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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 

 

აგროინჟინერია  

უმაღლესი განათლების საფეხური  დოქტორანტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  აგროინჟინერიის დოქტორი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0719 ინჟინერია და საინჟინრო 

საქმე - არაკლასიფიცირებული 

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 60  

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული 

გადაწყვეტილება № 411, 

24.09.2012 წ. 

 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, მამუკა ბენაშვილი, ა(ა)იპ საქართველოს 

                                                             
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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უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ქეთევან კინწურაშვილი, სსიპ - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

თამარ თავხელიძე,  შპს გრიგოლ რობაქიძის 

სახელობის  უნივერსიტეტი 

 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

სადოქტორო პროგრამა „აგროინჟინერია“ ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული 

მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე ხორციელდება 2012 

წლიდან. პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი შეესაბამება 25 აკადემიურ 

საათს; მასში იგულისხმება როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი საათები. პროგრამა 

ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 3 წელს (6 სემესტრს). 

პროგრამა მოიცავს სასწავლო კომპონენტს, რომელიც შეადგენს 60 კრედიტს - 55 კრედიტი 

სავალდებულო და 5 კრედიტი არჩევითი კურსისგან. სასწავლო კომპონენტი გაწერილია 

სწავლების პირველ წელზე - 2 სემეტრზე.  

შემდგომი სემესტრები ითვალისწინებს კვლევითი კომპონენტების შესრულებას, რომელშიც 

შედის: კვლევითი პროექტი/პროსპექტუსი, კოლოქვიუმი-1, კოლოქვიუმი-2, კოლოქვიუმი-3, 

წინასწარი დაცვა, დისერტაცის დასრულება და დაცვა. 

 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

სადოქტორო პროგრამის „აგროინჟინერია“ შემოწმება განხორციელდა 2021 წლის 4 და 5 

მარტს ე.წ  ჰიბრიდული ფორმატის სააკრედიტაციო ვიზიტით. კერძოდ, მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზების დათვალიერება მოხდა უნივერსიტეტში 4 მარტს ხოლო შეხვედრები 

ჩატარდა ZOOM-ის პლადფორმის გამოყენებით დისტანციურ რეჟიმში.  აკრედიტაციისათვის 

წაროდგენილი იყო 1 საბაკალავრო და 1 სადოქტორო პროგრამა, შესაბამისად მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზების დათვალიერება და შეხვედრები მიმდინარეობდა ორივე პროგრამაზე 

პარალელურ რეჟიმში.  

 

შეხვდრები გაიმართლა ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, პროგრამის 

თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის ხელძღვანელებთან, ხარისხის უზუნველყოფის 
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სამსახურის წარმომადგენლებთან, პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან, დამსაქმებელთან, კურსდამთავრებულთან და სტუდენტებთან. შეხვედრები 

ჩატარდა მშვიდ და სამუშაო გარემოში.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობა შემოწმდა მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა  - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;  სწავლების მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობა -   მეტწილად 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;  სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა  - 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;  სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები -  

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 

რეკომენდაციები: 

 

 პროგრამაში მითითებული ბმული  „ბრძანება სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის 

შესახებ https://gtu.gr/Orders/ “ გასწორდეს ან ამოღებული იქნას ტექსტიდან. 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში სწავლის უფლება აქვს პირს, 

რომელიც  ფლობს მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ 

ხარისხს (სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს - „ინჟინერია 

და საინჟინრო საქმე (არაკლასიფიცირებული)“; „მემცენარეობა და მეცხოველეობა“;  

„გარემოს დაცვის ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება“; 

„გარემოსმცოდნეობა“ - ამოღებული იქნას შემდეგი მიმართულებები: „მემცენარეობა 

და მეცხოველეობა“;  „გარემოს დაცვის ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო და 

ველური ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“; 

 გამარტივდეს და მკაფიო გახდეს შეფასების სისტემა სასწავლო კურსებში 

„სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა“ და „კვლევის მეთოდები აგროინჟინერიაში“ ; 

 პროგრამის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება. 

 

 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის: 

 სასურველია გაფართოვდეს  კავშირები კერძო სტრუქტურებთან, მათი ინიციატივით  

მოწოდებული აქტუალური თემების დამუშავების მიზნით.;  

https://gtu.gr/Orders/
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 დოქტორანტების ჩართულობა საერთაშორისო კონფერენციებსა თუ კვლევით 

პროექტებში; 

 თვალსაჩინოების მაკეტების და ობიექტების და სხვადასხვა გამზომი 

მოწყობილოების გაზრდა 

 სტუდენტების ჩართულობა პროგრამის მონიტორინგსა და შეფასებაში. 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

 

ექსპერთა ჯგუფის მოსაზრება დაწესებულების არგუმენტირებული პოზიციის შესახებ 

 

1.1  სტანდარტთან მიმართებაში  

ექსპერთა ჯგუფის მიერ 1.1 სტანდარტში გაცემული რეკომენდაცია უსტ-ს მიერ 

აგრუმენტირებულ პასუხში გათვალისწინებულია, თუმცა ექსპერთა ჯგუფი 

ხელმძღვანელობს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ვიზიტამდე მოწოდებული მასალებით და შესაბამისად რეკომენდაციას ვტოვებთ ჩვენს 

დასკვნაში. 

2.3 სტანდარტთან მიმართებაში 

ექსპერთა გჯუფი მიიჩნევს, რომ შეფასების სისტემები სასწავლო კურსებში „სამეცნიერო 

კომუნიკაციის ტექნიკა“ და „კვლევის მეთოდები აგროინჟინერიაში“ არის საკმაოდ რთულად 

გასაგები და არ არის დაკავშირებული უკეთესი სწავლის შედეგის მიღებასთან.  

 

 

4.4  სტანდარტთან მიმართებაში  
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ექსპერთა ჯგუფისათვის წარმოდგენილი ბიუჯეტით სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების დაფინანსებისათვის თანხების გამოყოფის საკითხი არ დასტურდება, 

ასევე აკადემირმა/მოწვეულმა პერსონალმა ვერ დაგვიდასტურა უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტიდან სამეცნიერო პროექტების დაფინანსების საკითხი. გამომდინარე აქედან 

რეკომენდაციას ვტოვებთ დასკვნაში.  
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად  ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა 

და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამის მიზნები შეესაბამება სტუ-ის და  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების  

ინჟინერინგის ფაკულტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიას. 

სადოქტორო პროგრამა აგრინჟინერია განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ვერ გვერდზე, რაც უზრუნველყოფს მის  საჯაროობას და 

ხელმისაწვდომობას. 

პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და მიღწევადია და შესაძლებელია  

პროგრამის მიზანი ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად:  

აგროინჟინერიის სადოქტორო პროგრამის მიზანია აგროინჟინერიის დარგის 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თანამედრო ტექნოლოგიების მცოდნე 

უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტის, პედაგოგისა და მკვლევარის მომზადება, 

რომელიც შეძლებს  მიღებული  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისა და სამეცნიერო-

კვლევის შედეგების ფართო გამოყენებით, ეფექტიანი აგროსაინჟინრო გადაწყვეტილებების 

მიღებას; სასოფლო - სამეურნეო საქმიანობისათვის მელიორაციული ღონისძიებების 

ეფექტიან გატარებას; მრავალფაქტორიანი ექსპერიმენტების დაგეგმვას, ჩატარებასა და 

გაანალიზებას. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით: სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოვლა - მოყვანის საკითხების გადაწყვეტას და მოსავლიანობის ამაღლებას; 

წყლის რესურსების ეფექტიან მართვას; სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

აგროეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნებას და წყლისმიერი ეროზიული პროცესებისა 

და ღვარცოფული  მოვლენების  შეფასებას. ბუნებრივი საფრთხეებისაგან სასოფლო - 

სამეურნეო სავარგულების დაცვას და მასთან დაკავშირებით საჭირო პრობლემატური 

საკითხების კვლევას და მეცნიერულად შეფასებას; გასაატარებელი ღონისძიებების 

დასაბუთებას და პრაქტიკაში დანერგვას. 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებული ორიენტირებულია შრომითი რესურსების 

ბაზარზე, კონკურენტუნარიანია და  აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს. 

პროგრამაში მითითებულია სხვადასხვა ინტერნეტ გვერდები (დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და მათი  



8 

 

შეფასების წესი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქცია, დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები, საგამოცდო 

ტესტების ნიმუშები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის 

დებულება, რექტორის ბრძანება სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ)  ერთი 

ბმული არ იხსენაბა. „სემესტრის დაწყებამდე უნივერსიტეტის რექტორი გამოსცემს 

ბრძანებას სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც განთავსდება ვებ-

გვერდზე: https://gtu.gr/Orders/ “. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უნივერსიტეტის მისია; 

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა;  

 სადოქტორო პროგრამა აგროინჟინერია 

რეკომენდაციები: 

პროგრამაში მითითებული ბმული  „ბრძანება სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ 

https://gtu.gr/Orders/ “ გასწორდეს ან ამოღებული იქნას ტექსტიდან. 

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 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

https://gtu.gr/Orders/
https://gtu.gr/Orders/
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 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 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის „აგროინჟინერია“ სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და მოიცავს შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად 

ცოდნას, უნარებს, პასუხისმგებლობას და ავტონომიურობას. საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

დოქტორანტურის საფეხურის სწავლის შედეგებს: 

 შეუძლია სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციული ღონისძიებების გატარების, 

ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის პროგნოზირების, ნაკადის მოძრაობის 

პირობების და საინჟინრო ამოცანების დამოუკიდებლად გადაწყვეტა;  

 აფასებს ჩასატარებელი მელიორაციული ღოისძიებების გატარების მნიშვნელობას;  

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების აგროეკოლოგიურ მდგომარეობას;  

 აგროეკოსისტემების მდგრადი განვითარების პერსპექტიულ ხედვას; 

სამელიორაციო  სისტემების გამოყენების აუცილებლობას;   

 წარმართავს დამოუკიდებელ კვლევას, რომელიც უკავშირდება ნიადაგის 

დეგრადაციის გამომწვევი მიზეზებისა და წყლისმიერ ეროზიული პროცესების 

გამოკვლევას; სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციული სისტემების ეკონომიკურ 

ეფექტიან მართვას;  

 სარწყავ და დამშრობ ფართობებზე ზედაპირული წყლების მოცილებისათვის 

საჭირო ღონისძიებების გატარებას;  

 ფერდობების მდგრადობისათვის საჭირო საინჟინრო გაანგარიშებებს;  

 გრუნტის წყლების კვლევას მის სარწყავად ხელმეორედ გამოყენების მიზნით; 

წყალსაცავებისა და მდინარეების სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით 

გამოყენებას.  აფასებს არსებულ მდგომარეობას რთული და წინააღმდეგობრივი 

პრობლემური საკითხის განხილვის დროს;  

 იყენებს ფერდობების გამაგრების მეთოდებს და მათი მოწყობისა და გამოყენების 

პირობებს. მოსალოდნელი ბუნებრივი სტიქიური (ეროზია, მეწყერ-ჩამონაქცევები, 

თოვლის ზვავები და სხვ.) მოვლენებისაგან დასაცავად და შესაბამისი 

პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად, კონკრეტულ საინჟინრო 

ღონისძიებებს;  

 სამელიორაციო სისტემების დაპროექტების, ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვის  

ხელშეწყობას; 

 განსაზღვრავს აგროეკოლოგიური წონანსწორობის შენარჩუნებისათვის საჭირო  

აუცილებელ პირობებს, ბუნების მდგრადობის ფაქტორებს;  

 სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციული ღონისძიებების გატარების დროს 

ეკორისკებისაგან დაცვითი ღონისძიებებისათვის საჭირო პირობებს;  

 ჩასატარებელ  პრევენციულ ღონისძიებებს;  
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 გასცემს რეკომენდაციებს და იღებს ეფექტურ, სწორ გადაწყვეტილებებს მიმდინარე  

პრობლემების გადასაჭრელად. კალაპოტებში მიმდინარე პროცესების და მათი  

მდგრადობისა და ტექნიკურად სრულყოფილი სამელიორაციო სისტემების 

გამართული მუშაობის შესახებ; 

 ანხორციელებს სწავლებას უახლესი სწავლა-სწავლების მეთოდებისა და მათ 

სტრატეგიათა კომბინირებით, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის 

გადაცემითა და მის განმტკიცებაზე ორიენტირებული დავალებების შედგენით, 

საკითხების ანალიზის პროცესში სტუდენტთა ჩართვა/თანამონაწილეობის 

უზრუნველყოფითა და მათი შეფასების რელევანტური მეთოდებისა და 

კრიტერიუმების გამოყენებით.  

 იზიარებს ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის ნორმებს, 

დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოაჩენს აგროინჟინერიის დარგში არსებულ 

ცოდნასთან ურთიერთკავშირში მყოფ ახალ ხედვებს, სტრატეგიებსა და 

კონცეფციებს; 

 საინჟინრო პროფესიული ქცევის ღირებულებებს: პუნქტუალობას, ობიექტურობას, 

ორგანიზებულობასა და კეთილსინდისიერებისაკენ სწრაფვას, პროფესიისადმი 

პატივისცემას. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით შექმნილია 

საგანმამნათლებლო პროგრამების შეფასების  საფაკულტეტო კომისია, რომელიც ამოწმებს 

საგანმანათლებლო პროგრამებითა და სასწავლო კურსების პროგრამებით 

გათვალისწინებული ლაბორატორიული აღჭურვილობის, სათანადო ლიტერატურის, 

პროგრამების განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის, აუდიტორიებისა და 

პროგრამის სხვა პარამეტრების შესაბამისობას ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

მოთხოვნებთან, აგრეთვე პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შესრულების 

პროცესის მიმდინარეობას. აღნიშნული კომისიის შემადგენლობაში შედის ფაკულტეტის, 

როგორც აკადემიური, ასევე მოწვეული პერსონალი, ასევე ფაკულტეტის სტუდენტი.  

 ექსპერტთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ სწავლის შედეგების შეფასების ეტაპები, რომელსაც გადის 

პროგრამა ლოგიკურია და მართებული.   

1. პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება;  

2. კურიკულუმის ანალიზი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ სტუდენტებს აქვთ 

შესაძლებლობა მიაღწიონ აღნიშნულ სწავლის შედეგებს;  

3. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება;  

4. შეფასების შედეგების გამოყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

პროგრამის მონიტორინგისა და განვითარებისათვის, პროგრამის განხორციელებაში 

ჩართული პერსონალის მიერ ხორციელდება შესაბამისი  საჭიროებების იდენტიფიცირება. 

შრომის ბაზრის მოთხოვნის დასადგენად პროგრამის ხელმძღვანელი პერიოდულად 

ახლორციელებს შეხვედრებს შესაბამისი დარგის პოტენციურ დამსაქმებლებთან, ასევე 

დარგის პრაქტიკოს სპეციალისტებთან. სწავლის შედეგების შეფასების მიზნით 

ფაკულტეტი ახორციელებს გარკვეული გამოკითხვებს დარგობრიც ასოციაციებში. 

ფაკულტეტზე შემუშავებულია შესაბამისი კითხვარები, რომლითაც პერიოდულად 

ხორციელდება დამსაქმებლების მიერ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება. 

პროგრამის შეფასების ნაწილში აქტიურად არიან ჩართულნი სტუდენტები და 
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კურსდამთავრებულები. პროგრამის მიმდინარეობისას სხვადასხვა ტიპის აქტივობების 

შეფასების დროს ფიქსირდება სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსებით განსაზღვრული 

სწავლის შედეგების მიღწევა, რაც საბოლოოდ  პროგრამის სწავლის შედეგებზე გასვლის 

მაჩვენებლის განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. 

 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“;  

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება და განვითარება;  

 პროგრამის სამიზნე ნიშნულები;  

 პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა;  

 დამსაქმებლების და კურსდამთავრებულების გამოკითხვის შედეგები. 

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 
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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 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც  

ფლობს მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს 

(სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს - „ინჟინერია და საინჟინრო 

საქმე (არაკლასიფიცირებული)“; „მემცენარეობა და მეცხოველეობა“;  „გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“) 

კურსდამთავრებულს. მხედველობაში მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა; სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები 

და ა.შ.). პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს კვლევითი პროექტი, 

სადაც გამოიკვეთება აპლიკანტის კვლევის მიზანი და მიმართულება, ასევე - ინგლისური 
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ენის არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი საერთაშორისო 

სერტიფიკატი. ზემოხსენებული სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში აპლიკანტი 

გამოცდას ჩააბარებს სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში, ინგლისურ ენაში. დოქტორანტობის 

კანდიდატს, რომელსაც გავლილი აქვს ინგლისურენოვანი (ბაკალავრიატი ან/და 

მაგისტრატურა) პროგრამა გამოცდის ჩაბარება და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ 

მოეთხოვება. დოქტორანტობის კანდიდატი გასაუბრებას გადის საფაკულტეტო დროებით 

კომისიასთან. დოქტორანტურაში მიღების წესი და ჩარიცხვის პირობები, ასევე საგამოცდო 

ტესტების  ნიმუშები უცხო ენებში მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.   

პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტში გაწერილია, რომ პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და სწავლის შედეგებს, თუმცა 

ექსპერთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ პროგრამაში დაშვების წინაპირობებში მითითებული 

მიმართულებების - „მემცენარეობა და მეცხოველეობა“;  „გარემოს დაცვის ტექნოლოგია“; 

„ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“)  მაგისტარურის ხარისხის 

ან მასთან გათანაბრებული პირები, ვერ შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას აგროინჟინერიის 

სადოქტორო პროგრამაზე, იმ საინჟინრო დისციპლინების არ ცოდნის გამო, რომლებიც 

წარმოადგენს პრერეკვიზიტულ ცოდნას პროგრამაში მითითებული კურსების. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“  

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის  

 №133/ნ ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ტექნიკური  

 უნივერსიტეტის წესდება” –  http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php   

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №2691 დადგენილებით 

დამტკიცებული „სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია“;  

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის 

ინსტრუქცია https://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/sasw_proc_mrt_inst_260221_SD.pdf  

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის 

ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია http://gtu.ge/Study-

Dep/Files/Pdf/studentta_kont_form_130219_SD.pdf    

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

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php  

რეკომენდაციები: 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაში სწავლის უფლება აქვს პირს, რომელიც  

ფლობს მაგისტრის კვალიფიკაციას ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს 

(სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დეტალური სფეროს - „ინჟინერია და საინჟინრო 

საქმე (არაკლასიფიცირებული)“; „მემცენარეობა და მეცხოველეობა“;  „გარემოს დაცვის 

ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“ - 

http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php
https://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/sasw_proc_mrt_inst_260221_SD.pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/studentta_kont_form_130219_SD.pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/studentta_kont_form_130219_SD.pdf
https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
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ამოღებული იქნას შემდეგი მიმართულებები: „მემცენარეობა და მეცხოველეობა“;  „გარემოს 

დაცვის ტექნოლოგია“; „ბუნებრივი გარემო და ველური ბუნება“; „გარემოსმცოდნეობა“; 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

              ☐    შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შემუშავებული და აკადემიური საბჭოს მიერ 

დამტკიცებულია საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასების და  

განვითარების წესი, რომელიც თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის 

განსაზღვრავს პროგრამის შედგენის/განვითარების მეთოდოლოგიას. უნივერსიტეტის 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული და მათ შორის, აგრარული მეცნიერებების და 

ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური 

პერსონალი, რომელიც ჩართულნი არიან საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა 
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და განვითარების პროცესებში, ასევე საფაკულტეტო კომისიები, აქტიურად 

ხელმძღვანელობენ აღნიშნული წესის შესაბამისად.   

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 60 კრედიტს, რომელიც 

დეტალურადაა წარმოდგენილი პროგრამის საგნობრივ დატვირთვაში და რომელიც 

ნაწილდება შემდეგნაირად: 55 სავალდებულო და 5 კრედიტი არჩევითი კურსისგან.  

მეორე და შემდგომი სემესტრები ითვალისწინებს კვლევითი კომპონენტების შესრულებას,  

რომელშიც შედის: კვლევითი პროექტი/პროსპექტუსი, კოლოქვიუმი-1, კოლოქვიუმი-2,  

კოლოქვიუმი-3, წინასწარი დაცვა, დისერტაცის დასრულება და დაცვა.  კვლევითი 

კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად, დისერტაციის დაცვის ეტაპზე, დასკვნითი  

შეფასებით. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია სტუ-ის ვებგვერდზე  

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის 

შედეგებთან.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“  

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

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება  

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php  

 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
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              ☐ 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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსები ქრონოლოგიურად ვითარდება. 

დისციპლინების შესწავლა მიმდინარეობს ლოგიკური თანმიმდევრობით და ატარებს 

კომპლექსურ ხასიათს. ზოგიერთ შემთხვევაში კონკრეტული საგანი მომდევნო საგნის 

შესწავლის წინაპირობას წარმოადგენს. ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო 

კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, რაც დასტურდება 

კურიკულუმში წარმოდგენილი სწავლის შედეგების რუკაში მოცემული ინფორმაციით. 

ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

დოქტორანტურის დონეს და მათგან გამომდინარეობს პროგრამის სწავლის 

შედეგები,ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა დადგენილია ამ 

სასწავლო კურსის მიზნით გათვალისწინებული  სწავლის შედეგების, სხვადასხვა სწავლა-

სწავლების მეთოდების საჭიროებისა და ასათვისებელი მასალის სირთულისა და 

მოცულობის შესაბამისად. პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი 

პერმანენტულად ახორციელებს დარგის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული სასწავლო 

მასალებით სალექციო თემატიკის გამდიდრებას და შესაბამისი ლიტერატურით 

უზრუნველყოფას. 

ექსპერთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ სასწავლო კურსში „სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა“ 

შეფასების სისტემა გასამარტივებელია. აღნიშნულ საგანში სტუდენტის  შეფასება ხდება 

„მიმდინარე აქტივობით“ რომელიც ფასდება 15 ქულით, შეფასების კრიტერიუმებია 3. 

თემეტური პროექტით, რომლის შეფასების კრიტერიუმია 8, ნაშრომის ტექნიკური მხარე 2 

შეფასების კრიტერიუმით. „შუასემესტრული გამოცდა“ - მეცნიერული ესე-ს მომზადება 

მაქსიმალური ქულა 30, შუასემესტრული გამოცდა 30 ქულა 9 შეფასების კრიტერიუმით. 

დასკვნითი გამოცდა - რეფერატი  - მაქსიმალური 20 ქულა, რეცენზია - მაქსიმალური 20 

ქულა, რეფერატიც და რეცენზიაც ფასედება 5-5 კრიტერიუმის მიხედვით. ასევე 

ბუნდოვანია შეფასების სისტემა სასწავლო კურსში „კვლევის მეთოდები 

აგროინჟინერიაში“, კერძოდ გაწერილია შეფასების კრიტერიუმი რა შემთხვევაში იღებს 

სტუდენტი 10 ქულას, ხოლო 9, 8, 7, 6, 5 ქულა გაუგებარია რა კრიტერიუმით იწერება.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“;  

 სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები);  

 სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი;  

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php   

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასების და განვითარების წესი;   

 აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

გამარტივდეს და მკაფიო გახდეს შეფასების სისტემა სასწავლო კურსებში „სამეცნიერო 

კომუნიკაციის ტექნიკა“ და „კვლევის მეთოდები აგროინჟინერიაში“ . 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

    ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

https://gtu.ge/Learning/doq_debuleba.php
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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 

 

უნივერსიტეტში არსებობს სტუდენტთა ინფორმირების ელექტრონული სერვისები, 

რომელიც სტუდენტს უზრუნველყოფს დროულად გაეცნოს შეფასების შედეგებს. 

შესაძლებლობა აქვს მიიღოს ინფორმაცია უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებისა და 

სიახლეების შესახებ (ადმინისტრაციული საკითხები, სოციალური დახმარება, დასვენების 

სერვისები და სხვა მათთვის საჭირო ინფორმაცია). ყოველწლიურად ტარდება სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციები, ფაკულტეტზე ტარდება დარგობრივი სემინარები, 

რომლებშიც მონაწილეობას იღებენ სტუდენტებიც. უნივერსიტეტი უწყობს ხელს 

სტუდენტის ჩართვას კვლევითი პროექტების განხორციელებაში, პრაქტიკული უნარების 

განმავითარებელ კომპონენტებსა და კურიკულუმისაგან დამოუკიდებელი ინიციატივების 

განხორციელებაში, სამეცნიერო-კვლევითი, შემოქმედებითი, და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებაში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013  წლის 9 სექტემბრის №133/ნ  ბრძანება;  

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“  

 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები;  

 კურსდამთავრებულთა, სტუდენტთა თანაავტორობით გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო ნაშრომები;  

 საერთაშორისო კონფერენციების შრომათა კრებულები;  

 სამეცნიერო კონფერენციები https://gtu.ge/Science/Conference/  

 

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 

https://gtu.ge/Science/Conference/
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

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 

პროგრამის თითეულის სასწავლო კურსის სწავლების მეთოდები შეესაბამება უმაღლესი 

განათლების მე-3  საფეხურს, კურსის შინაარს და უზრუნველყობს სწავლის შედეგების 

მიღწევას. სწავლის პროცესში კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები, 

რომელიც ასახულია შესაბამის სასწავლო კურსის სილაბუსებში - დისკუსია/დებატები, 

ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, დემონსტრირება, შემთხვევების შესწავლა (Case study), 

ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, 

ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი, წერითი მუშაობა, ახსნა-განმარტება, ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება, პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია, გონებრივი იერიში 

(Brain storming), პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით. თითოეულ 

სასწავლო კურსში სწავლება-სწავლის მეთოდები არის მოქნილი და მაქსიმალურად 

ითვალისწინებს სტუდენტების ინდივიდუალურ საჭიროებებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორებითითოეულ სასწავლო კურსში სწავლება-სწავლის 

მეთოდები არის მოქნილი და ითვალისწინებს სტუდენტების ინდივიდუალურ 

საჭიროებებს. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“;  

 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები);  

 სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები 

http://gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf ;  

 სტუდენტებთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსომალთან ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სტუდენტის შეფასება ხორციელდება სტუ-ს მიერ დადგენილი პროცედურების მიხედვით 

და არის კანონმდებლობასთან შესაბამისი. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის 

შეფასება პროგრამის თითოეულ კომპონენტში მოიცავს 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას; სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება 

გამჭვირვალე კრიტერიუმები. შეფასების შედეგები აისახება ელექტრონულ უწყისში, 

რომლებიც უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების 

შესახებ. სტუდენტი ინფორმირებულია სტუ-ში მოქმედი შეფასების სისტემისა და 

შეფასებასთან დაკავშირებით მოქმედი რეგულაციების შესახებ. 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები 

და მათი შეფასების წესი განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია https://gtu.ge/Study -

Dep/Forms/Forms.php  

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი/კომპონენტების შეფასება:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;  

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება;   

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;   

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;   

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ 

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;   

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი 

ხარვეზების გამო;   

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  

კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად, დისერტაციის დაცვის ეტაპზე, დასკვნითი 

შეფასებით.     

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, 

სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების სისტემა, 

რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას და 

https://gtu.ge/Study%20-Dep/Forms/Forms.php
https://gtu.ge/Study%20-Dep/Forms/Forms.php
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შეესაბამება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებას 

„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის 

დამტკიცების შესახებ“. 

უნივერსტეტს აქვს პლატფორმა https://elearning.gtu.ge/, სადაც მათ შეუძლიათ მიიღონ 

ინფორმაცია დავალებების შესახებ, სასწავლო მასალის შესახებ და სხვადასხვა აქტიობების 

შესახებ. უნივერსტეტი გეგმავს პლატფორმის განვითარებას რაც ნიშნავს იმას, რომ 

პლატფორმა გააერთიანებს ყველა იმ საჭიროებებს რაც სტუდენტისათვის იქნება დამხმარე 

სასწავლო პროცესში. ნიშნების ატვირთვა, ელექტრონული, ბიბლიოთეკა და ა.შ.  

   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „აგროინჟინერია“;  

 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები);  

 სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 22 იანვრის №198 დადგენილებით 

დამტკიცებული „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის 

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

 სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები 

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

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და 

დოქტორანტურის დებულება http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/doq-

debuleba_081118_SD.pdf ; 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები და მათი შეფასების წესი 

https://gtu.ge/Science/PhD_pdf/danarTi_3_Sefasebis_wesi_2019.pdf    

 დოქტორანტის პერსონალური სამუშაო გეგმა 

http://gtu.ge/Learning/pdf/doqtoranturis_danarti_1_2018_1.pdf   

 სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრების წესი https://gtu.ge/News/13613/   

 სტუ-ში პლაგიატზე შემოწმების წესი;  

 სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუების შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

https://elearning.gtu.ge/
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/scavlebis%20metodebi%20da%20aqtivobebi.pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/doq-debuleba_081118_SD.pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/doq-debuleba_081118_SD.pdf
https://gtu.ge/Science/PhD_pdf/danarTi_3_Sefasebis_wesi_2019.pdf
http://gtu.ge/Learning/pdf/doqtoranturis_danarti_1_2018_1.pdf
https://gtu.ge/News/13613/
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა აგროინჟინერია, ორიენტირებულია 

თანამედრო ტექნოლოგიების მცოდნე უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტის, 

პედაგოგისა და მკვლევარის მომზადებაზე. ამისათვის პროგრამაში გათვალისწინებულია 

სხვადასხვა აქტიობები, როგორც სამეცნიერო ასევე საგნობრივი. სტუდენტებთან 

გასაუბრებისას დადგინდა, რომ ისინი კმაყოფილები არიან ადმინისტრაციასთან 

თანამშრომლობით. იქიდან გამომდინარე, რომ დოქტორანტურის საფეხურზე უმრავლეს 

შემთხვევაში სტუდენტები დასაქმებულები არიან, მათთვის იგეგმება ინდივიდუალური 

გრაფიკები ამის მოთხოვნის შემთხვევაში, ასევე ნებისმიერი ინფორმაცია არის 

ხელმისაწვდომი უნივერსტეტის ოფიციალურ საიტზე, რაც ასევე გადამოწმდა ექსპერტების 

მიერ.  არის შემთხვევები, როდესაც მათ ჭირდებათ დამატებითი კონსულტაციები 

ადმინისტრაციასთან, გასაუბრებისას დოქტორანტებმა აღნიშნეს, რომ მათ შეუძლიათ 

ნებისმიერ დროს მიმართონ ფაკულტეტს, დეკანს ან პროგრამის ხელმძღვანელს. ამის 

შესახებ მათ აქვთ ინფორმაცია ფაკულტეტიდან სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით ვის 

შეუძლიათ, რომ მიმართონ. ფაკულტეტის წარმომადგენლებთან გასაუბრებისას 

თვალნათლთლივ ჩანდა სტრუქტურის მოტივიაცია სტუდენტებთან თანამშრომლობის, 

მათი ხელშეწყობის სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტიოებებში. მაგალითად: თუ 

სტუდენტს სურს გამოაქვეყნოს სტატია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში, რაც 

მოითხოვს დამატებით თანხებს, მათ შეუძლიათ მიმართონ ფაკულტეტს, რომელიც 

განიხილავს აღნიშნულს და დაუფინანსებს სტატიის გამოქვეყნებას. ეს ფაქტი 

დაადასტურეს სტუდენტებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერვიუების პროცესში ჩართულ 

სტუდენტებს ჯერ არ ქონდათ მსგავსი გამოცდილება და არ გამოუქვეყნებიათ 

სართაშორისო ჟურნალში სტატია, მათ იციან, რომ არსებობს შესაძლებლობა 

უნივერსტეტმა დაუფინანსოს კვლევითი სტატიის გამოქვეყნება.  

სტუდენტებმა დაადასტურეს, რომ უნივერსტეტი ხშირად ატარებს გამოკითხვებს, გარდა 

აღნიშნული გამოკითხვებისა უნივერსტეტში არსებობს ყუთი სადაც შეუძლიათ 

სტუდენტებს გამოხატონ თავიანთი აზრი.  

პროგრამის ფარგლებში მათ აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ საერთაშორისო 

კონფერენციებში, რომელსაც უნივერსტეტი ატარებს ყოველწლიურად, ასევე მათ აქვთ 

შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა საერთაშორისო მობილობების შესახებ. 

თუმცა ინტერვიუების პროცესში ჩართული არცერთი სტუდენტი არ ყოფილა 

საერთაშორისო მივლინებით სხვა ქვეყანაში. ძირითადად ამის მიზეზი არის ის, რომ 

უმეტესობა მუშაობს. გასაუბრებაზე მყოფი სტუდენტები ამ ეტაპზე არ არიან ჩართულები 

კვლევით გრანტებში. თუმცა ერთ-ერთმა აღნიშნა, რომ ბაკალავრიატში სწავლის დროს 

ქონდა მსგავსი გამოცდილება.  

დოქტორანტებთან გასაუბრებისას დადასტურდა, რომ ისინი იღებენ სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვისა და მიღწევების გასაუმჯობესებლად აუცილებელ ინფორმაციას, 
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კონსულტაციასა და დახმარებას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან 

და დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალისგან.  

კურსდამთავრებულებთან გასაუბრებისას გამოიკვეთა, რომ მათ კვლევითი მეთოდები არ 

გაუვლიათ. კვლევითი უნარების გამომუშავებაში მათ დაეხმარათ თემის ხელმძღვანელი. 

თუმცა განახლებულ პროგრამაში შეტანილია საგანი კვლევის მეთოდები 

აგროინჟინერიაში, რაც მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა აგროინჟინერია 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

დოქტორანტურის საფეხურზე მნიშვნელოვანია მეცნიერ ხელმძღვანელის ჩართულობა 

დოქტორანტის თემის წერისა თუ სხვა აქტივობების პროცესში. დოქტორანტების პირადი 

საქმეების შესწავლით დასტურდება, რომ მათ გააჩნიათ საკმარისი კვალიფიკაცია 

იმისათვის, რომ შეძლონ სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა.  

სტუდენტები გასაუბრებისას აღნიშნავენ, რომ პროფესორები, რომლებიც 

ხელმძღვანელობენ მათ არიან კვალიფიციურები, როგორც თავიანთ დარგში, ასევე სხვა 

ქვედარგებში რაც დოქტორანტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა თემასთან მიმართებაში 

გაიაროს კონსულტაცია. ეს იქნება კვლევითი მიმართულება თუ სხვა რაიმე 

ადმინისტრაციული კომპონენტი. (ინფორმაცია დისერტაციის დაცვის წინაპირობებზე, 

საერთაშორისო კონფერენციებზე და ა.შ) დოქტორანტისა და მეცნიერ ხელმძღვანელის 

კონსულტაციები ხორციელდება, როგორც მეილით ასევე ინიშნება ინდივიდუალური 

შეხვედრები. სტუდენტს სწავლის პროცესში შეუძლია თემის შეცვლა, ასევე მეცნიერ 

ხელმძღანელის, რაც გაწერილია, როგორც დოქტორნტურის დებულებაში, ასევე ამის 

შესახებ ინფორმირებულები არიან სტუდენტებიც. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება 

o ინტერვიუები 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

დოქტორანტების ჩართულობა საერთაშორისო კონფერენციებსა თუ კვლევით პროექტებში 

 

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  
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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 

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; 
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 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 

 

სადოქტორო პროგრამის „აგროიჟინერია“ განმახორციელებელი პერონალი შერჩეულია 

დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, შესაბამისად  სადოქოტო პროგრამას 

„აგროინჟინერია“ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; რაც დასტურდება მათი პირადი რეზიუმეებითა და 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციით.  პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს  6 

აკადემიური პერსონალი, რომელთაგან ძირითადი ნაწილი აფილირებულია 

უნივერსიტეტთან, ხოლო 4 მოწვეული პერსონალია,. ჯამში პროგრამის განხორციელებას 

ემსახურება   1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1  ასისტენტ-პროფესორი. 

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელთა რაოდენობაა 9. 

სასწავლო პროცესში ჩართულ სპეციალისტება მრავლად აქვთ წარმოდგენილი  სამეცნიერო 

შრომები, რომლებიც მიმართულია  დარგის განვითარებისკენ და ადასტურებს 

განმახორცილებელ პერსონალის მაღალპროფესიულ დონეს.  

პროგრამაში ჩართულ პირთა ბოლო 5 წლის განმავლოვაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

ნაშრომების რაოდენობა შეადგენს 143-ს, რომელთაგან 24 გამოქვეყნებულია უცხოეურ 

მაღალ რეფერირებად ჟურნალებში. საერთაშორისო კონფერენციებში 24 მოხსენება იქნა 

გაკეთებული პროგრამაში ჩაღტული აკადემიური პერსონალის მიერ.  

სადოქტრო პროგრამის განხორციელებას ემსახურება კვალიფიციური ადმინისტრაციული 

და დამხმარე პერსონალი, რომელთა  რაოდენობა შეადგენს 96-ს  და მათი საქმიანობა 

უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრად განხორციელებას და მისი შემდგმი 

განვითარებისთვის საჭირო აქტივობებს.  

განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა ადექვატურია დოქტრანტების 

რაოდენობის, ასევე  დოქტორანტთა რაოდნობის ადექვატურია  სამეციერო 

ხელმძღვანელების რაოდენობა, რომლებიც კომპეტენტურად წარმართავენ დოქტრანტთა 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, უზრუნველყოფენ აქტუალური თემატიკის 

დამუშავებას და მიღებული სარწმუნო კვლევის შედეგების მიხედვით, დადგენილი წესით  

გაფორმებული დისერტაციების წარმოდგენასა საჯარო დაცვისთვის. 

          

პროგრამის ხელმძღვანელია პროფსორი   გამოირჩევა თავის პედაგოგიუირი, სამეცნიერო 

და ადმინსტრაციული საქმიანობით. პროგრამის ხელმძღვანელი აქტიურად არის 

ჩართული თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობაში, აქვს წვდომა სხვა ქვეყნების ანალოგ 

პროგრამებთან, გააჩნია ზუსტი მიზნები და ნიშნულები პროგრამის განხორციელებისა და 

მისი შემდგიმი განვითარებისთვის და ორიენტირებულია დარგისთვის მნიშვნელოვანი 

პრობლემების გადაჭრისკენ. აქვს უმაღლეს სასწავლებელში მუშაობის რამოდენიმე ათეულ 

წლიანი გამოცდილება   და   აქვ პროგრამის შემუშავებისა და მისი განხორციელების 
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მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი ცოდნა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები; 

 აკადემიური დატვირთვების გაანარიშებისა და განაწილების ინსტრუქცია; 

 პერსონალის  რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია; 

 აკადემიური საბჭოს დადგნილბა პროგრამის ხელმძრვანელის სტატუსი შესახებ; 

 ფაკულტეტის დებულება; 

 იტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია გაფართოვდეს  კავშირები კერძო სტრუქტურებთან,მათი ინიციატივით  

მოწოდებული აქტუალური თემების დამუშავების მიზით.   

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 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილია სტუ-ის რექტორის 2019 წლის 19  

ნოემბრის № 01-09-10/273 ბრძანებით შექმნილია საფაკულტეტო კომისიები, რომლებიც 

აფასებენ მეცადინეობების ხარისხს, კვლევითი და საგამომცემლო საქმიანობის შედეგებს, 

აკეთებენ  შესაბამის დასკვნებს და ანალიზს 

პროგრამაში ჩართული აკდემიური პერსონალი ინტერვიუს ადასტურებენ, რომ, 

ყოველწლიურად ხორციელდება მათი  სამეცნიერო/კვლევითი  და პედაგოგიური 

მუშაობის შედეგების შეკრება და შეფასება. აღნიშნულ პროცესში ჩართულნი არიან 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წლიური სამეცნიერო 

ანგარიშის წარდგენისათვის დეპარტამენტის ყველა თანამშრომლისგან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე დოკუმენტის მომზადებას.  

 

 

 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

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

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამა  ძირითადად უზრუნველყოფილია თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და იმ 

ბაზით, რომელიც მის განკარგულებაშია დოქტორანტთა პრაქტიკის გასავლელად 

მემორანდუმით გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ორგანიზაციასთან 

„საქართველოს მელიორაცია“.  

პროგრამა უზრუელყოფილია საბიბლიოთეკო  და სხვა ტექნიკური რესურსებით, 

რომლებიც რაოდენობრივად და ხარისხობრივად უზრუნველყოფენ პროგრამის მიზნებისა 

და სწავლის შედეგების მიღწევას; ხელმისაწვდომია უნივერსიტტის 

ბიბლიოთეკაში,როგორც მტერიალური ისე ელექტრონული სახით. პროგრამის 

ხელმძღვანელის მიერ დამუშავებული და გამოცემული ახალი სამეცნიერო ლიტერატურა, 

რომელიც შეტანილია სილაბუსეში ანუ  სასწავლო მასალის ძირითად წყაროებში. 

ბიბლიოთეკის კატალოგისა და „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკისთვის“ 

პროექტში მოაწილეობისთ დოქტორანტებს ხელი მიუწვდებათ  თანამედროვე 

გამოკვლევების შედეგებზე,რაც ხელს უწყოს სადისერტაციო ნაშრომის ლიტერატურული 

მიმოხილვის სრულყოფილად წარმოდგენას.დოქტორანტები ინფორმირებული არიან 

აღნიშნულის შესახებ და აქტიურად იყენებენ ბენგვერდის საბიბლიოთეკო სივრცეს. 

 

სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ტექნიკური აღჭურვილობა  შეესაბამება  

პროგრამით  გათვალისწინებული  სასწავლო  კურსების პრაქტიკულად განხორციელებას 

და იძლევა სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას, თუმცა  სასურველია 

ირიგაციული სისტემების უფრო მეტი თვალსაჩინოება, რომელიც თითქოს ნაწილობრივ 
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ბალანსირდება კონკრეტული სადისერტაციო ნაშრომის თემატიკით საჭირო კლევების 

ჩატარებით სახელშკრულებო სტრუქტურებში.  

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- სტუ-ს საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა 

- საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

- ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი მდგომარეობა 

- სადოქტორო დისერტაციები 

- ინტერვიუ დოქტორანტებთან 

- სტუს ტექნიკური ქონების ფლობის დოკუმენტაცია; 

 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

თვალსაჩინოების მაკეტების და ობიექტების და სხვადასხვა გამზომი მოწყობილოების 

გაზრდა 

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 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

 

პროგრამის დაფინანსება და მდგრდობა უზრუნველყოფილია ფინანსურად ნაწილობრივ 

სტუდენტთა სწავლის გადასახადით, მეტი წილი კი ფაკულტეტის ბიუჯეტით,თუმცა 

პროგრამის თვითკმარობას გარდა აღნიშნულისა, განაპირობებს ის, რომ  მისი ფინანსირება 

ხდება ცენტრალიზებულად უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდანაც. 

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ბიუჯეტში საერთოდ არ არის გათვალისწინებული 

დოქტორანტების სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების ხარჯები. დოქტორანტები და მათი 

ხელმძღვანელები ინტერვიუს დროს აღნიშნავენ, რომ  კვლევები, რომელიც ტარდება მათ 

სადისერტაციო ნაშრომების ფარგლებში  არ საჭიროებს დიდ ფინანსურ ხარჯებს და 

სრულიად საკმარისია ფაკულტეტზე არსებული რესურსი. ზოგიერთმა დოქტორანტმა 

აღნიშნა, რომ ჰქონიათ შემთხვევები, როდესაც საკუთარი ხარჯებით წასულან 

მივლინებებში და შეუძენიათ მცირე ფასიანი სხვადასხვა ნივთები, რომლების საჭირო იყო 

მათი კვლევის ჩატარებისათვის.  

ექსპერთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტში აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს 

სადოქტორო კვლევის და ასევე პერსონალის პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო 

ხარჯები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუს ბიუჯეტი 

 სადოქტორო პროგრამის ბიუჯეტი 

 აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტეების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

ბიუჯეტი 

რეკომენდაციები: 

პროგრამის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნეს დოქტორანტების და ასევე 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

       

☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

     

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 

იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და აგრარული მეცნიერებების 

და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

რომელიც ამ უკანასკნელის მართვის ორგანოა აქტიურად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან 

და  პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან. მათი 

ჩართულობით წარმოებდა და წარმოებს პროგრამის განვითარებისთვის საჭირო 

გამოკითხვები და   გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინებით, იმ რეკომენდაციებისა და 

სურვილების შესრულება, რომელიც გამსაზღვრავს პროგრამის წარმატებით 

განხორციელებას. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საკმაოდ 

დეტალურად განიხილავს სასწავლო პროგრამის კურიკულუმს, სასწავლო კურსების 

სილაბუსებს და იძლევა რეკომენდაციებს მათი სრულყოფისათვის. პირადი 

გადაწყვეტილებებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. 

აღნიშნულის მიღწევას ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახერხებს შეფასების  შიდა 

და გარე მექანიზმების გამოყენებით. შიდა მექანიზმებით უზრუნველყოფილია სწავლების 

ხარიხის უწყვეტი გაუმჯობესება, პროცესის მონიტორინგი და მატერიალური რესურსების 

ეფექტური გამოყენება. შიდა შეფასების უმთავრესი მხარეები არიან სტუდენტები და 

აკადემიური პერსონალი, თუმცა ამ  საქმიანობაში აქტიურადაა ჩართული დამსაქმებელიც. 

ფაკულტეტზე მოქმედებს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის სისტემა, 

რომელიც ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტუდენტებთან მუშაობის 

მიმართულებას განსაზღვრავს  და შიდა შეფასებისთვის მძლავრი მექანიზმია. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ვებგვერდი http://gtu.ge/quality/       

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს დამტკიცებული „სტუ - ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

შიდა მექანიზმები“  

 სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი; სწავლის შედეგების ელექტრონული 

მონიტორიგის სიტემა, 

 სტუდენტთა, კურსდამთავრებულების, სტუდენტების და პერსონალის 

გამოკითხვის შედეგები. 

 ინტერვიუ დამსაქმებლებთან 

 ინტერვიუ სტუდენტებთან, 

ინტერვიუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსებთან 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

http://gtu.ge/quality/
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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 

პროგრამა იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. განიხილება და სრულდება 

ეროვნული საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციები. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 1 ოქტომბრის №76 

გადაწყვეტილებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია; ხოლო 

სადოქტორო პროგრამამ 2012 წ-ის 28 სექტემბრისN 517 გადაწყვეტილებით მიიღო 

აკრედიტაცია. საანგარიშო პერიოდში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა  თვითშეფასების 

ანგარიშის წარდგენა განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნულ ცენტრში. გარდა 

ამისა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხარდაჭერით განხოციელდა სახელმწიფო 

აუდიტის სამსხურის კვლევა, რომლის მიზანი იყო სწავლის შედეგების ანალიზი და და 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების  გამოკვეთა. აღნიშნული კვლევის შედეგებით ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა აუდიტის სამსახურისგან მიიღო რეკომენდაციები, 
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რომლის შესრულებით, კიდევ უფრო ამაღლდა სამსახურის  ჩართულობა სტუდენტთა, 

კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებლებთან დაკავშირებულ საკითხებში, რამაც 

საბოლოოდ შესაძლებლობა მისცა სამსახურს შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობა 

ეწარმოებინა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანდართულიმასალები 

 გარე ხარისხის შეფასების შედეგად განხორციელებული ცვლილებები. 

 ინტერვიუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსთანინტერვიუ 

სტუდენტებთან 

 ინტერვიუ 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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5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

დაწესებულება უზრუნველყოფს პროგრამის მონიტორინგსა და პერიოდულ შეფასებას. 

პროგრამის ყოველწლიური თვითშეფასება მზადდება აკადემიური პერსონალისა 

ჩართულობით. პროგრამის პერიოდული შეფასების მიზნით აქტიურად წარმოებს 

დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა.  კითხვარების შედგენას უზრუნველყოფს 

ხარისხის სამსახური და გამოკითხვის შედეგების ანალიზსაც  და მის განზოგადებასაც 

ახდენს ხარსხის უზრუნველყოფს სამსახური, რითაც ახერხებს სრულად ჩართოს 

ფაკულტეტზე მიმდინარე პროცესებში როგორც აკადემიური პერსონალი, ისე 

სტუდენტები, პოტენციური დამსაქმებლები  და სხვა დაინტერესებული მხარეები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ხარსხის უზრუნველყოფის სამსახურის კითხვარები და გამოკითხვის შედეგები 

o ჩატარებული მეცადინეობების მონიტორინგის ოქმები 

o სწავლის შედეგების შეფახების მექანიზმები 

o კურსდამთავრებულთა კითხვარები და გამოკითხვის შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სტუდენტების ჩართულობა პროგრამის მონიტორინგსა და შეფასებაში 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 
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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 

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:  აგროინჟნერია, 

დოქტორანტურა  

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 38  

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, 

სწავლის შედეგები და 

მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

     

2. სწავლების 

მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, 

პროგრამის ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

3. სტუდენტთა 

მიღწევები, მათთან 

ინდივიდუალური 

მუშაობა 

     

4. სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
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5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

     

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე 

მამუკა ბენაშვილი                                                                

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ი  

 

 

ქეთევან კინწურაშვილი                                                     

 

 

 

 

 

თამარ თავხელიძე                              

 


