენებელი
მეთოდი,რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ექსპერიმენტების ჩატარების
უნარ-ჩვევების ათვისებისთვის.
11.ინდუქციური მეთოდი- ცოდნის გადაცემის ისეთი ფორმ, როცა სწავლის პროცესში აზრის
მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისკენ არის მიართული ანუ მასალის გადაცემა ხდება
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კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.
12.დედუქციური მეთოდი-ეს არის მეთოდი,რომელიც იყენებს ზოგად ცოდნაზე
დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესსანუ პროცესი მიდინარეობს
ზოგადიდან კონკრეტულისკენ
სტუდენტები სილაბუსებს ეცნობიან ზეპირი ფორმით საგნის ხელმძღვანელისგან და ასევე
ეგზავნებათ ელექტრონული პორტალის საშუალებით.
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;
სტუ-ში სტუდენტს აქვს სწავლი შედეგების შეფასების გასაჩივრების უფლება. სტუდენტი,
რომელიც არ ეთანხმება სწავლის შედეგების შეფასებას (მიმდინარე შეფასება,
შუასემესტრული/დასვნითი/დამატებითი გამოცდა, ტესტირება, სამაგისტრო ნაშრომის,
საკურსო პროექტის/სამუშაოს, თემატური პროექტის, პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა და სხვა
სახის გამოცდა/ტესტირება/შეფასება), უფლებამოსილია, შეფასების შედეგის გაცნობიდან
ხუთი სამუშაო დღის ვადაში, დასაბუთებული საჩივრით მიმართოს დეკანს და მოითხოვოს
შედეგების გადასინჯვა. საჩივარს განიხილავს და შესაბამის დასვნას შეიმუშავებს დეკანის
ბრძანებით შექმნილი დარგობრივი კომისია. დასკვნის საფუძველზე, დეკანი იღებს
გადაწყვეტილებას ან უზრუნველოფს საკითხის ფაკულტეტის საბჭოზე განხილვას.
სტუდენტს აქვს საშუალება სასწავლო კურსის პროფესორთან უშუალოდ დაამყაროს კავშირი
და მიიღოს რჩევები მისი ნაკლოვანებების გაუმჯობესების გზების შესახებ.ინტერვიუებით
დადგინდა, რომ სტუდენტები დროულად იღებენ ინფორმაციას შეფასების შესახებ და
საჭიროების შემთხვევაში, არსებობს გასაჩივრების შესაბამისი ინსტრუმენტები და სტუდენტის
განცხადებაზე რეაგირება ხდება სწრაფად.
პროგრამის განმახორციელებლი პერსონალი პერიოდულად მონაწილეობს სწავლების და

შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესახებ დაგეგმილ ტრენინგებში და იღებს
შესაბამის მხარდაჭერას. სტუდენტებს საშუალება აქვთ კონსულტაციები გაიარონ
პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო გრაფიკის შესაბამისად.
სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვა ხდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში  არსებული
სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის პროცედურების მიხედვით, კომისიური წესით.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამა;
o პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;
o სილაბუსები;
o სამაგისტრო სწავლის დებულება;
o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან,ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან;

სტუდენტებთან,კურსდამთავრებულებთან,აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;
o მართვის ელექტრონული სისტემა https://gtu.ge/
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რეკომენდაციები:
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

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,
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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
ფაკულტეტზე სტუდენტები იღებენ, სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების
გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან
დაკავშირებით მხარდაჭერას.
აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობისთვის
გათვალისწინებულია საკონსულტაციო საათები. სტუდენტებთან ინტერვიუს შედეგად
დადგინდა,რომ დასაქმებულ მაგისტრანტებს პროფესორ-მასწავლებლები სთავაზობენ
ინდივიდუალურ სასწავლო გრაფიკს ,რაც უფრო მოსახერხებლს და ხელმისაწვდომს ხდის
სასწავლო პროცესს მათთვის.

სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და საერთაშორისო
პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებსა და კვლევებში; აგრეთვე ისარგებლონ
საერთაშორისო მობილობით. მობილობით ისარგებლა მაგისტრატურის ერთმა სტუდენტმა,
რომელიც უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას დანარჩენ სტუდენტებს ადმინისტრაციის მიერ
ორგანიზებული შეხვედრების საშუალებით,რათა მომავალში გაიზარდოს სხვა სტუდენტების
ჩართულობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში. სხვადასხვა ადგილობრივი და
საერთაშორისო პროექტების შესახებ სტუდენტები ინფორმაციას იღებენ უნივერსიტეტის
ვებგვერდისა და აკადემიური პერსონალის მეშვეობით.

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით,ტარდება გამოკითხვები,რომელიც
ორიენტირებულია საგანამანათლებო პროგრამების სტრუქტურის,შინაარსის მათი სათანადო
მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფის დადგენილ სტანდარტებთან
შესაბამისობის პერიოდულ შეფასებაზე.

დაწესებულების პერსონალი, მათ შორის პროგრამაში ჩართული პირები ზრუნავენ
სტუდენტთა დასაქმებაზე და მათ კარიერულ განვითარებაზე, სტუდენტებს აქვთ წვდომა
გამოცხადებულ ვაკანსიებზე. სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი უკვე დასაქმებულია
აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მიმართულებით.
პერიოდულად ტარდება შეხვედრები პოტენციურ დამსაქმებლებთან , რაც ხელს უწყობს
სტუდენტს მიიღონ ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული დასაქმების და კარიერული
განვითარების პერსპექტივების შესახებ. აღსანიშნავია რომ,გაფორმებულია ხელშეკრულება
შპს ,, საქართველოს მელიორაციასთან„, რომელიც პროგრამის კურსდამთავრებულთა
ძირითად დამსაქმებელს წარმოადგენს. აღნიშნული პრაქტიკა მისასალმებელია,თუმცა
სასურველია მომავალში პროგრამამ გააფორმოს ხელშეკრულება კერძო კომპანიებთანაც ,
რათა ხელი შეეწყოს სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის დარგში
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და კერძო სექტორის პროფესიული კადრებით
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დაკომპლექტებას.ასევე შრომის ბაზრის კვლევის დროს კურსდამთავრებულთა დასაქმების
თვალსაზრისით აქცენტები გააკეთოს კერძო დამსაქმებლებზეც,რადგან მხოლოდ
სახელმწიფო სსიპ -ბი და შპს-ები არ არიან მთავარი მოთამაშეები ჩვენს ქვეყანაში
სასოფლოს სამეურნეო მელიორაციის მიმართულებით.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამა;
o აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დებულება

https://gtu.ge/Agro/pdf/agros_debuleba_2018.pdf .
o პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;
o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;
o ინტერვიუ სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, აკადემიურ და მოწვეულ

პერსონალთან;
o აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ვებ

გვერდი http://gtu.ge/ ;
o პროგრამაში ჩართულ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა;
o ინტერვიუ დამსაქმებელთან; დამსაქმებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

o კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობა, გამოკითხვებში მათი მეტი ჩართვა
სტუდენტთა კერძო სექტორში დასაქმების მიზნით.

o საერთაშორისო მობილობით სარგებლობის პოპულარიზება სტუდენტებში.
o სასურველის სტუდენტთთა უფრო მეტი ინფორმირებულება ხვადასხვა ადგილობრივი

თუ საერთაშორისო პროექტების შესახებ.

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): ~
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან
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☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა
მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი.
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი
პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები და გამოქვეყნებული
შრომები ადასტურებს,რომ მაგისტრატურის თითოეულ სტუდენტს ჰყავს
კვალიფიციური ხელმძღვანელი ,რომელსაც აქვს საკვლევი თემის შესაბამისი სამეცნიერო-
კვლევითი გამოცდილება. ასევე სტუდენტს აქვს საშუალება ჰყავდეს თანახელმძღვანელი,
საჭიროებისა და სურვილის შემთხვევაში.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულების საფუძველზე და
კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს შედეგად დგინდება,რომ სამაგისტრო ნაშრომის
ხელმძღვანელებს რეგულარული კონსულტაციები აქვთ მაგისტრატურის სტუდენტებთან და
ისინი იღებენ დახმარებას კვლევის პროცესში წამოჭრილი სირთულეების დაძლევაში.
კონსულტაციების სიხშირე შეესაბამება პროგრამისა და საკვლევი თემის სპეციფიკას.
მაგისტრატურის დებულების დოკუმენტში გაწერილია ხელმძღვანელის
ვალდებულებები,ხელმძღვანელთან მაგისტრანტისთვის განკუთვნილი კონსულტაციების
დროსა და ადგილის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია ფაკულტეტის საინფორმაციო
დაფაზე.
პროგრამა იძლევა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და
პროექტებში ჩართვის შესაძლებლობას,თუმცა სასურველია გაიზარდოს სტუდენტთა
ჩართულობის წახალისება.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დებულება მაგისტრატურის შესახებ;
o პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები და

გამოქვეყნებული შრომების სია;
o საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა

და განაწილების ინსტრუქცია;
o ინტერვიუ სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან;
o უცხოურ უნივერსიტეტებთან გაფორმებული მემორანდუმების სია.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროექტებში
მაგისტრანტების ჩართულობის წახალისება.
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
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

სტუდენტთა
მიღწევები,
მათთან
ინდივიდუალურ
ი 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
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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
სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური პერსონალი შერჩეულია საქართველოს

კანონმდებლობით განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც
მოცემულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9
სექტემბრის № 133/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ „სსიპ - საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის წესდებასა“ და აკადემიური საბჭოს მიერ გამოცხადებული აკადემიური
თანამდებობის დაკავების მიზნით ღია კონკურსის წესის მიხედვით. აკადემიური პერსონალის
კომპეტენცია დასტურდება შესაბამისი ცოდნით, გამოცდილებითა და კვალიფიკაციით. ასევე,
მათ მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომებით,
ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში და პროექტებში მონაწილეობით.

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა ადექვატურია სტუდენტების
რაოდენობის. პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 13 აფილირებული აკადემიური
პერსონალი,მათგან 5 პროფესორი და 8 ასოცირებული პროფესორი.

პროგრამის ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია დასტურდება აგრარული მიმართულების
შესაბამისი განათლებითა და პრაქტიკული გამოცდილებით. იგი უშუალოდ არის ჩართული
პროგრამის შემუშავებაში.

სტუდენტები უზრუნველყოფილები არიან სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი
კომპეტენციისა მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.

კვლევით ლაბორატორიებში ვიზიტმა დაგვარწმუნა, რომ უნივერსიტეტი ზრუნავს და

ფაკულტეტს გააჩნია შესაბამისი რესურსი და ბაზა იმისათვის, რომ პროგრამაში ჩართულმა

აკადემიურმა და სამეცნიერო პერსონალმა გაიუმჯობესოს აკადემიური და სამეცნიერო

მიღწევები,

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით ;

o თვითშეფასების დოკუმენტი;
o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV-ები;
o საგნების სილაბუსები;
o ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის

ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგებში სასურველია უფრო მეტად იყოს
გამოკვეთილი ინდივიდუალური მოსაზრებები/შენიშვნები და წახალისებული იყოს ის
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მიდგომა, რომ ყველა ერთხმად არ ეთანხმებოდეს იმას, რასაც გაეცნო პროგრამის შესახებ.

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
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

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის
პროფესიულ განვითარებას და მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის
განხორციელებას, რომელიც ასახულია უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმაში.
პროგრამაში მონაწილე აკადემიური პერსონალი აქტიურად მონაწილეობს ადგილობრივი
და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით
შექმნილია ყველა აუცილებელი პირობა, რომელსაც ითვალისწინებს ფაკულტეტის ბიუჯეტი.
პროგრამაში ჩართული პერსონალი სისტემატიურად იმაღლებს კვალიფიკაციას და
მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტებში, კვლევებსა და კონფერენციებში.თვითშეფასების
დოკუმენტის თანდართული დოკუმენტაციებში დანართი 13-ში წარმოდგენილია სრული
ნუსხა საერთაშორისო კონფერენციებში და ტრენინგებში პერსონალის მონაწილეობის.
ნუსხაში 84 ჩამონათვალია. ამონარიდი "Development of the Georgian Center of Excellence for
Industry 4.0", Jemal Beridze, Archil Samadashvili, Natia Amaglobeli, Shalva Kvirkvelia, IV
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SUMMER SESSION "INDUSTRY 4.0", 24-
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27.06.2019, BURGAS, BULGARIA, https://industry-4.eu/summer/.აღნიშნული ინფორმაცია
მოცემულია აკადემიური პერსონალის CV-ებშიც და დასტურდება პერსონალთნ
ინტერვიურებით.

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი სწავლების გარდა ჩართულია სტუდენტების
კონსულტირების და პროგრამის განვითარების პროცესებში, ასევე პროგრამის ფარგლებში
დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში.

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილია პროფესიული განვითარების ცენტრი,
სადაც აკადემიური პერსონალი პერიოდულად გადის ტრენინგებს შემდეგი მიმართულებით:
კარიერის დაგეგმვა; სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები; სწავლის
შედეგები და მათი შეფასება და სხვა. ფაკულტეტი ფინანსურად უზრუნველყოფს აკადემიური
პერსინალის სახელმძღვანელოების და სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებას.

სტუ-ში და ფაკულტეტებზე ფუნქციონირებს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის
სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოები, რომელზეც წარსადგენი სასწავლო მასალა
გადაეცემა ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს დასკვნის
მომზადებისათვის. შესაბამისად, აკადემიური პერსონალის მიერ მომზადებული სასწავლო-
მეთოდური მუშაობის, მასალის მომზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებთან მათი
თავსებადობის შესახებ მზადდება დასკვნა, რომელსაც ეცნობა მასალის ავტორი, რაც
აგრეთვე ემსახურება პერსონალის შეფასებას განვითარების მიზნით.

უნივერსიტეტი და ფაკულტეტი აკადემიურ პერსონალს სთავაზობს განმავითარებელ
აქტივობებს. უკანასკნელ პერიოდში მათგან აღსანიშნავია განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობის შედეგად, ცენტრის მაღალი
კვალიფიკაციის წარმომადგენელთა ტრენერობით, დასწრების მაღალი მაჩვენებლით
ჩატარებული უმნიშვნელოვანესი ონლაინ სამუშაო შეხვედრა/სემინარი სტუ-ს ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლებისა და პროგრამის ხელმძღვანელებისთვის.
დასწრებაასევეშეეძლო უნივერსიტეტის სხვა აკადემიურ პერსონალს.

უნივერსიტეტი ატარებს პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის
შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევას. ამისთვის სტუ-ში ფუნქციონირებს საფაკულტეტო
კომისიები, რომლებსაც სხვა ძირითად ფუნქციებთან ერთად ევალებათ აკადემიური
პერსონალის მიერ ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის და საგანმანათლებლო
პროგრამებთან შესაბამისობის შეფასება. აკადემიური, სამეცნიერო-კვლევითი და სტუ-
სთვის მნიშვნელოვან სხვა საქმიაობაში მიღწეული შედეგების შეფასება წარმოებს
ყოველწლიურად და ამისთვის გამოიყენება შესაბამისი კრიტერიუმები; აქტივობები
აკადემიურ საქმიანობაში; აქტივობები მეცნიერების ხაზით; სტუ-სთვის მიშვნელოვანი სხვ
საქმიანობები. მეცადინეობების ხარისხის შეფასების პროცესი წარიმართება
მეცადინეობაზე ფიზიკური დასწრებით. ასევე, ფაკულტეტის პერსონალის საქმიანობისა და
შრომითი პოტენციალის შეფასებისთვის ფაკულტეტზე სისტემატურად ხორციელდება
გამოკითხვები,გამოკითხვები ტარდება როგორც ელექტრონული,ისე არაელექტრონული
ფორმატით. ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა, რომ ბოლო კვლევა ჩატარდა 2020 წლის
ოქტომბერში. უკანასკელ პერიოდში კვლევისთვის უმეტესწილად იყენებენ ელექტრონულ
ფორმატს.აკადემიური პერსონალის საქმიანობის ეფექტურობის მონიტორინგი
ხორციელდება სტუდენტების გამოკითხვის მექანიზმითაც. ხდება შედეგების შეფასება და
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ანალიზი ,რომლის შედეგებს შემდეგ აქტიურად იყენებენ აკადემიური და სამეცნიერო
პროფესიული განვითარებისთვის.

ამრიგად, პროგრამის განმახორციელებელი პირები პროგრამაში ჩართულები არიან
კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების შესაბამისად. პერსონალის
კომპეტენცია დასტურდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესრულებული სასწავლო და
სამეცნიერო აქტივობებით ხოლო ფაკულტეტისგანუხრელად ახორციელებს მათ
განმავითარებელ ღონისძიებებს დადგენილი წესების მიხედვით.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით;

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები;
o რექტორის ბრძანება (19.11.2019 № 01-09-10/273) „საგანმანათლებლო პროგრამების

შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ“);
o სტუ-ს პერსონალის პროფესიული განვითარების წესი;
o ბონუსის გაცემის წესი;
o ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, ძირითად და

მოწვეულ პერსონალთან.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
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.
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი
აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მატერიალურ -

ტექნიკურმა ბაზა და ინფრასტრუქტურა სრულად უზრუნველყოფს პრაქტიკული და
სამეცნიერო კვლევების ჩატარების გარემოს

სასწავლო აუდიტორიები და ლაბორატორიები აღჭურვილია სასწავლო და კვლევითი
საქმიანობის სრულფასოვნად განხორციელებისთვის;

ლაბორატორიული აღჭურვილობები თანამედროვეა, აკმაყოფილებს მოთხოვნებს
როგორც ხარისხობრივად, ისე თემატურად.

ინტერნეტი ხელმისაწვდომია მთელ კამპუსში, უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიობლიოთეკა
უზრუნველყოფილია  სრული ელექტრონული კატალოგით, ასევე სტუდენტებს შეუძლიათ
ისარგებლონ სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული მონაცემთა ბაზით, საქართველოს
ბიბლიოთეკების გაერთანებული კატალოგით და EBSCO-ს ბაზებით.

თუმცა დაფიქსირდა გარკვეული აგრარული საჭიროებებიდან გამომდინარე
ლაბორატორიული აღჭურვილობების არქონა, რაც გამოიხატება დაწვიმებითი სისტემების
და წვეთოვანი სარწყავი სისტემების ლაბორატორიულ პირობებში ხელმიუწვდომელობაში.
საირიგაციო სისტემების მეტად ეფექტურად ასათვისებლად და პროგრამის სწავლის
შედეგებზე გასასვლელად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების
ცოდნა, რაც პრაქტიკაში ეფექტურს ხდის მორწყვის მენეჯმენტს, ამიტომ მნიშვნელოვანია
სწავლის პროცესში პრაქტიკული სწავლების ბაზის ქონა უნივერსიტეტის ბაზაზე.  დღეს
სახელმწიფო აქტიურად დებს სუბსიდირებას ქვეყანაში საირიგაციო სისტემების
განვითარებაში, რაც მოთხოვნადს ხდის ამ მიმართულებით კვალიფიციური უმაღლესი
კადრების მომზადებას მეტი პრაქტიკული უნარებით.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით

o თვითშეფასების დოკუმენტი;
o ვიზიტის დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება.მისი ფაქტობრივი

მდგომარეობა;
o ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის

ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან.

რეკომენდაციები:

დაწვიმებითი სისტემების და წვეთოვან სარწყავ სისტემებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის და
პროგრამის მიზნის განხორციელებისთვის შეიქმნას ე.წ. მონაცემთა ბაზა კვლევებისთვის
გამოსაყენებელ ტექნიკურ ბაზებთან დაკავშირებით და გაფორმდეს ხელშეკრულებები
შესაბამის ორგანიზაციებთან.
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)
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შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან

4.4 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

სამაგისტრო პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება უნივერსიტეტში

ცენტრალიზებულად (უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და გასავლების ხარჯვითი

კატეგორიების მიხედვით). უნივერსიტეტის მიერ, ერთიანი ბიუჯეტიდან, ფაკულტეტისთვის

პროცენტულად ხდება თანხის გამოყოფა, რომელსაც ფაკულტეტი ანაწილებს ბიუჯეტის

ხარჯვით ნაწილში გაწერილ ყველა პუნქტზე. ფაკულტეტის მიერ შემუშავებულ ბიუჯეტში

განისაზღვრება ფინანსები ფაკულტეტზე არსებული პროგრამებისათვის, რომელსაც

ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.

ინტერვიუს დროს უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ასაბუთებდნენ, რომ სამაგისტრო

საგანმანათლებლო პროგრამა „სასოფლო სამეურნეო მელიორაცია“ მოთხოვნადია

წარმოადგენს ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ დარგს.

ზოგადად აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტს,

აქვს კარგი სახელმწიფო დაფინანსება, დარგის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე და

ფინანსური შესაძლებლობა მხარი დაუჭირონ სტუდენტებს კვლევებში.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
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ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით ;
o პროგრამის ბიუჯეტი;
o პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა;
o აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბიუჯეტი;
o ინტერვიუ ადმინისტრაციის პერსონალთან.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

უფრო მეტი ჩართულობა და მხარდაჭერა კვლევებში , სამაგისტრო ნაშრომებით
გამოკვლეული შედეგების პრაქტიკაში დანერგვისთვის მზაობა და შესაბამისი სტრუქტურების
ამ კუთხით მოტივაციის ამაღლება.
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
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



5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის
სამსახურებს, პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და
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აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და
განსავითარებლად.

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება
პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის,
შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და
იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ახალი მენეჯმენტის ხელმძღვანელობით

დანერგილია და მუშაობს როგორც მთლიანად უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის შეფასების
სისტემა და მექანიზმები, ასევე აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის
ფაკულტეტზე შიდა ხარისხის შეფასების სისტემა და მექანიზმები, რომლებიც შესაბამისობაშია
უნივესრიტეტის ხარისხის უზრნველყოფის ერთიან სისტემასთან. ფაკულტეტის ხარისხის
სამსახურების აქტიური გადამზადება ხდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
ხარისხის განვითარების ეროვნულ სააგენტოში, რაც უზრუნველყოფს ხარისხის
უზრუნველყოფის მაღალ სტანდარტს.

მაგისტრატურის პროგრამის თვითშეფასების სამუშაო ჯგუფში ჩართული პერსონალი
აქტიურად თანამშრომლობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან პროგრამის ხარისხის
შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების ინსტუმენტების შემუშავებისა და შეფასების
განხორციელების პროცესში.

უნივერსიტეტში მოქმედებს და ხელმისაწვდომია საჯაროდ ხარისხის უზრუნველ;ყოფის
სისტემა, რომელიც ახორციელებს ციკლურ პროცესს, რომელიც მოიცავს ოთხ
ერთმანეთთან დაკავშირებულ ელემენტს: დაგეგმვა - განხორციელება-შეფასება-
განვითარება. უნივერსიტეტში ეფექტურად მუშაობს საგანმანათლებლო პროგრამების
შეფასებისა და გაუმჯობესების მექანიზმი გამოკითხვებზე დაყრდნობით.

უნივერსიტეტი პერიოდულად სთავაზობს ტრენინგებს აკადემიურ პერსონალს. ხარისხის
სამსახურის ხელშეწყობით ფაკულტეტზე არის საფაკულტეტო კომისია, სადაც შედის ყველა
რგოლის წარმომადგენელი და ახორციელებენ მონიტორინგს, რაც ეფექტურს ხდის
უკუკავშირის პროცესს ფაკულტეტზე.საფაკულტეტო კომისია ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურს წარუდგენს შეფასებებს დადგენილი ფორმით, რომლის
საფუძველზეც ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ამზადებს ოქმს დამას თავის
მხრივ წარადგენს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში შემდგომი
რეაგირებისათვის.

ხარისხის სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად დადგინდა რომ
კურსდამთავრებულები პროგრამის განვითარებისთვის საჭიროდ მიიჩნევდნენ პრაქტიკული
კომპონენტის გაძლიერებას, გამოკითხვის ანალიზის საფუძველზე დანერგეს მეტი პრაქტიკა
სასწავლო პროცესში .

ვიზიტის ფარგლებში ინტერვიურებისას გარკვეულწილად გამოიკვეთა სტუდენტების
ნაკლები ჩართულობა პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობებში და მათი
უკუკავშირის შედარებით დაბალი დონე. თუმცა ეს არ ეხებოდა ყველა გამოკითხულ
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სტუდენტს. მიუხედავად ზემოთქმულისა,უნდა აღინიშოს ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ეფექტიანი მუშაობა უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურთან
კოორდინირებულად პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო აქტივობებში სტუდენტთა
ჩართულობის ასამაღლებლად.

ხარისხის სამსახურის შიდა შეფასების მექანიზმებიდან გამოიკვეთა, რომ ფაკულტეტზე
წარმატებით ტარდება გამოკითხვები, როგორც ფურცლებზე ამობეჭდილი კითხვარების
გამოყენებით,ისე ონლაინ პლატფორმით მიწოდებული კითხვარების გამოყენებით და კიდევ
უფრო იხვეწება სერვისი ამ მიმართულებით.

ინტერვიუებისა და მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძლევზე დადგინდა, რომ „სასოფლო
სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის პროგრამის“ შემდგომი განხორციელებისთვის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასა და აკადემიური
პერსონალის შეფასების მიზნით, რეგულარულად მიმართავს გამოკითხვებს და მიღებული
შედეგების ანალიზს, რასაც შემდგომში იყენებს სწავლების პროცესის
გასაუმჯობესებლად.ზემოთ ხსენებულს ადასტურებს სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად,
სასწავლო კურსებში პრაქტიკული ნაწილის გაძლიერება.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით

o თვითშეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია;
o საქართველოს ტექმნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ვებ გვერდი http://gtu.ge/quality/;
o სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი
o საგანმანათლებლო პროგრამა და თანდართული დოკუმენტაცია;
o ინტერვიუ ხრისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსებთან.

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

სასურველია პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობებში სტუდენტების უფრო
მეტი ჩართულობის მექანიზმების შემუშავება მათგან უკუკავშირის მიღების მიზნით
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
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

5.2 გარე ხარისხის შეფასება

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს.

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი
გარე ხარისხის მექანიზმების შეფასებისას,გასათვალისწიებელია ის პრაქტიკა,რაც ამ მიზნით

არსებოდა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში.

2012 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

პროგრამის ხელმღვანელთან ერთად ყოველწლიურად ამზადებდა თვითშეფასების

ანგარიშს და აგზავნიდა ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გარე შეფასების

მიღების მიზით.2018 წელს სტუ-მ გაიარა ავტორიზაცია და უნივერსიტეტმა ავტორიზებულ

რეჟიმში დაიწყო საგანმანათლებლო პროგრამებმა განხორციელებ,მათ შორის სასოფლო-

სამეურნეო მელიორაციის პროგრამამაც.

2019 წლიდან მითითებულმა პროგრამამ დაიწყო მზადება ხელახალი აკრედიტაციისთვის

და ახალი კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობაში მოსვლისთვის. შეიცვალა გარე

შეფასების პერიოდულობა. ახალი რეგულაციებით, თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა

გარე შეფასებისთვის საჭიროა 3 წელიწადში ერთხელ.

2020 წელს მოხდა კვალიფიკაციათა ახალი ჩარჩოს დამტკიცება,რომელმაც მოქმედ

პროგრამას შეუცვალა დეტალური სფერო და ის ინჟინერიიდან გადავიდა სოფლის

მეურნეობაში, რამაც შემდგომში განაპირობა ძირეული ცვლილებები პროგრამაში. კერძოდ:

სასწავლო გეგმას დაემატა 6 ახალი საგანი, შეიცვალა სილაბუსები, პროგრამის მიზანი და

სწავლის შედეგები.

სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი მასალებით, კერძოდ: თვითშფასების ანგარიშის

მიხედვით, პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფი გარკვეულწილად გარე შეფასებად მიიჩნევს

დამსაქმებლების მიერ პროგრამის შეფასებას (პროგრამის თანდართულ დოკუმენტაციებში
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გარე შეფასება წარმოდგენილია დამსაქმებლის სახით და არა გარე ექსპერტის სახით) და

დანართ 8-ში მოცემული აქვთ დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგების ანალიზი).

მიუხედავად იმისა, რომ დამსაქმებლის გამოკითხვისა და შეფასების ანალიზის საფუძველზე

პროგრამის მესვეურთ გამოკვეთილი აქვთ სამაგისტრო პროგრამის „სასოფლო-სამეურნეო

ჰიდრომელიორაცია“ მნიშვნელოვნება და სტრატეგიული დანიშნულება აგრარული

სექტორისთვის, უნდა აღინიშნოს,რომ დამსაქმებლის შეფასება არ არის გარე შეფასება.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით;

o საგანმანათლებლო პროგმარა;
o თვითშეფასების ანგარიში;
o ინტერვიუ ხარისხისუზრუნველყოფის სამსახურის თაამშრომლებთან;
o შრომის ბაზრის კვლევები და ანალიზი;
o დამსაქმებელთა გამოკითხვის  შედეგების ანალიზი;
o გამოხმაურებები

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

პროგრამის გარე შეფასებაში სასურველი ჩართული იყოს დარგის ადგილობრივი და
სერთაშორისო ექსპერტები.
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
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,
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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

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს სასწავლო პროგრამების კურიკულუმებსა და
სასწავლო კურსების სილაბუსებს და იძლევა რეკომენდაციებს მათი სრულყოფისათვის.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ განხორციელდა სააკრედიტაციოდ
წარმოდგენილი პროგრამის შეფასება, რომელშიც ჩართულები იყვნენ აკადემიური,
მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებული
და დამსაქმებლები. შეფასება ხორციელდება როგორც შეხვედრებზე განხილვის
ფორმატში, ასევე კითხვარების საშუალებით. პროგრამის შეფასებისთვის დამუშავდა
მიღებული ინფორმაცია, გაკეთდა ანალიზი და განისაზღვრა მისი ძირითადი
ნაკლოვანებები და გასაუმჯობესებელი მხარეები, რომელიც აისახა რეკომენდაციაში.
პროგრამის მონიტორინგი და შეფასება ხორციელდება პერიოდულად, შესაბამისი
კითხვარების გამოყენებით. პროგრამის მონიტორინგის ინდიკატორები წინასწარ არის
განსაზღვრული, რაც ეფუძნება უნივერსიტეტის მონიტორინგის ინდიკატორებს.
მონიტორინგის ფარგლებში შექმნილია უნივერსიტეტის საფაკულტეტო კომისია, რომელიც
დამტკიცებულია აკადემიურ საბჭოზე. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება
ხორციელდება შესაბამის კითხვარების გამოყენებით.

საფაკულტეტო კომისია ამოწმებს საგანმანათლებლო პროგრამებითა და სასწავლო

კურსების პროგრამებით გათვალისწინებული ლაბორატორიული აღჭურვილობის,

სათანადო ლიტერატურის, პროგრამების განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის,

აუდიტორიებისა და პროგრამის სხვა პარამეტრების შესაბამისობას აკრედიტაციის

მოთხოვნებთან, აგრეთვე პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების

შესრულების პროცესის მიმდინარეობას. კომისია უფლებამოსილია თავისი ფუნქციების

განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფორმაცია და დოკუმენტები მოითხოვოს

ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი აკადემიური დეპარტამენტებისა და

პროგრამების ხელმძღვანელებისაგან. შემოწმების პროცესში აღმოჩენილი ხარვეზების

შესახებ კომისიის თავმჯდომარე (ან კომისიის სხვა უფლებამოსილი პირი) წერილობით

მიმართავს ფაკულტეტის დეკანს. მიღებული ზომების ან რეაგირებაზე უარის შესახებ

კომისიამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს უნივერსიტეტის ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურს.
გარდა ამისა, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სასწავლო და

სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის მიმდინარეობის, აკადემიური პერსონალისა და
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ხარისხის შეფასების შედეგების ანალიზზე დაყრდნობით
და უნივერსიტეტის შესაბამის სამსახურთან თანამშრომლობით მონაწილეობს ფაკულტეტზე
სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის შეფასების გამჭვირვალე კრიტერიუმების, მათი
რეალიზებისა და განხორციელების კონტროლის მეთოდოლოგიის სრულყოფაში.
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ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე შეიმუშავებს რეკომენდაციები სასწავლო და
კვლევითი საქმიანობის შემდგომი განვითარებისთვის და პერმანენტულად აცნობს
სასწავლო დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს, ფაკულტეტის ადმინისტრაციას და
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელებს.

სამაგისტრო პროგრამის“სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“ თანამედროვე
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით გამოყენებულია საერთაშორისო
პრაქტიკა,პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებულია ანალოგიური პროგრამები;
კატანიის უნივერსიტეტი (კატანია, იტალია), პარიზი-სამხრეთი 11 უნივერსიტეტი (პარიზი,
საფრანგეთი), ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა
უნივერსიტეტი (ვენა).

მონიტორინგის შედეგების (მე-14 დანართში წარმოდგენილია დადასტურება) და სხვა
აქტივობების გათვალისწინებით პროგრამა მოდიფიცირებულია და გაუმჯობესებულია.
შემდგომშიც პროგრამის მოდიფიცირება და დადარება საერთაშორისო აღიარებულ
ანალოგიურ პროგრამებთან შემდგომშიც მოხდება ყოველწლიურად. პროგრამის
ხელმძღვანელის მიერ შედეგების ანალიზის გაზიარება ხდება ჯერ განმახორციელებელ
დეპარტამენტში და შემდგომ ფაკულტეტის საბჭოზე.ინტერვიუს დროს აღნიშნულზე მივიღეთ
დადსტურება, თუმცა სასურველია ეს უკანასკნელი აქტივობაც იყოს გაწერილი შესაბამის
დოკუმენტში..

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით;

o საგანმანათლებლო პროგრამა;
o თვითშეფასების ანგარიში;
o კითხვარები, ოქმები;
o ინტერვიუ

რეკომენდაციები:
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)

შეფასება

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან



40

☐ 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-საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: „სასოფლო-სამეურნეო
ჰიდრომელიორაცია“; II საფეხური

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 41

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 თავმჯდომარე
ქეთევან  კინწურაშვილი

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ი

თამარ სანიკიძე

ედვარდ შერმადინი

ანა მოსემვდლიშვილი


