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ავტორიზაციის დასკვნის რეზიუმე 

 

ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

2011 წლის 21 იანვრის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, უნივერსიტეტმა მოიპოვა სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი 5 

წლის ვადით. 2012 წლისთვის უნივერსიტეტი ახორციელებდა სამ საგანმანათლებლო 

პროგრამას: საექთნო საბაკალავრო პროგრამა, ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა და 

ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა.  სტუდენტების ზღვრული რაოდენობა 

იყო 246. 2013 წლის ბოლოს უნივერსიტეტმა მიიღო აკრედიტაცია ფინანსებისა და საბანკო 

საქმის საბაკალავრო პროგრამისთვის, ხოლო 2014-2017 წლებში - საგანმანათლებლო 

პროგრამებისთვის, რომელსაც ახლა ახორციელებს. მათ შორის არის მედიცინის 

ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა (MD), რომელზეც ირიცხება უცხოელი 

სტუდენტების უდიდესი ნაწილი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 18 იანვრის N5 გადაწყვეტილების თანახმად, ევროპis 

უნივერსიტეტმა ხელმეორედ მიიღო სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი 5 წლის ვადით, 

2021 წლამდე. ორი სტუდენტის საჩივრის გამო, 2018 წლის 20 აგვისტოს უნივერსიტეტმა 

გაიარა მონიტორინგი და ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, დაწესებულებას 

შეეზღუდა სტუდენტთა მიღების უფლება შემდეგი 3 წლის განმავლობაში 

(https://eqe.ge/ka/decisions/8425/show); ეს შეზღუდვა გაუქმდა 2019 წლის 26 ივლისს, 

მორიგი მონიტორინგის შედეგად (https://eqe.ge/ka/decisions/9797/show). უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 13 დეკემბრის 

N30 გადაწყვეტილებით, უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა 

განისაზღვრა 1500-ით, ხოლო იმავე საბჭოს 2019 წლის 26 იანვრის N28 გადაწყვეტილებით, 

ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრა 3000-ით.  

 

2020 წლის მდგომარეობით, ევროპის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ოთხი 

ფაკულტეტი: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, სამართლის, ჰუმანიტარულ 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი და ვეტერინარიის 

ფაკულტეტი. აღნიშნული ფაკულტეტების ფარგლებში, უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 

საგანმანათლებლო პროგრამას უმაღლესი განათლების ორ დონეზე (საბაკალავრო, 

სამაგისტრო, ერთ-საფეხურიანი და მასწავლებლის მომზადების 

ერთწლიანიპროგრამები). ვეტერინარიის ფაკულტეტს ჯერ არ აქვს მოქმედი 

საგანმანათლებლო პროგრამა. 

დაწესებულებაში განხორციელებული საავტორიზაციო ვიზიტის მოკლე 

მიმოხილვა 

ექსპერტთა ჯგუფი შვიდი წევრისგან შედგებოდა. თავმჯდომარე და თანათავმჯდომარე 

საერთაშორისო ექსპერტები არიან. თავმჯდომარეს აქვს  გამოცდილება საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში, ხოლო თანათავმჯდომარე არის ექიმი. ექსპერტთა ჯგუფის ხუთი წევრი იყო 

საქართველოდან. ისინი იყვნენ აკადემიკოსები, სტუდენტი და დამსაქმებელი. ყველა 

წევრისთვის ნაცნობი იყო ავტორიზაციის პროცესთან დაკავშირებული ტრენინგი და 

გავლილიც ჰქონდა ის. ექსპერტთა ჯგუფის წევრები ერთმანეთს გაეცვნენ 

დისტანციურად 2021 წლის 6 მარტს.  ჯგუფის წევრები, კვლავ, შეხვდნენ ერთმანეთს 

ზუმის საშუალებით 2021 წლის 19 და 26 მარტს. ექსპერტთა ჯგუფი კომუნიკაციას, ასევე, 

ახორციელებდა ელ.ფოსტით და ათანხმებდა მუშაობის მეთოდებს. ჯგუფმა შეადგინა 

სტანდარტების რუკა, რომელშიც აღნიშნული იყო შეფასების დროს გადასაჭრელი 

საკითხები.  



 

დაწესებულების სრული დათვალიერება ვერ მოხერხდა კოვიდ-19-თან დაკავშირებული 

შეზღუდვების გამო. დაწესებულებაში მოდიფიცირებული ვიზიტი ჩატარდა 

დირექტორის N215607 და N179413 ბრძანებების შესაბამისად. ჯგუფის ქართველმა 

წევრებმა ჩაატარეს ვიზიტი დაწესებულებაში 2021 წლის 30 მარტს. საერთაშორისო 

ექსპერტებმა ეს ვიზიტი იხილეს პირდაპირი ვიდეო გადაცემის საშუალებით და 

კითხვები დაუსვეს უნივერსიტეტის თანამშრომლებს. გარდა ამისა, უნივერსიტეტმა 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრებისთვის მოახდინა 3D ვიზუალიზაცია. ონლაინ შეხვედრები 

ჩატარდა ორი დღის განმავლობაში - 2021 წლის 31 მარტს და 1 აპრილს. დაინიშნა 

შეხვედრები უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან, აკადემიურ და დამხმარე 

პერსონალთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან. ყველა 

შეხვედრა ჩატარდა გეგმის მიხედვით, არასასურველი მოვლენებისა და პრობლემების 

გარეშე. ონლაინ/დაწესებულებაში ვიზიტის შემდეგ ექსპერტთა ჯგუფმა უნივერსიტეტს 

წარუდგინამოკლე უკუკავშირი და განსაზღვრა დასკვნის მომზადების ვადები. 

ექსპერტთა ჯგუფმა მადლობა გადაუხადა რექტორს დაწესებულებაში ვიზიტის 

უზრუნველყოფისთვის, უნივერსიტეტის თანამშრომლების პოზიტიური 

თანამშრომლობისთვის და შესაბამისი ინფორმაციის გარკვევით და მოკლედ 

გადმოცემისთვის. შეხვედრის დროს ექსპერტთა ჯგუფმა მოითხოვა დამატებითი 

ინფორმაცია, რომელიც დროულად იქნა მიწოდებული. ანგარიში მომზადდა ჯგუფის 

ყველა წევრის მიერ და გადაეგზავნა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრს (EQE) 2021 წლის 16 მარტს.  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტანდარტებთან შესაბამისობის 

მიმოხილვა 

 

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფზე  შთაბეჭდილება მოახდინა უნივერსიტეტის მიერ, 

განხილვის პროცესში მოწოდებულმა ინფორმაციამ. უნივერსიტეტს გააჩნია მთელი რიგი 

პროცესები და პროცედურები, რომლებიც არეგულირებს დაწესებულების საქმიანობას და 

საფუძველს უქმნის ეფექტურ შიდახარისხის  უზრუნველყოფას.  ამ პოლიტიკისა და 

პროცედურების ეფექტურობამ ჯგუფს მისცა საფუძველი, რომ  დადებითად შეეფასებინა 

თითოეული სტანდარტი და დაედასტურებინა, რომ უნივერსიტეტის მთელი 

პერსონალის საქმიანობა და აღწერილობები ემთხვევა თვითშეფასების შედეგებს. 

ზოგადად, ექსპერტთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ უნივერსიტეტს გააჩნია სტრატეგიული და 

სამოქმედო გეგმები, რომლებიც მას დაეხმარება მისიის შესრულებაში. სწორმა დაგეგმვამ, 

რომელსაც ხელს უწყობს ადამიანური, მატერიალური, ფინანსური და ინფორმაციული 

რესურსების ეფექტური მართვა, ჯგუფი მიიყვანა დასკვნამდე, რომ უნივერსიტეტმა უნდა 

გააგრძელოს, გააძლიეროს და გააღრმავოს თავისი საქმიანობა.  

 

რეკომენდაციების შეჯამება  

1. დაწესებულებამ ჩართოს სტუდენტები ხარისხის უზრუნველყოფის ყველა 

ასპექტში და ყველა დონეზე, და დაიცვას ევროპული ფასეულობები 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად. 

2. დაწესებულებამ მოახდინოს ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 

დივერსიფიკაცია ისე, რომ განვითარდეს ხარისხის კულტურა. 



3. თვითშეფასების ანგარიშის, შესაბამისი თანდართული დოკუმენტების, 

ინტერვიუებისა და დაწესებულებაში ვიზიტის საფუძველზე,ჩვენი 

რეკომენდაციაა,ჩართოთ აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები 

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების, 

შეცვლისა და შეფასების პროცესებში.  

4. სტუდენტურმა თვითმმართველობამ გადახედოს სტუდენტების ადვოკატირების 

ეფექტურობას და განიხილოს, თუ როგორ შეიძლება გაძლიერდეს მისი 

ფუნქციონირება და კომუნიკაცია ქართველ და საერთაშორისო სტუდენტებს 

შორის. 

5. დაწესებულებამ განიხილოს, როგორ შეიძლება სააპელაციო პროცედურის 

ამოქმედება სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს შორის სამართლიანი 

მოპყრობის უზრუნველსაყოფად. 

6. დაწესებულებამ გააანალიზოს გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

დაბალი დონის მიზეზები და სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის სამოქმედო გეგმა შეცვალოს  შესაბამისად. 

7. დაწესებულებამ მოახდინოს იმ კარიერული მომსახურების დივერსიფიკაცია, 

რომელიც ხელმისაწვდომია სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის. 

8. წახალისდეს მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და 

მობილობის პროგრამებში. 

9. შემუშავდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პროაქტიული მუშაობის 

მონიტორინგის მექანიზმები, ჩამოყალიბდესანგარიშგების სისტემა 

ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. 

10. დასაქმების უნარები შევიდეს ყველა სასწავლო პროგრამაში. 

 

რჩევების შეჯამება 

 

1. შენარჩუნდეს მჭიდრო შესაბამისობა ევროპული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

სივრცის სამოქმედო მიმართულებებთან. 

2. პერსონალისა და ადგილობრივი სტუდენტებისათვის გაცნობითი ხასიათის 

მოკლე კურსის შემუშავებამ და განხორციელებამ შეიძლება გაზარდოს ცოდნა 

არაქართველი სტუდენტებისა და მათი კულტურის შესახებ. 

3. სტრატეგიული მიზნების დასადგენად, მოხდეს შედარება ანალოგიურ და 

კონკურენტ დაწესებულებებთან. 

4. მენეჯმენტისთვის შეიძლება სასარგებლო იყოს მიზეზების გამოკვლევა და გეგმის 

განსაზღვრა გაცვლით პროგრამებში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდისთვის. 

5. გამოყენებულ იქნეს ჯგუფური დისკუსიები  სხვა შესაბამის დაინტერესებულ 

მხარეებთან, რათა გაირკვეს, თუ რამდენად სარგებლობენ საბოლოო 

მომხმარებლები სასწავლო პროგრამებით. 

6. გაგრძელდეს სტუდენტებთან ფოკუს ჯგუფების ჩატარება, შეგროვებული 

ინფორმაციის გამოყენება პროგრამაზე სტუდენტური გამოცდილების 

გასაუმჯობესებლად დასტუდენტების უკუკავშირის გამოყენება პროგრამის 

სწავლის შედეგების გასაუმჯობესებლად. 



7. ნათლად განისაზღვროს უნივერსიტეტის რექტორს დაქვემდებარებული 

ერთეულის - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის ფუნქცია - და გამოვლინდეს 

მის შესებამისობა უნივერსიტეტის საერთო სტრატეგიასთან. 

8. დაწესებულებამ უზრუნველყოს, რომ სტუდენტებს გააზრებული აქვთ 

აკადემიური არაკეთილისნდისიერების შედეგებიდა ფლობენ ინფორმაციას  

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შესახებ. 

9. დაწესებულებამ ჩართოს საერთაშორისო თანამშრომლები პროგრამების 

განხორციელებაში.    

10. მოხდეს პროგრამის ინგლისურენოვანი კომპონენტების განმტკიცება და 

უცხოელი პედაგოგების ჩართვა.  

11. საჭიროა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის განაწილების 

ურთიერთშეჯერება. 

12. გადაიხედოს 20%-იანი ფინანსური სარგებლის მიღების პროცედურა, რათა 

სამართლიანი შესაძლებლობა მიეცეთ მათ, ვისაც გარკვეული დოკუმენტაციის 

მოპოვების პრობლემა აქვს.  

13. დაწესებულებამ უზრუნველყოს ვებ-გვერდზე განთავსებული ძირითადი 

დოკუმენტების ინგლისურ ენაზე თარგმნა სტუდენტებისათვის.  

14. უნივერსიტეტს შეუძლია განიხილოს „სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის“ სახელის ცვლილება და დასახელებაში მეტი 

სიცხადისთვის შეიტანოს „კარიერული მომსახურება“. 

15. ინტერდისციპლინარული და გამოყენებითი კვლევების სფეროში უსდ-ს 

პოტენციალის სრულად გამოსაყენებლად, უფრო მეტი ყურადღება გამახვილდეს 

ფაკულტეტებს შორის თანამშრომლობაზე და ხელი შეეწყოს ერთობლივ 

კვლევით პროექტებს, რაც საბოლოოდ შექმნის კვლევითი პროდუქტების 

კომერციალიზაციის შესაძლებლობას. 

16. ადგილობრივ და უცხოურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობითი კვლევითი 

პროექტების წახალისება და მხარდაჭერა, აკადემიური პერსონალის 

ჩართულობით. 

17. 2025 წლისთვის განისაზღვროს სადოქტორო პროგრამების შემუშავების 

კონკრეტული ნაბიჯები და ვადები. 

18. მეტი ყურადღება მიექცეს დარგის კვლევასა და პირველადი მონაცემების 

შეგროვებასსამაგისტრო ნაშრომებისთვის როგორც თვისობრივი, ასევე 

რაოდენობრივი ინსტრუმენტების საშუალებით. 

19. გაიზარდოს სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება, განსაკუთრებით უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ამბიციის გათვალისწინებით, რომ გახდეს 

უნივერსიტეტი და განახორციელოს სადოქტორო პროგრამა.  

 

საუკეთესო პრაქტიკის მიმოხილვა 

 პოტენციური დამსაქმებლის არჩევა უნივერსიტეტის საბჭოს წევრად.  

 სტუდენტებთანფოკუს ჯგუფების ჩატარება, პროგრამასთან და სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებული გამოცდილების შესახებ. 

 უნივერსიტეტში არსებული სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ 

ცენტრი.  

 

 



შემაჯამებელი ცხრილი 

 სტანდარტი 

 

შე
სა

ბ
ამ

ი
სო

ბ
აშ

ი
ა 

მო
თ

ხ
ო

ვნ
ებ

თ
ან

 

 მე
ტ

წი
ლ

ად
 

შე
სა

ბ
ამ

ი
სო

ბ
აშ

ი
ა 

მო
თ

ხ
ო

ვნ
ებ

თ
ან

 

ნა
წი

ლ
ო

ბ
რ

ი
ვ 

შე
სა

ბ
ამ

ი
სო

ბ
აშ

ი
ა 

მო
თ

ხ
ო

ვნ
ებ

თ
ან

 

 არ
 შ

ეე
სა

ბ
ამ

ებ
ა 

მო
თ

ხ
ო

ვნ
ებ

ს 

 

1.  უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება ☒ ☐ ☐ ☐ 

1.1 უსდ-ის მისია ☒ ☐ ☐ ☐ 

1.2 სტრატეგიული განვითარება  ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ☒ ☐ ☐ ☐ 

2.1 ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ☒ ☐ ☐ ☐ 

2.2 ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები ☐ ☒ ☐ ☐ 

2.3 ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. საგანმანათლებლო პროგრამები ☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და 

განვითარება 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.2 საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და შინაარსი ☒ ☐ ☐ ☐ 

3.3 სწავლის შედეგების შეფასება ☒ ☐ ☐ ☐ 

4 უსდ-ის პერსონალი ☒ ☐ ☐ ☐ 

4.1 პერსონალის მართვა ☒ ☐ ☐ ☐ 

4.2 აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

დატვირთვა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

5 სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები ☐ ☒ ☐ ☐ 

5.1 სტუდენტის სტატუსის მოპოვებისა და ცვლილების წესი, 

განათლების აღიარება, სტუდენტთა უფლებები 

☐ ☒ ☐ ☐ 

5.2 სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 კვლევა, განვითარება და/ან სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა ☒ ☐ ☐ ☐ 

6.1 კვლევითი საქმიანობა ☒ ☐ ☐ ☐ 

6.2 კვლევის მხარდაჭერა და ინტერნაციონალიზაცია ☒ ☐ ☐ ☐ 

6.3 კვლევითი საქმიანობის შეფასება ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 მატერიალური, ინფორმაციული და ფინანსური რესურსები ☒ ☐ ☐ ☐ 

7.1 მატერიალური რესურსები ☒ ☐ ☐ ☐ 

7.2 საბიბლიოთეკო რესურსები ☒ ☐ ☐ ☐ 

7.3 ინფორმაციული რესურსები ☒ ☐ ☐ ☐ 

7.4 ფინანსური რესურსები ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები 

 



1. ენდი გიბსი (თავმჯდომარე) 

2. მარგუს ვიიგიმაა  (თანათავმჯდომარე) 

3. ია ფანცულაია (წევრი) 

4. ლელა იოსავა (წევრი) 

5. ნინო დოლიძე (წევრი) 

6. ხათუნა საგანელიძე (წევრი) 

7. გიორგი კაკაბაძე (წევრი) 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტის 

კომპონენტებთან შესაბამისობის შეფასება 

 

1. უსდ-ს მისია და სტრატეგიული განვითარება 

უსდ-ის მისია განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლესი განათლების სივრცესა და 

საზოგადოებაში. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული განვითარების 

გეგმა შეესაბამება დაწესებულების მისიას, ეფუძნება უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიზნებს და ასახავს მათი მიღწევის საშუალებებს.   

1.1 უსდ-ის მისია 

o უსდ-ის მისია ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების ძირითად მიზნებს, 

განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცესა და საზოგადოებაში, 

ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო დონეზე. 

o უსდ-ს მისიის განაცხადი ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების როლს ცოდნის შექმნასა და 

გავრცელებაში.   

o მისიის განაცხადი განსაზღვრავს უსდ-ს მახასიათებლებს მისი ტიპისა და მისი მუშაობის ძირითადი 

მიმართულებების (პროფილის) საფუძველზე. 

o მისიის განაცხადი გაზიარებულია დაწესებულების საზოგადოების მიერ. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და 

ანალიზი: 

უნივერსიტეტს აქვს შვიდპუნქტიანი მისიის განაცხადი, რომელიც გამოქვეყნებულია მის 

ვებ-გვერდზე ინგლისურ და ქართულ ენებზე. განხილვის პროცესში, ავტორიზაციის 

ექსპერტთა ჯგუფმა შეისწავლა თითოეული ეს კომპონენტი და დაასკვნა, რომ მისიის 

განაცხადი აშკარად შეესაბამება საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლებით 

განსაზღვრულ როლსა და ადგილს უმაღლესი განათლების სფეროში და საზოგადოებაში, 

როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. 

მისიის განაცხადის კომპონენტების უფრო დეტალური შესწავლისას ჩანსევროპის 

უნივერსიტეტის განაცხადი, რომ ის არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

რომელიც ემყარება ევროპულ ღირებულებებს და ორიენტირებულია მდგრად 

განვითარებაზე. ექსპერტთა ჯგუფმა დაადგინა, რომ თავისი საქმიანობის განმავლობაში 

უნივერსიტეტი იყენებდა ევროპულ ღირებულებებს, როგორც ეს ასახულია ბოლონიის 

პროცესისა და უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის მიზნებში. უნივერსიტეტიის 

მიერ მდგრადობის გაცხადება ხდებაროგორც ფინანსური მენეჯმენტის (იხ. სტანდარტი 7.4), 

ისე სტრატეგიული დაგეგმვის საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს ზრდის ტემპის 

შესაბამისობას დაწესებულებისშესაძლებლობებთან (იხ. სტანდარტი 1.2). 

მისიის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტებისა და 



აკადემიური პერსონალის პიროვნულ სრულყოფასა და კრეატიულობას კრიტიკული 

აზროვნების, ინოვაციური და აკადემიური უნარების განვითარების გზით. ეს აისახება 

შეთავაზებული პროგრამების შემუშავებასა და მიწოდებაში (იხ. სტანდარტი 3). 

უნივერსიტეტი ცდილობს მაღალი ხარისხის, სტუდენტებზე ორიენტირებული უმაღლესი 

განათლების შეთავაზებას და ამას ახორციელებს ეფექტური და განვითარებული ხარისხის 

შიდა უზრუნველყოფის გზით (იხილეთ სტანდარტი 2.2). აქტიურად მონაწილეობს და 

წვლილი შეაქვსსაქართველოშიგანათლებული საზოგადოებისა და ცოდნაზე დაფუძნებული 

ეკონომიკის ფორმირებაში. უნივერსიტეტი მხარს უჭერს სამეცნიერო/კვლევით და 

შემოქმედებით საქმიანობას, როგორც ეს მითითებულია სტანდარტ 6.2.-ში. ის ამზადებს 

კონკურენტულ სამუშაო ძალას ადგილობრივი და საერთაშორისო სამუშაო ბაზრებისთვის 

(სტანდარტი 5). ის უზრუნველყოფს აკადემიურ კეთილსინდისიერებას და სტუდენტთა და 

აკადემიური პერსონალის აკადემიურ თავისუფლებას (სტანდარტი 2.3). და ბოლოს, 

უნივერსიტეტი ზრუნავს საზოგადოების განვითარებაზე სოციალური პასუხისმგებლობის, 

უწყვეტი სწავლის, ტოლერანტობის, ურთიერთპატივისცემისა და კულტურათა შორის 

დიალოგის ხელშეწყობის გზით. პერსონალისა და ადგილობრივი სტუდენტებისათვის 

გაცნობითი ხასიათის მოკლე კურსის შემუშავებამ და განხორციელებამ შეიძლება გაზარდოს 

ცოდნა არაქართველი სტუდენტებისა და მათი კულტურის შესახებ. 

მისია ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების როლს ცოდნის შექმნისა და გავრცელების 

საქმეში. უნივერსიტეტი ცდილობს ამის მიღწევას მთელი რიგი სამეცნიერო და 

შემოქმედებითი საქმიანობით, რასაც ხელს უწყობს მაღალკვალიფიციური პერსონალი, 

რომლისთვისაც ცოდნის შექმნა საქმიანობის ამოსავალი წერტილია, ხოლო ცოდნის  

გავრცელების ერთ-ერთ გზად მიიჩნევს მაღალი ხარისხის ეროვნული და საერთაშორისო 

სამუშაო ძალის წარმოებას. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი ახალი დაარსებულია, 

ესმისწრაფებაგაცხადებულია მის მიმდინარე და დაგეგმილ საქმიანობებში და 

კონტროლდება ხარისხის უზრუნველყოფის მთელი რიგი პროცედურით. 

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა დაადგინა, რომ მისიის განაცხადი ასახავს 

უნივერსიტეტისთვის დამახასიათებელ პროფილს და მისია აისახება უნივერსიტეტის 

პერსონალის ქცევასა და საქმიანობაში. 

განხილვის პროცესში ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა შეისწავლა თითოეული ეს 

კომპონენტი, რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე. როგორც ჩანს, მისია, აშკარადაა, 

ასახული უნივერსიტეტის საქმიანობაში და სტრატეგიულ მიმართულებაში და 

დაწესებულების საზოგადოება მას იზიარებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 უნივერსიტეტის მისიის განაცხადი; 

 ინტერვიუები უნივერსიტეტის მენეჯერებთან და თანამშრომლებთან. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები: 



პერსონალისა და ადგილობრივი სტუდენტებისათვის გაცნობითი ხასიათის მოკლე კურსის 

შემუშავებამ და განხორციელებამ შეიძლება გაზარდოს ცოდნა არაქართველი 

სტუდენტებისა და მათი კულტურის შესახებ. 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

1.2  სტრატეგიული განვითარება  

უსდ-ს აქვს სტრატეგიული განვითარების (შვიდწლიანი) და სამოქმედო (სამწლიანი) 

გეგმები. 

უსდ-ს წვლილი შეაქვს საზოგადოების განვითარებაში, დაწესებულებაში დაგროვებულ 

ცოდნას უზიარებს საზოგადოებას და ხელს უწყობს უწყვეტ განათლებას. 

უსდ ახორციელებს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების 

მონიტორინგს და სათანადოდ რეაგირებს მონიტორინგის შედეგებზე. 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ისევე, როგორც სამოქმედო გეგმა, მოიცავს 

დაწესებულების ოპერირებისათვის სასიცოცხლო ყველა ძირითად ასპექტს, მათ შორის: 

ინსტიტუციონალურ განვითარებას, ხარისხის უზრუნველყოფას, საგანმანათლებლო 

პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვას, 

კვლევას, შემოქმედებით აქტივობებს, მატერიალურ და ადამიანურ რესურსს, სტუდენტების 

მომსახურებას, ინფრასტრუქტურას და ა.შ. 

უსდ-ს აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი მონაწილეობს მნიშვნელოვანი სოციალური 

საკითხების განხილვაში, ახორციელებს საექსპერტო და საკონსულტაციო მომსახურებებს 

და ატარებს კვლევებს სხვადასხვა დაწესებულებისათვის. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და 

ანალიზი: 

უნივერსიტეტს აქვს სტრატეგიული განვითარების ყოვლისმომცველი გეგმა, რომელიც 

მომდევნო 7 წელს განსაზღვრავს. გარდა ამისა, უნივერსიტეტს აქვს  ყოვლისმომცველი 3-

წლიანი სამოქმედო გეგმა. სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმები მოიცავს 

ყველა იმ ასპექტს, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დაწესებულების 

ფუნქციონირებისთვის. შპს ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია განსაზღვრავს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და 

სამოქმედო გეგმების შემუშავების, განხორციელების და შეფასების სახელმძღვანელო 

პრინციპებს. უნივერსიტეტმა განმარტა, რომ სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო 



გეგმები წარმოადგენს უნივერსიტეტისმდგრადი განვითარების ფუნდამენტურ საფუძველს 

და მათი შესრულების მონიტორინგი ხდება შემდეგი დოკუმენტის მიხედვით - 

„სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგისა და 

შედეგებზე რეაგირების მექანიზმები“. 

ექსპერტთა ჯგუფმა შეისწავლა ორივე დოკუმენტი და აღფრთოვანებული დარჩა იმ 

ფაქტით, რომ დოკუმენტები იყო სრული და დეტალური,მკაფიო, მიღწევადი და 

რეალისტური (უნივერსიტეტის მმართველობის აზრით) ეტაპებითა და მიზნებით. 

სამოქმედო გეგმა და სტრატეგიული დოკუმენტი ემთხვევა უნივერსიტეტის მისიის 

განაცხადს და შემუშავებულია ფინანსური განვითარების გეგმა საქმიანობის 

ხელშესაწყობად. ასევე აშკარაა, რომ უნივერსიტეტის მენეჯერები და თანამშრომლები 

კარგად იცნობენ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებს და ეს არ არისმხოლოდ 

დოკუმენტირებული გეგმა. გადაწყვეტილებების მიღება ხდება სტრატეგიული 

მიმართულების გათვალისწინებით. ეს ყველაფერი ასახავს მეთოდოლოგიას, რომელიც 

ყველა თანამშრომელს მოიცავს. სტუდენტებისა და დამსაქმებლების ჩართვა, ძირითადად, 

კითხვარებისა და გამოკითხვების საშუალებით ხდება.  ასევე აშკარაა, რომ სტრატეგიული 

და სამოქმედო გეგმები რეგულარულად გადიოდიოდა მონიტორინგს და გარემოებების 

ცვლილებების შესაბამისად ხდებოდა მოდიფიკაცია.  უნივერსიტეტი ახორციელებს 

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგს და 

სათანადოდ რეაგირებს მონიტორინგის შედეგებზე. შემუშავებულია საგანგებო 

სიტუაციების გეგმა, რომლის მაგალითიც იყო კოვიდ-19 პანდემიაზე რეაგირება, რამაც 

აჩვენა უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობისა და საგანგებო სიტუაციების 

გეგმების ეფექტურობა. 

ექსპერტთა ჯგუფმა დაასკვნა, რომ უნივერსიტეტის მისია კარგად შეესაბამება სტრატეგიას. 

ჯგუფმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოში და კონკრეტულად საქართველოში არსებობს სასტიკი 

კონკურენცია სტუდენტებისთვის, განსაკუთრებით კი მედიცინის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისთვის. ექსპერტთა ჯგუფისთვის ნათელია, რომ უნივერსიტეტის მიერ 

ევროპული ღირებულებების გადმოღების მიდგომა ხელს შეუწყობს მის კონკურენტულ 

უპირატესობას. ამიტომ ჯგუფი ურჩევს უნივერსიტეტს, რომ გააფართოვოს სტუდენტების 

ჩართულობა უნივერსიტეტის ცხოვრების ყველა ასპექტში, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებში და განაგრძოს განვითარება ხარისხის უზრუნველყოფიდან ხარისხისკენ 

კულტურამდე. ამ მხრივ, ჯგუფმა აღნიშნა შემდეგი: სტრატეგიული მიზანი, რომ ევროპის 

უნივერსიტეტის სტუდენტების 80% კმაყოფილია და დადებითად აფასებს სასწავლო 

პროცესს, არისკონსერვატიული. ანალოგიურად, მიზანი, რომ უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულთა 65%-ზე მეტი პროფესიით მუშაობს, არ არისევროპაში დასაქმების 

მიზნების შესაბამისი. ჯგუფმა იაზრებს, რომ მიზნები განსაზღვრულია შრომითი ბაზრის 

შესწავლისა და გარემოს შემოწმების შედეგად, შექმნილია რეალობისა და მიღწევადობის 

გათვალისწინებით, და რომ შესაძლოა საქართველოს შრომითი ბაზრისთვის იყოს 

დამახასიათებელი კონკრეტული საკითხები. ჯგუფი თვლის, რომ კონკურენტუნარიანობის 

შენარჩუნებისთვის, სჯობს მიზნის დასახვა მოხდეს მსგავს ეროვნულ და/ან საერთაშორისო 

დაწესებულებებთან შედარების გზით, რომლებიც შეიძლება კონკურენტად ჩაითვალოს. 

ანალოგიურად, უნივერსიტეტს სურს სადოქტორო პროგრამის დამატება 2025 წლისთვის, 

მაშინ, როცა ახლა მხოლოდ ერთი სამაგისტრო პროგრამა აქვს და ჯგუფში იყო გარკვეული 

ეჭვები პერსონალის სამეცნიერო შედეგების ხარისხისა და რაოდენობის შესახებ. 



მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ ზუსტად იცოდა, თუ როგორ 

მიაღწევდა ამას (და სხვა მიზნებს), ექსპერტთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ ზემოთ აღწერილი 

შედარების პროცესი კიდევ უფრო ნათელს გახდის მიზნების რეალისტურობას. 

ჯგუფმა წაიკითხა დოკუმენტი „საქმიანობები“, რომელიც ეხება ევროპის უნივერსიტეტის 

მიერ დაგეგმილ და განხორციელებულ ღონისძიებებს. ექსპერტთა ჯგუფმა სხვადასხვა 

შეხვედრაზე მოისმინა უნივერსიტეტის მიერ ქართულ საზოგადოებაში შეტანილი 

წვლილის შესახებ და დაასკვნა, რომ უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საზოგადოების 

განვითარებას, უზიარებს მას დაწესებულებაში დაგროვებულ ცოდნას და ხელს უწყობს 

უწყვეტ სწავლას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 შპს ევროპის უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია; 

 შპს ევროპის უნივერსიტეტის 2019-2025 წლების სტრატეგიული დოკუმენტი; 

 ევროპის უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებები 

საზოგადოების განვითარების მიზნით; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 გასაუბრებები დაწესებულებაში ვიზიტის დროს; 

 2021-2023წწ. სამოქმედო გეგმა; 

 ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა. 
რეკომენდაციები: 

 

რჩევები: 

 შენარჩუნდეს მჭიდრო შესაბამისობა ევროპული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

სივრცის სამოქმედო მიმართულებებთან. 

 სტრატეგიული მიზნების დასადგენად, მოხდეს შედარება ანალოგიურ და 

კონკურენტ დაწესებულებებთან 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2. უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 

უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო სივრცეში 

არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას, რაც გულისხმობს მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების ეფექტურ გამოყენებას მართვის პროცესში. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს 

სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას, ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის ინტეგრირებას 

მართვის პროცესში და ხელს უწყობს დაწესებულებაში კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური 

პრინციპების დამკვიდრებას. 



2.1  ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 

o უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა უზრუნველყოფს უსდ-ის მიზნებისა და სტრატეგიული 

განვითარების გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებას. 

o უსდ-ის მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის პროცედურა არის გამჭვირვალე, სამართლიანი და 

კანონთან შესაბამისი. 

o უსდ-ის ხელმძღვანელობა/მართვის ორგანოები უზრუნველყოფს უსდ-ის საქმიანობის ეფექტურ 

მართვას. 

o უსდ-ის ხელმძღვანელობა უსდ-ს მისიისა და მიზნის შესაბამისად, ხელს უწყობს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების საერთაშორისო თანამშრომლობას და ინტერნაციონალიზაციის პროცესს.  

o დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულების ფუნციები და პასუხისმგებლობები მკაფიოდ არის 

განსაზღვრული და განაწილებული. სტრუქტურული ერთეულები თავიანთ ფუნქციებს 

ახორციელებენ ეფექტიანად და კოორდინირებულად. 

o დაწესებულების აკადემიურ, სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებულ 

გადაწყვეტილებებს მმართველი ორგანო იღებს დროულად და ეფექტიანად. 

o დაწესებულებაში დოკუმენტების დამუშავების წესები შეესაბამება დადგენილ კანონმდებლობას; 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელობა უზრუნველყოფს აღნიშნული 

საქმიანობის თანმიმდევრულ განხორციელებას და ინტერნაციონალიზაციის შედეგების ეფექტურ 

გამოყენებას მუშაობაში. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

შპს ევროპის უნივერსიტეტმა, მენეჯმენტის სტრუქტურის ფუნქციონირებისა და 

ეფექტურობის ასამაღლებლად, ცოტა ხნის წინ შეცვალა სტრუქტურა, ისე რომ მასში 

ასახულიყო გარე შემფასებლის რეკომენდაციები. ამჟამინდელი ორგანიზაციული 

სტრუქტურა ბევრად უფრო ეფექტური და ფუნქციონალურია: ა) ორგანიზაციული 

ერთეულები განსაზღვრავენპოზიციებს და არა პირიქით; ბ) შეიქმნა ზოგიერთი 

სტრუქტურული ერთეული, მაგალითად სტრატეგიული განვითარების სამსახური, 

რომელიც სტრატეგიული გეგმის განხორციელების მთავარი მონაწილეა. 

ამჟამად, შპს ევროპის უნივერსიტეტის ფუნქციები და ორგანიზაციული ერთეულები 

მკაფიოდ არის განსაზღვრული და დაყოფილი. ხელმძღვანელობის მოვალეობები და 

პასუხისმგებლობები შეესაბამება მათ პოზიციებს. მმართველი ორგანოების საქმიანობა და 

ორგანიზაციული ერთეულების პასუხისმგებლობა რეგულირდება უნივერსიტეტის 

წესდებით.   გარდა ამისა, არსებობს ფაკულტეტის დებულებები, რომლებიც არეგულირებს 

სასწავლო პროცესებს, სწავლებისა და კვლევის პროცესებს, კვალიფიკაციის მინიჭებას, 

ფაკულტეტის მასშტაბით საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების განხილვასა და 

დანერგვას. გარდა ამისა, სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას კვარტალურად და 

ყოველწლიურად აკონტროლებს მმართველი საბჭო (მართვის ეფექტურობისა და 

შეფასების სისტემის მონიტორინგის მექანიზმები).  

სტრუქტურული ერთეულები თავიანთ ფუნქციებს ახორციელებენ ეფექტიანად და 

კოორდინირებულად. 

უნივერსიტეტის მმართველი ორგანოა მმართველი საბჭო. მმართველი საბჭო იქმნება 

უნივერსიტეტის რექტორის (რომელიც წარმოადგენს მმართველ ერთეულს) 

სამართლებრივი აქტით. მმართველი საბჭო და რექტორი იღებენ გადაწყვეტილებებს 

ძირითადი სტრატეგიული საკითხების შესახებ. მმართველი ორგანო დაწესებულების 

აკადემიურ, სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებულ 

გადაწყვეტილებებს იღებს დროულად და ეფექტიანად. 



საბჭო უფლებამოსილია განიხილოს და დაამტკიცოს ყველა სტრატეგიული დოკუმენტი, 

მათ შორის უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა.  სამუშაო ჯგუფი 

შეიმუშავებს სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს 

მმართველ საბჭოს. სტრატეგიული განვითარების სამსახურს ევალება სტრატეგიული და 

სამოქმედო გეგმების შესრულების ან მმართველი საბჭოს ეგიდით განხორციელებული 

ნებისმიერი ცვლილების მონიტორინგი.  

მმართველი საბჭო თავმჯდომარეა რექტორი. საბჭოში შედის სამივე ვიცე-რექტორი: ვიცე-

რექტორი სასწავლოპროცესის ადმინისტრირების საკითხებში, ვიცე-რექტორი ხარისხის 

განვითარების მიმართულებით, ვიცე-რექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების 

მიმართულებით და დეკანები, ადამიანური რესურსების მენეჯერი, ფინანსური მენეჯერი, 

მარკეტინგის დირექტორი, სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი, ბიბლიოთეკის 

მენეჯერი, აფილირებული პერსონალი, სტუდენტი, პოტენციური დამსაქმებელი და 

კურსდამთავრებულ(ებ)ი.  სტუდენტს, აფილირებულ პერსონალს, დამსაქმებელსა და 

კურსდამთავრებულებს ასახელებენ ფაკულტეტის საბჭოები.  აფილირებული 

პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულ(ებ)ისა და პოტენციური დამსაქმებლის 

უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ერთი კალენდარული წლით. 

გადაწყვეტილებებს, მათ შორის პროგრამის დამტკიცების და/ან მასში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ, იღებს საბჭო. ყველანაირი საფუძველი გვაქვს ვთქვათ, რომ ამგვარი 

შეთანხმება საშუალებას აძლევს რექტორს გადამწყვეტი როლი ჰქონდეს ყველა 

საგანმანათლებლო პროცესში. უნივერსიტეტს არ აქვს  გადაწყვეტილებების გასაჩივრების 

სპეციალური  პროცედურა, ამიტომ საჩივრების შეტანა შეიძლება მოხდეს საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. ადმინისტრაციული პერსონალის წევრებისაბჭოში ინიშნებიან 

დასაქმების მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით რექტორსა და მმართველ საბჭოს შორის  

წარმოშობილი ნებისმიერი სახის უთანხმოება შეიძლება მოგვარდეს რექტორის მიერ, 

წერილობითი არგუმენტის წარდგენით და საბჭოს მიერ განხილვით.  

რექტორს ექვემდებარება შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: ფინანსური სამსახური, 

ბიბლიოთეკა, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, სტრატეგიული 

განვითარების სამსახური, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური 

და ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი. თითოეული მათგანი გადამწყვეტ როლს 

ასრულებს უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული მიზნების განხორციელებაში. 

მაგალითად, ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის ამჟამინდელი ფუნქციაა 

საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, რაც ემსახურება 

უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის მისიას. ექსპერტთა ჯგუფის ვარაუდით, 

შემდგომში  შესაძლებელია ამ განყოფილების ჩართვა უნივერსიტეტის სხვა ფუნქციებშიც. 

მმართველი ორგანოების არჩევისა და დანიშვნის პროცედურები მოცემულია ცალკე 

დოკუმენტში. პროცედურები გამჭვირვალეა და შესაბამისობაშია საქართველოს 

კანონმდებლობასთან. 

პერსონალის შერჩევის წესი ასახავს მენეჯმენტის მაღალ პოზიციებზე, მათ შორის 

რექტორისა და ვიცე-რექტორის თანამდებობებზე არჩევის პროცედურებს. შპს ევროპის 

უნივერსიტეტის პრეზიდენტი და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 



გასაუბრებას ატარებენ და არჩევენ კანდიდატს რექტორის თანამდებობაზე. რექტორმა 

უნდა წარმოადგინოს უნივერსიტეტის განვითარების გეგმა, ხოლო ვიცე-რექტორმა უნდა 

წარადგინოს განვითარების გეგმა შესაბამისი მიმართულებით. შერჩევის ეს და სხვა 

კრიტერიუმები დეტალურად არის აღწერილი პერსონალის შერჩევის წესში და 

თანამშრომლებისთვის ცნობილია. 

დაწესებულების საქმიანობის ეფექტური მართვა გარანტირებულია თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით, მაგალითად, დოკუმენტაციის დამუშავების ელექტრონული სისტემით, 

რომელიც ადგილზე შემოწმდა ექსპერტთა მიერ და იმ დროისთვის სრულად 

ფუნქციონირებდა. უნივერსიტეტი აწარმოებს საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

რეესტრს, როგორც ეს აღწერილია მოქმედი კანონმდებლობით. შპს ევროპის 

უნივერსიტეტში ამჟამად 10-ზე მეტი სხვადასხვა ელექტრონული მართვის სისტემაა 

დანერგილი - დაწყებული ელექტრონულიდოკუმენტების დამუშავებით დამთავრებული 

სტუდენტთა მონაცემთა ბაზებით, „მუდლის“ (Moodle) პლატფორმით, პლაგიატის 

აღმოჩენისა და კვლევის ადმინისტრირების კომპიუტერული პროგრამებით. 

ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა კარგად არის ჩამოყალიბებული და 

ითვალისწინებს ყველა შესაძლო რისკსა და პრევენციულ ზომებს. პანდემიით 

გამოწვეულმა ფორსმაჟორმა დაადასტურა, რომ ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა 

კარგად იყო შედგენილი. დაუყოვნებლივ იქნა მიღებული პრევენციული ზომები, რადგან 

უნივერსიტეტი სწრაფად მოერგო დისტანციურ სამუშაო გარემოს და სწავლების პროცესი 

სასწრაფოდ გადავიდა ონლაინ ფორმატზე. ექსპერტთა ჯგუფის წევრებმა გამოიკვლიეს 

ჩარიცხვის შემცირების სტრატეგიული რისკები და მათი შემამსუბუქებელი ღონისძიებები, 

აგრეთვე, კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვის რისკები. უნივერსიტეტის 

ხელმძღვანელობამ განმარტა, რომ პანდემიის მიუხედავად, უცხოელი სტუდენტების 

ჩარიცხვა სტაბილურად მიმდინარეობდა, რაც მიანიშნებს, რომ რისკები შეიძლება არც ისე 

მაღალი იყოს. გარდა ამისა, ისინი მუდმივად აკვირდებიან ბაზარს.  ხელმძღვანელობას 

ესმის, რომ ზოგიერთ პროგრამაში კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა შეიძლება 

სირთულეს წარმოადგენდეს, თუმცა უცხოელი თანამშრომლებით მათი დროებითი 

ჩანაცვლება განიხილება, როგორც პრევენციული ღონისძიება. 

ევროპის უნივერსიტეტს აქვს ინტერნაციონალიზაციის ამბიციური გეგმა, რომელსაც 

მთლიანად იზიარებს უნივერსიტეტის საზოგადოება. ინტერნაციონალიზაცია 

განიხილება, როგორც უწყვეტი პროცესი, რომელშიც მონაწილეობს სხვადასხვა 

ინსტიტუციური, ადგილობრივი და გლობალური აქტორი. ინტერვიუებიდან ჩანს, რომ 

უნივერსიტეტს ამჟამად აქვს მობილობის დაფინანსების ორი მდგრადი წყარო: 1) 

თანადაფინანსების შიდა  მექანიზმი სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გარე 

მობილობის წახალისებისთვის;  2) Erasmus+ და სხვა მსგავსი პროგრამები სტუდენტებისა 

და აკადემიური პერსონალის შიდა და გარე მობილობის დასაფინანსებლად.  საერთოდ, 

შეიმჩნევა სტუდენტების მობილობის დაბალი მაჩვენებელი, რის მიზეზადაც შეიძლება 

ჩაითვალოს 2020-2021 წლებისპანდემია. მაგალითად, დაწესებულების მიერ მოწოდებული 

მონაცემები ცხადყოფს, რომ 2021 წელს 2 კანდიდატიდან ერთმა გამოთქვა გაცვლით 

პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი სამაგისტრო საფეხურზე.   მენეჯმენტისთვის 

შეიძლება სასარგებლო იყოს მიზეზების გამოკვლევა და გეგმის განსაზღვრა გაცვლით 

პროგრამებში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდისთვის. 



2021-2022 წლებში Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აკადემიური და 

ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა ევროპის უნივერსიტეტსა და მალაგას 

უნივერსიტეტს შორის. მობილობა განკუთვნილია მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური 

და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის და მიზნად ისახავს გამოცდილების გაზიარებას 

ბიომედიცინის, სამედიცინო ინჟინერიისა და ბიოინოვაციის მიმართულებით. პორტოს 

ბიზნესის სკოლასთან ერთად შემუშავდა საერთაშორისო ბიზნესის ერთობლივი 

სამაგისტრო პროგრამის კონცეფცია.    

იგეგმება ესპანელი პროფესორებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის ვიზიტი 

ქართველი სტუდენტებისთვის ლექციების ჩასატარებლად.  

ხელმძღვანელობა ავლენს ერთგულებას მისიისა და მიზნების მიმართ, განსაკუთრებით 

ინტერნაციონალიზაციის პროცესის მხარდაჭერის კუთხით. ევროპის უნივერსიტეტმა 

ხელი მოაწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს 20 ქვეყნის 37 უნივერსიტეტთან (აქედან 20 

ევროკავშირის უნივერსიტეტია) და მიაღწია შეთანხმებას 6 სხვა უნივერსიტეტთან 

თანამშრომლობის შესახებ, თუმცა მემორანდუმები პარტნიორი უნივერსიტეტების 

მხრიდან ოფიციალურად გაფორმების პროცესშია.  გარდა ამისა, უნივერსიტეტი აწყობს 

საერთაშორისო კონფერენციებს სამედიცინო განათლებისა და ფსიქოლოგიის 

მიმართულებით. მისი თანამშრომლები და მკვლევარები მონაწილეობენ არაერთ 

საერთაშორისო კონფერენციაში.  თვითშეფასების ანგარიშში ჩამოთვლილი იყო უამრავი 

საქმიანობა, რაც ადასტურებს უნივერსიტეტისსწრაფვას გახდეს ჭეშმარიტად ევროპული 

უნივერსიტეტი. ძირითადი ადმინისტრაციული პერსონალისა და ტოპ მენეჯმენტის 

უმეტესობა თავისუფლად საუბრობდა ინგლისურად, ამიტომ მათ შეუძლიათ კომუნიკაცია 

სხვადასხვა ქვეყნისა და ეროვნების ტუდენტებთან და პოტენციურ პერსონალთან. 

ხელმძღვანელობა ფინანსურ მდგრადობას განიხილავს, როგორც მნიშვნელოვან ფაქტორს 

სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად, ხოლო ფინანსური მენეჯმენტი 

ავლენსანგარიშვალდებულებას დაინტერესებული მხარეების წინაშე („ფინანსური 

მენეჯმენტისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის წესი“). 

აშკარაა, რომ პროგრამასთან და კურსთან დაკავშირებულ საკითხებს სტრატეგიული 

მნიშვნელობა აქვს და ისინი სცდება საგანმანათლებლო ერთეულების ფარგლებს. 

მაგალითად, სტრატეგიული განვითარების სამსახურმა ერთ მომენტში წამოაყენა 

წინადადება, რომ კერძო სამართლის კურსი შესულიყო სამაგისტრო პროგრამაში და 

შესაბამისად დაასაბუთა ეს მოსაზრება. 

სამოქმედო და სტრატეგიულ გეგმებში განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტური 

განხორციელება შესაძლებელია შპს ევროპის უნივერსიტეტის ამჟამინდელი 

სტრუქტურის, ხელმძღვანელობის ერთგულების, სხვადასხვა ორგანიზაციულ ერთეულში 

კარგად განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და მკაფიოდ გამიჯნული ფუნქციების 

წყალობით. 

მტკიცებულება/ინდიკატორები 

 ევროპის უნივერსიტეტის დებულება; 

 ორგანიზაციული სტრუქტურა; 

 ფაკულტეტების დებულებები; 

 მმართველი ორგანოს დებულება; 



 პერსონალის შერჩევის წესი; 

 მართვის ეფექტურობისა და შეფასების სისტემის მონიტორინგის მექანიზმები; 

 პასუხისმგებლობის განაწილებისა და  დელეგირების წესი; 

 ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა; 

 უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმა (2021-2023 წწ);  

 სტრატეგიული დოკუმენტი (2019-2025 წწ); 

 ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, მისი განხორციელებისა და შეფასების 

მექანიზმები; 

 საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის წესი; 

 ხელშეკრულებები სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობის შესახებ; 

 2020-2021 აკადემიური წლის ინგლისური ენის კურსების კატალოგი; 

 საერთაშორისო მობილობის ფარგლებში მასპინძელი უნივერსიტეტიდან 

მიღებული მოწვევები; 

 ICM-ის ინტერ-ინსტიტუციონალური შეთანხმებები; 

 თანამშრომლობის ხელშეკრულებები; 

 „ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის შექმნის წესი“; 

 გასაუბრება ხელმძღვანელობასთან. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები: 

 მენეჯმენტისთვის შეიძლება სასარგებლო იყოს მიზეზების გამოკვლევა და გეგმის 

განსაზღვრა გაცვლით პროგრამებში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდისთვის. 

 ნათლად განისაზღვროს უნივერსიტეტის რექტორს დაქვემდებარებული 

ერთეულის - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის ფუნქცია - და გამოვლინდეს 

მისი შესაბამისობა უნივერსიტეტის საერთო სტრატეგიას. 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

2.2 ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა  მექანიზმები 

o უსდ-ში ეფექტურად ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები. დაწესებულების 

ხელმძღვანელობა უწყვეტად მუშაობს ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის გასაძლიერებლად და 

ხელს უწყობს დაწესებულებაში ხარისხის კულტურის დამკვიდრებას. 

o დაწესებულებას აქვს სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, რომელიც თითოეულ 



სტუდენტს მისცემს შესაძლებლობას, მიიღოს მაღალი ხარისხის განათლება. 

o ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმის ეფექტური დანერგვის მიზნით, უნივერსიტეტს 

გამოყოფილი აქვს შესაბამისი ადამიანური, ინფორმაციული და მატერიალური რესურსები. 

o დაწესებულებამ შეიმუშავა პერსონალის (აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, 

დამხმარე) მუშაობის შეფასების სისტემა;  

o უსდ-ს შემუშავებული აქვს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმები და 

იყენებს მათ შედეგებს სწავლების პროცესის გასაუმჯობესებლად. 

o უსდ პერიოდულად აფასებს მისი მომსახურებისა და რესურსების ხარისხს.  

o შეფასების შედეგები გამოიყენება მათი შემდგომი გაუმჯობესებისათვის. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

ხელმძღვანელობა აშკარად აღიარებს და მხარს უჭერს მუდმივ გაუმჯობესებას ყველა 

დონეზე. ამის გათვალისწინებით, უნივერსიტეტის მასშტაბით, ხარისხის 

უზრუნველყოფის პროცესს არეგულირებს ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა, 

რომელიც ხარისხის მართვას აქცევს დაწესებულებაში ყველა ადამიანისა და 

სტრუქტურული ერთეულის ყოველდღიური საქმიანობის ცენტრად. გარდა ამისა, 

უნივერსიტეტს აქვს 15-ზე მეტი დამატებითი რეგულაცია, რაც უზრუნველყოფს 

მომსახურებისა და საქმიანობის ხარისხს. ხარისხის კულტურისადმიხელმძღვანელობის 

თავდადება კიდევ უფრო კარგად ჩანს ხარისხის უზრუნველყოფის ძირითადი 

პერსონალის  მონაწილეობით ხარისხის უწყვეტი განვითარების ღონისძიებებში. ორი 

მათგანი ხარისხის უზრუნველყოფის საერთაშორისო ექსპერტია. 

არსებობს საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და შემუშავების მკაფიო 

პროცედურები. ისინი სკრუპულოზურად არის აღწერილი თვითშეფასების ანგარიშში 

პროცედურების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. პროგრამის 

ხელმძღვანელები თითოეულ პროგრამას პროგრამის კომიტეტის მეშვეობით აგზავნიან 

ხარისხის უზრუნველყოფის სასახურში, სანამ ისინი დამტკიცდება მმართველი საბჭოს 

მიერ. მენეჯმენტი აცნობიერებს სტუდენტების, დამსაქმებლების, მოწვეული და 

აკადემიური პერსონალის როლს პროგრამების შემუშავებაში. ხარისხის უზრუნველყოფის 

მიმართულებით ვიცე-რექტორის ხელმძღვანელობით, გამოცხადდა მოთხოვნაპროგრამის 

კომიტეტებში სტუდენტების ჩართვისა და პროგრამების შემუშავებაში მათი აქტიური 

მონაწილეობისთვის, რაც ნამდვილად დასაფასებელი მცდელობაა.  თვითშეფასების 

ანგარიშისა და დაწესებულებების მიერ მოწოდებული დოკუმენტების თანახმად, 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება ძირითადად კვლევითი მიდგომით ხდება. 

მონაცემები განუწყვეტლივ განიხილება და მათ საფუძველზე ხდება ცვლილებების შეტანა. 

სასურველია, რომ დაწესებულებამ აფილირებული და აკადემიური პერსონალი გახადოს 

შეფასების პროცესის განუყოფელი ნაწილი. ექსპერტთა ჯგუფმა დააფიქსირა, რომ 

გამოკითხული აფილირებული პერსონალიდან მხოლოდ ერთს ჰქონდა მიღებული 

მონაწილეობა 2019-2020 წლებში ჩატარებულ პერსონალის აკადემიური საქმიანობის 

შეფასების კვლევაში. მეორე მხრივ, როგორც აფილირებული, ასევე აკადემიური 

პერსონალი აქტიურად მონაწილეობს უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებულ ტრენინგსა და 

პროფესიული განვითარების პროგრამებში და  ყოველდღიურად იღებს ცნობას უამრავი 

შესაძლებლობების შესახებ ელ.ფოსტის საშუალებით. 

დამსაქმებლების წარმომადგენლები მონაწილეობენ ხარისხის უზრუნველყოფაში. მათთან 

ინტერვიუები ადასტურებს, რომ მათ მონაწილეობა მიიღეს პროგრამის გაუმჯობესებაში 



და დაწესებულებას მისცეს უკუკავშირი სტომატოლოგიური პროგრამის სტაჟირების 

კომპონენტზე. ერთ-ერთმა დამსაქმებელმა, ასევე, აღნიშნა, რომ მისი შეთავაზების 

საფუძველზე, სასწავლო პროგრამაში შევიდა კონკრეტული კომპონენტი. დამსაქმებლებმა 

შეავსეს კითხვარები პროგრამების შესახებ, რომლის საფუძველზე განხორციელდა 

ცვლილებები. ცოტა ხნისწინ ერთ-ერთი დამსაქმებელიაირჩიეს საბჭოს წევრად. 

ანალოგიურად, კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუები მიანიშნებს, რომ ისინი 

ნამდვილად მონაწილეობენ პროგრამების შემუშავებასა და განვითარებაში, იძლევიან 

უკუკავშირს კონკრეტული პროგრამის კომპონენტებზე და კურსის შინაარსზე, ბაზრის 

მოთხოვნებთანშესაბამისობაში მოსაყვანად.მიუხედავად დაწესებულების ხარისხის 

უზრუნველყოფის დღის წესრიგში მრავალი დაინტერესებული მხარის არსებობისა, 

ექსპერტთა ჯგუფმა დააფიქსირა, რომ სტუდენტები, კურსდამთავრებულები და 

დამსაქმებლები ფორმალურად ან იშვიათად ჩართულები კი არა, არამედ ხარისხის 

უზრუნველყოფის პროცესების ცენტრშიუნდა იყვნენ.  მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 

პრაქტიკა ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში დამსაქმებელთა, აკადემიკოსთა და 

გარკვეულწილად, სტუდენტების მონაწილეობისა, მისიის მისაღწევად შეიძლება კარგი 

იყოს პერსპექტივებისა და დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებების გაერთიანება იმის 

შესახებ, თუ რა არის ხარისხი. 

ინტერვიუები სტუდენტებთან ცხადყოფს, რომ ისინი არ მონაწილეობდნენ პროგრამის 

შემუშავებაში და არც თვითშეფასების ანგარიშისა და მისი მიზნის შესახებ ფლობდნენ 

ინფორმაციას. სტუდენტებმა მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ კითხვარები შეავსეს. ხარისხის 

უზრუნველყოფის გუნდმა და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ კი რამდენჯერმე 

აღნიშნეს, რომ სტუდენტები ნამდვილად მონაწილეობენ პროგრამის შემუშავებაში. გარდა 

ამისა, შპს ევროპის უნივერსიტეტმა, ასევე, წარმოადგინა ანგარიშები ხარისხის 

უზრუნველყოფის და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისმიერ 2020 წლის 

ზაფხულის დასაწყისში „ზუმის“ გამოყენებით სტუდენტებთან ჩატარებული ფოკუს 

ჯგუფების შესახებ, რაც ადასტურებს, რომ უნივერსიტეტი ნამდვილად ზრუნავს სასწავლო 

პროცესის სტუდენტურ გამოცდილებაზე. თუმცა ესქპერტთა ჯგუფმა აღნიშნა, რომ ეს იყო 

ასეთი შეხვედრების პირველი შემთხვევა. ხარისხის უზრუნველყოფის ძირითად 

პროცესებში სტუდენტების მონაწილეობა ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია და მათი 

უკუკავშირი ძირითადად შემოიფარგლება საგანმანათლებლო მომსახურების ტექნიკური 

ასპექტებით, როგორიცაა გამოცდის დრო, ონლაინ სწავლება და პრაქტიკული 

კომპონენტის ადმინისტრირება. 

ექსპერტთა ჯგუფის ვარაუდით, ფოკუს ჯგუფის ისეთი დისკუსიები, როგორიც 

სტუდენტებთან ჩატარდა, სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთანაც უნდა იქნეს 

გამოყენებული, რათა გაირკვეს, რომ საბოლოო მომხმარებლები ნამდვილად სარგებლობენ 

საგანმანათლებლო პროგრამებით. კურსდამთავრებულებთან, მოწვეულ და აფილირებულ  

თანამშრომლებთან შეხვედრა და მათთან დისკუსია პროგრამების შემუშავებასა და 

შეფასების შესახებ ისეთივე სასარგებლო შეიძლება იყოს, როგორც კვლევების ჩატარება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქმედება მოითხოვს ყველა დაინტერესებული მხარის, და არა 

მხოლოდ მენეჯმენტისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, კონსოლიდირებულ 

ძალისხმევას, ის მხოლოდ შეავსებს არსებულ მონაცემებს, ხოლო ხარისხის 

უზრუნველყოფის პროცესი გაცილებით ინტერაქტიული და პროდუქტიული გახდება.    



სტუდენტური კონტიგენტის დაგეგმვის პროცესში, უნივერსიტეტს ჩართული ჰყავს 

ფაკულტეტები, დეკანები და პროგრამების ხელმძღვანელები. სტუდენტური კონტიგენტის 

დაგეგმვის მეთოდოლოგია ემყარება უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული 

საგანმანათლებლო პროგრამების არსებულ მატერიალურ რესურსს, პროგრამის 

განხორციელებასა და ადმინისტრირებაში ჩართულ ადამიანურ რესურსს, საბიბლიოთეკო 

რესურსს და პრაქტიკული კომპონენტისთვის საჭირო დაწესებულებების 

შესაძლებლობებს. ამ რესურსების გათვალისწინებით, თითოეულ პროგრამაში 

სტუდენტების რაოდენობა გამოითვლება შესაბამისი ფორმულებით. რაოდენობები 

განისაზღვრება არსებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად და სხვა მონაცემებთან ერთად 

(აქტიური სტატუსის სტუდენტები, დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების შესაძლო 

რაოდენობა სასწავლო წლის განმავლობაში). ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი 

სტუდენტთა რაოდენობის შენარჩუნებისა და მონიტორინგის საშუალებას იძლევა. 

ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტების არსებული ზღვრული რაოდენობაამ 

მეთოდოლოგიით გამოითვლება და ყველა სტუდენტს საშუალებას აძლევს თავისუფლად 

გამოიყენონ მითითებული რესურსები ნორმალურ პირობებში.დამატებითი 500 

სტუდენტის შემთხვევაში (3500 არის მოთხოვნილი ზღვრული ოდენობა) არსებული 

რესურსი საკმარისი იქნება, როგორც ნაჩვენებია დანართ9.1-ში და სტუდენტური 

კონტიგენტის დაგეგმვის დოკუმენტში. 

სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ, სსიპ განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის შესაბამისად. წელიწადში ორჯერ უნივერსიტეტი, ასევე, 

ახორციელებს შიდა მობილობას, რომელსაც მართავს სასწავლოპროცესის 

ადმინისტრირების სამსახური.   

 

უნივერსიტეტმა უნდა იმუშაოს ხარისხის კულტურის სრულ გაღრმავებაზე. მიუხედავად 

იმისა, რომ ხელმძღვანელობა ავლენს თავდადებას ხარისხისა და საბოლოო 

მომხმარებლების მიმართ (მეტწილად უცხოელი სტუდენტების კონტიგენტი - და ეს 

დასტურდება გამოკითხული საერთაშორისო სტუდენტების მაღალი კმაყოფილების 

დონით), მაინც საჭიროა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ყველა დონეზე ხარისხის 

კულტურის დანერგვისთვის, ისე რომ, უნივერსიტეტის საზოგადოების თითოეულ წევრს - 

პერსონალს, სტუდენტს, მოწვეულ და აფილირებულ თანამშრომელს, მკვლევარს ეს 

ყოველთვის ახსოვდეს და მზად იყოს საბოლოო მომხმარებლებისთვის მისიის 

განსახორციელებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და შეფასების შედეგების გამოყენების 

პროცედურა; 

 საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, 

განვითარების, შეცვლისა და გაუქმების პროცედურა; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია; 

 პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგია; 

 უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი; 

 პერსონალის შერჩევის წესი; 



 სალექციო დარბაზში მუშაობის პროცესის შეფასების პროცედურები;  

 კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო;  

 სტუდენტებთან შეხვედრების შემაჯამებელი ანგარიში; 

 გამოკითხვის შედეგები; 

 სტუდენტური კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია; 

 სტუდენტური კონტიგენტის მონიტორინგის წესი;  

 ინტერვიუები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

თანამშრომლებთან,მოწვეულ და აფილირებულ პერსონალთან, 

სტუდენტებთან,კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან. 

რეკომენდაციები: 

 დაწესებულებამ ჩართოს სტუდენტები ხარისხის უზრუნველყოფის ყველა 

ასპექტში და ყველა დონეზე, და დაიცვას ევროპული ფასეულობები 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად. 

 დაწესებულებამ მოახდინოს ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 

დივერსიფიკაცია ისე, რომ ამან ხელი შეუწყოს საერთო ღირებულებებს და 

სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და ადმინისტრაციის საერთო 

პასუხისმგებლობას.   

რჩევები: 

 გამოყენებულ იქნეს ჯგუფური დისკუსიები  სხვა შესაბამის დაინტერესებულ 

მხარეებთან, რათა გაირკვეს, თუ რამდენად სარგებლობენ საბოლოო 

მომხმარებლები სასწავლო პროგრამებით. 

 გაგრძელდეს სტუდენტებთან ფოკუს ჯგუფების ჩატარება, შეგროვებული 

ინფორმაციის გამოყენება პროგრამაზე სტუდენტური გამოცდილების 

გასაუმჯობესებლად დასტუდენტების უკუკავშირი გამოყენება პროგრამის სწავლის 

შედეგების გასაუმჯობესებლად. 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

პოტენციური დამსაქმებლის არჩევა უნივერსიტეტის საბჭოს წევრად.  

სტუდენტებთან ფოკუს ჯგუფების ჩატარება, პროგრამასთან და სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული გამოცდილების შესახებ. 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☒ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

2.3. ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა 

o უსდ-ში შემუშავებულია რეგულაციები და მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეთიკისა და 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას. აღნიშნული რეგულაციები საჯაროდ ხელმისაწვდომია. 

o უსდ-ს დანერგილი აქვს პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების მექანიზმები. 



o უსდ იცავს აკადემიური თავისუფლების პრინციპებს. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უნივერსიტეტმა შეიმუშავა ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი, 

რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განყოფილებაში 

„შესახებ“ - „ადამიანური რესურსების მართვასა და შეფასებასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი აქტები“. https://eu.edu.ge/en/legal-acts. 

დოკუმენტი დამტკიცდა უნივერსიტეტის რექტორის მიერ 2020 წლის 19 მარტის #78 

ბრძანებით. კოდექსი ადგენს სტუდენტებისა და ევროპის უნივერსიტეტის პერსონალის 

ქცევის წესებს, აგრეთვე დისციპლინურ ზომებს და დისციპლინურ 

სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს.  არც დაწესებულებაში ვიზიტმა 

და არც გასაუბრების შედეგებმა არ აჩვენა ეთიკური პრინციპების დარღვევის 

მტკიცებულება. 

უნივერსიტეტი მხარს უჭერს პლაგიატის პრევენციას და შემუშავებული აქვს შესაბამისი 

რეგულაციები, მექანიზმები, საინფორმაციო კამპანიები, ასევე, შეძენილი აქვს პლაგიატის 

აღმოჩენის პროგრამული უზრუნველყოფა - ტურნიტინი. პლაგიატის პრევენციის ზომები 

თანაბრად ვრცელდება სტუდენტებზე, აკადემიურ, მოწვეულ და სამეცნიერო 

პერსონალზე. 

უნივერსიტეტი იყენებს პლაგიატის გამოვლენის პროგრამულ უზრუნველყოფას 

სტუდენტების წერილობით დავალებებს შორის მსგავსების დასადგენად. პროგრამა 

ხელმძღვანელს, ასევე, საშუალებას აძლევს შეამოწმოს საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომი. 

აკადემიური არაკეთილსინდისიერების შემთხვევის გამოვლენისას, სტუდენტებს 

საშუალება აქვთ გადახედონ ნაშრომს საბოლოო წარდგენამდე. პლაგიატის თავიდან 

აცილების მიზნით, უნივერსიტეტმა შეიმუშავა კურსები აკადემიურ წერაში, ატარებს 

კამპანიებს და საინფორმაციო შეხვედრებს აკადემიურ, მოწვეულ, სამეცნიერო 

პერსონალთან და სტუდენტებთან, პლაგიატსადა აკადემიურარაკეთილსინდისიერებაზე 

რეაგირებისშესახებ ცნობიერების დონის ამაღლებისთვის.ინტერვიუების დროს 

სტუდენტებმა გამოავლინეს, რომ იცოდნენ ანტი-პლაგიატის მექანიზმების შესახებ და 

მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული, ამ მხრივ, ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში, 

მაგრამ მათ ვერ შეძლეს უნივერსიტეტში აღმოჩენილი პლაგიატის შედეგების გახსენება. 

ჯგუფი კმაყოფილი დარჩა იმით, რომ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს  მონაწილეობა 

ჰქონდა მიღებული პლაგიატის გამოვლენის პროგრამული უზრუნველყოფის ტრენინგში. 

გამოკითხულთაგან ერთ-ერთი იყო მოწვეული თანამშრომელი, რომელიც, ასევე, არის 

უნივერსიტეტის ეთიკის კომიტეტის წევრი. 

სტუდენტებისა და პერსონალის აკადემიური თავისუფლების დებულება 

დეკლარირებულია უნივერსიტეტის მისიაში და მას იზიარებს უნივერსიტეტის 

ხელმძღვანელობა. ყველა მარეგულირებელი დოკუმენტი ხაზს უსვამს სწავლების, 

კვლევისა და სამეცნიერო მუშაობის თავისუფლებას, როგორც აკადემიური პერსონალის 

ფუნდამენტურ უფლებას. აკადემიური თავისუფლების პრინციპები აღნიშნულია 

უნივერსიტეტსა და პერსონალს შორის გაფორმებულ შრომით ხელშეკრულებაში:  

სასწავლო და კვლევითი პერსონალი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად განსაზღვროს 

სასწავლო კურსების შინაარსი (სილაბუსები), სწავლების მეთოდები და საშუალებები. ეს 

https://eu.edu.ge/en/legal-acts


ხაზგასმული იყო აკადემიურ პერსონალთან ჩატარებულ ინტერვიუებში და დადასტურდა 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის შედეგებით (2019-2020 

აკადემიურიწლის გამოკითხვის შედეგები), რომლებიც მოცემულია თვითშეფასების 

ანგარიშში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობა; 

 შინაგანაწესი; 

 პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების 

პროცედურა და მექანიზმები; 

 პლაგიატის აღმოჩენის პროგრამა - ტურნიტინი (Turnitin); 

 პერსონალისკმაყოფილების კვლევის შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები: 

 დაწესებულებამ უზრუნველყოს, რომ სტუდენტებს გააზრებული აქვთ აკადემიური 

არაკეთილისნდისიერების შედეგებიდა ფლობენ ინფორმაციას  დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომების შესახებ.  

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

 

შეფასება 

მონიშნეთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე მეტად ასახავს დაწესებულების შესაბამისობას სტანდარტის 

მოცემული კომპონენტთან 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

3. საგანმანათლებლო პროგრამები 

უსდ-ს აქვს პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარებისა და გაუქმების 

პროცედურები. პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და 

შესაბამისობაშია ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან. პროგრამა უზრუნველყოფს დასახული 

მიზნებისა და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

3.1 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განვითარება 

o უსდ-ს აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელებისა და 

განვითარების პოლიტიკა. 

o დაწესებულებამ საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელების, 

განვითარებისა და გაუქმების გადაწყვეტილებების მისაღებად უნდა გაითვალისწინოს შრომის ბაზრის 

მოთხოვნები, კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა შენიშვნები, სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევების შედეგები, სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მონიტორინგის შედეგები (პროგრამის სწავლის შედეგების მიხედვით), პროფესიულ ასოციაციებთან 



კონსულტაციები, საუკეთესო ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკა.  

o დაწესებულება მუშაობს თავისი პროგრამების განახლებასა და განვითარებაზე და უზრუნველყოფს მათ 

შესაბამისობას მუდმივად ცვალებად გარემოსთან. 
სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

თვითშეფასების ანგარიშის საფუძველზე შეგროვებული ინფორმაციის, შესაბამისი 

თანდართული დოკუმენტებისა და დაწესებულებაში ვიზიტის შეფასების შედეგად მოხდა 

დაწესებულების სტანდარტულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება. ევროპის 

უნივერსიტეტს აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების, 

შეცვლისა და გაუქმების, აგრეთვე, ახლად შემუშავებული და განახლებული პროგრამების 

დამტკიცების მეთოდოლოგია, რომელიც რეგულირდება უნივერსიტეტის დოკუმენტით 

„საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების, 

შეცვლისა და გაუქმების პროცედურები“. ინტერვიუს შედეგები ამ მტკიცებულებებს 

ამყარებს.  

ევროპის უნივერსიტეტში ამჟამად ხორციელდება 12 საგანმანათლებლო პროგრამა, მათ შორის 

7 საბაკალავრო, 1 სამაგისტრო, 3 ერთ-საფეხურიანი და 1 მასწავლებლის 

მომზადებისპროგრამა. ესენია: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა, 

ტურიზმის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა, ფინანსებისა და საბანკო საქმის 

საბაკალავრო პროგრამა, ინფორმატიკის  საბაკალავრო პროგრამა, მენეჯმენტის სამაგისტრო 

პროგრამა, სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, საერთაშორისო  ურთიერთობების 

საბაკალავრო პროგრამა, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, მასწავლებლის მომზადების 

 საგანმანათლებლო პროგრამა, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგლისურენოვანი), სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა,  სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო 

პროგრამა (ინგლისურენოვანი).   

ევროპის უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, 

განხორციელების, განვითარებისა და გაუქმების გადაწყვეტილებების მისაღებად 

ითავლისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა 

შენიშვნებს, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევების შედეგებს, 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგებს (პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიხედვით), პროფესიულ ასოციაციებთან კონსულტაციებს, საუკეთესო 

ადგილობრივ და საერთაშორისო პრაქტიკას. 

პროგრამის დაგეგმვა, შემუშავებადა განვითარება არის მონაწილეობითი პროცესი და 

მასში ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე (პერსონალი, სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები, პროფესიული ასოციაციები), რათა 

უზრუნველყონ მაღალი ხარისხისა და ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება. თუმცა, აკადემიური პერსონალის და განსაკუთრებით, 

სტუდენტების ჩართულობა შეიძლება უფრო ფართო და ეფექტურად იქნეს 

გამოყენებული.  

ყველა მიმდინარე საგანმანათლებლო პროგრამა დაინტერესებულმა მხარეებმა შეაფასეს 

2019-2020 აკადემიურწელს. კვლევის შედეგები გაანალიზეს პროგრამის 

ხელმძღვანელებმა, მოხდა საგულისხმო საკითხების პროგრამის კომიტეტთან განხილვა  

და საჭიროების შემთხვევაში მათი გამოყენება პროგრამის განვითარებისთვის.  

დამსაქმებელთა მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება მნიშვნელოვანია 



პროგრამის განვითარების ეტაპზე, საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების შეტანის 

შეფასების ეტაპზე, აგრეთვე რეგულარული ინტერვალებით, რათა შემოწმდეს 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგებისა და სასწავლო გეგმის 

შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. შეფასების შედეგების ანალიზი ეხმარება 

უნივერსიტეტს საგანმანათლებლო პროგრამების უფრო მეტად დახვეწაში. გამოკითხვის 

შედეგების პასუხების გავრცელებამ ხელი შეუწყო გამოკითხვებში რესპონდენტთა 

მონაწილეობის მოტივაციისა და ხარისხის გაზრდას. გამოკითხვის შედეგები გამოიყენება 

უნივერსიტეტის ხარისხის მუდმივად გასაუმჯობესებლად. 

ევროპის უნივერსიტეტი მუშაობს თავისი პროგრამების განახლებასა და განვითარებაზე 

და უზრუნველყოფს მათ შესაბამისობას მუდმივად ცვალებად გარემოსთან. ევროპის 

უნივერსიტეტის ზემოაღნიშნულ დოკუმენტში მოცემული საგანმანათლებლო 

პროგრამების დამტკიცების, შეცვლისა და გაუქმების პროცედურები შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან.  

ევროპის უნივერსიტეტის დოკუმენტში „სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია“ 

განსაზღვრულია სამიზნე ნიშნულები, რომელთა მიხედვითაც ხდება საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ცვლილებების შეტანა და განხორციელება.  ამის მიზანი არის პროგრამით 

განსაზღვრული სწავლისშედეგების გაუმჯობესება და მათი უკეთ მიღწევა.   

ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსები არის 

განახლებული და კარგად შედგენილი. სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია 

ადეკვატური და განახლებულია. ტარდება მსგავსი პროგრამების დადებითად შეფასებულ 

გამოცდილებასთან შედარების ანალიზი.  

ევროპის უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტების შემდგომ განათლებას, ინფორმაციის 

გავრცელებისგზებსა და საშუალებებს, აგრეთვე სწავლის გაგრძელების მომავალ 

შესაძლებლობებს. 2019-2020 აკადემიურწელს მომზადდა სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 

შეწყვეტის დასაბუთების ანგარიში, ზემოთ მოყვანილი მოთხოვნების შესაბამისად. ანგარიში 

განსახილველად გაიგზავნა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე (2020 წლის 17 მარტის ოქმი #S4-

20); ფაკულტეტის დადებითი გადაწყვეტილების შემდეგ, საკითხი განიხილა მმართველმა 

საბჭომ (2020 წლის 27 მარტის რეზოლუცია #7). შეჩერებული სტატუსის მქონე სტუდენტს 

წერილობით ეცნობება სტატუსის აღდგენისა და სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობის 

შესახებ.   

საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებებს ახორციელებს პროგრამის ხელმძღვანელი 

საჭიროებიდან გამომდინარე, პროგრამით განსაზღვრული სწავლისშედეგების 

გასაუმჯობესებლად და უკეთ მისაღწევად. ეს ანალიზი რეგულარულად ტარდება 

თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის. შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

შედის ცვლილებები, რომლებიც საჭიროა პროგრამით განსაზღვრული სწავლისშედეგების 

გასაუმჯობესებლად და უკეთ მისაღწევად. მოდიფიკაცია შეიძლება გულისხმობდეს 

ცვლილებას საგანმანათლებლო კურსის დაშვების პირობებში, სასწავლო გეგმაში, კურსის 

განმავლობაში გამოყენებულ ლიტერატურაში, კურსისთვის გათვალისწინებულ სამუშაო 

საათებში და ა.შ. ეს დასტურდება სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზით, 

ანალიზის შედეგების გამოყენების შესახებპროგრამის ხელმძღვანელების მიერ ჩატარებული 

ანგარიშებით. ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზი, 



პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ ჩატარებული ანგარიშები ანალიზისა და ინტერვიუს 

შედეგების გამოყენების შესახებ ადასტურებს ამ მტკიცებულებებს.  

2019-2020 აკადემიურწელს, ასევე, მოხდა კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების და 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების გაუქმების საკითხის განხილვა. ეს 

საგანმანათლებლო პროგრამები ხორციელდებოდაავტორიზებულ რეჟიმში 2018-2019 

სასწავლო წლიდან. გადაწყვეტილება პროგრამის ავტორიზებულ რეჟიმში გადაყვანის 

შესახებ მიღებული იქნა ზემოთ მოცემული პროცედურების შესაბამისად. პროგრამის 

აქტიური და შეჩერებული სტატუსის მქონე სტუდენტები გაეცნენ ინფორმაციას პროგრამის 

ავტორიზებულ რეჟიმში განხორციელების შესახებ. 2019-2020 წლის შემოდგომაზე აქტიური 

სტატუსის მქონე სტუდენტებმა დაასრულეს პროგრამები და მიიღეს შესაბამისი 

კვალიფიკაცია ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, 

განვითარების, შეცვლისა და გაუქმების პროცედურა;  

 სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია;  

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები;  

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსები;  

 დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის შედეგები, შედეგების ანალიზი და 

პროგრამის ხელმძღვანელების ანგარიშები შედეგების გამოყენების შესახებ.  

 მსგავს პროგრამებთან შედარების ანალიზი თითოეულ საგანმანათლებლო 

პროგრამასთან მიმართებით.  

 სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზი, პროგრამის ხელმძღვანელების 

ანგარიშები ანალიზის შედეგების გამოყენების შესახებ.  

 ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი #b4-20,  

 2020 წლის 9 მარტი;  

 სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომის ოქმები: #S4-20, 2020 წლის 17 მარტი, #S9-20, 2020 წლის 8 სექტემბერი;  

 ევროპის უნივერსიტეტის მმართველი საბჭოს  2020 წლის 17 მარტის #6 რეზოლუცია, 

2020 წლის 27 მარტის #7 რეზოლუცია და 2020 წლის 10 სექტემბრის #15 რეზოლუცია;  

 გასაუბრებების შედეგები.  
რეკომენდაციები: 

 თვითშეფასების ანგარიშის, შესაბამისი თანდართული დოკუმენტების, 

ინტერვიუებისა და დაწესებულებაში ვიზიტის საფუძველზე, ჩვენი რეკომენდაციაა, 

ჩართოთ აკადემიური პერსონალიდა სტუდენტებისაგანმანათლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების, შეცვლისა და შეფასების პროცესებში.  

რჩევები: 

 დაწესებულებამ ჩართოს საერთაშორისო თანამშრომლები პროგრამების 

განხორციელებაში.  

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  



შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☒ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

3.2 საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და შინაარსი 

o პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია უმაღლესი 

განათლების საფეხურის დონესთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. 

o ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მეშვეობით, უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების 

განსხვავებული მოთხოვნების, საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადების გათვალისწინებას და მათ 

შეუფერხებელ ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში. 

o პროგრამის სტრუქტურა უზრუნველყოფს ლოგიკურ კავშირს მის ყველა კომპონენტს შორის და 

საშუალო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას გონივრულ 

ვადებში. 

o პროგრამა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს აირჩიონ საგანმანათლებლო პროგრამის 

არასავალდებულო კომპონენტები. 

o ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით, უსდ სტუდენტებს სთავაზობს 

შესაბამის ფორმატს, ხოლო მათ, ვისაც აქვთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები და 

სხვადასხვა აკადემიური მომზადების დონე, სთავაზობს სწავლისა და სწავლების სათანადო 

ფორმატს/პირობებს და შეფასებას, ასევე ადაპტირებულ გარემოსა და შესაბამის ადამიანურ რესურსებს. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

პროგრამის შექმნისას ევროპის უნივერსიტეტი სრულად იცავს მოქმედ კანონმდებლობას 

და კრედიტების ტრანსფერისა დადაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) 

სახელმძღვანელო პრინციპებს. საბაკალავრო პროგრამების მოცულობაა 240 კრედიტი 

(ECTS), სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი (ECTS), დიპლომირებული 

მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - 360 კრედიტი (ECTS), 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - 300 კრედიტი (ECTS), 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამის მოცულობა - 60 კრედიტი (ECTS).  

 სწავლის შედეგები ნათლადაა ფორმულირებული და შესაბამისობაშია უმაღლესი 

განათლების საფეხურთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. თითოეული პროგრამის 

კომპონენტის მოცულობა განისაზღვრება მისი შინაარსით, სწავლის შედეგებითა და 

დარგის სპეციფიკით. ევროპის უნივერსიტეტის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაში 

მნიშვნელოვანი დრო ეთმობა პრაქტიკულ მუშაობას, დამსაქმებლების, სტუდენტებისა და 

სხვა დაინტერესებული მხარეების მუდმივი რეკომენდაციების გათვალისწინებას, 

სტუდენტების პრაქტიკული უნარების მნიშვნელოვნად გაღრმავების საჭიროების შესახებ. 

ყოველივე ამის დასტურია უნივერსიტეტში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამები და 

სილაბუსები. სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ აირჩიონ საგანმანათლებლო 

პროგრამების არასავალდებულო კომპონენტები, რაც ინდივიდუალური 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიღების საშუალებას იძლევა.  

პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდები ასახავს 

დარგის სპეციფიკას და უზრუნველყოფს თითოეული პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას.  პროგრამის სტრუქტურა უზრუნველყოფს ლოგიკურ კავშირს მის ყველა 

კომპონენტს შორის და სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას. 

ევროპის უნივერსიტეტმა ჩაატარა ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის 

სტუდენტების კვლევა 2019-2020 აკადემიურიწლისთვის, პროგრამაში გამოყენებული 



სწავლებისა და სწავლის მეთოდების შეფასების შესახებ. კვლევის შედეგები, რომელიც 

წარმოდგენილი იყო თვითშეფასების ანგარიშში, იყო შესანიშნავი (საშუალო, ცუდი ან 

ძალიან ცუდი შეფასებები არ არის).ასევე, კარგი იყო დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები 

(2018-2019წწ) პროგრამაში გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდების შეფასების 

შესახებ.  

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის შედეგების ანალიზის შედეგად,  შესაძლებელია 

სასწავლო პროგრამებში გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდების შეცვლა და 

გაუმჯობესება.  ევროპის უნივერსიტეტში ამ პროგრამების აკრედიტაცია განხორციელდა 

2018-2019 აკადემიურწელს. აღნიშნულ პროცესში მოხდა სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდების გადახედვა და განახლება, პროგრამებში სწავლების პრაქტიკული მეთოდების 

დანერგვა და განხორციელება.  

ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში რეგულარულად ინერგება 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები, რასაც ხელს უწყობს უნივერსიტეტში სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის არსებობა. 2019-2020 აკადემიურწელს ცენტრმა 

ჩაატარა 6 სასწავლო მოდული სხვადასხვა მიმართულებით. 2019-2020 აკადემიურწელს 

ცენტრის მიერ ჩატარებულ ტრენინგს სულ ესწრებოდა ევროპის უნივერსიტეტის 476 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. სილაბუსებში ხორციელდება სტუდენტზე 

ორიენტირებული სასწავლო პროცესი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება და 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები. 

ამას ადასტურებს სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ანგარიში 

ჩატარებული ტრენინგის შესახებ.  

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი ემსახურება დაწესებულების 

საგანმანათლებლო საქმიანობის შესახებ დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებას. 

უნივერსიტეტში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია 

საჯაროდ ხელმისაწვდომია ევროპის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: https://eu.edu.ge/ge.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მტკიცებულებები/ინდიკატორები ემყარება შესაბამის დოკუმენტებსა და ინტერვიუს 

შედეგებს; 
 ევროპის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი;  

 სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია;   

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები;   

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსები;   

 დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის შედეგები, შედეგების ანალიზი და 

პროგრამების ხელმძღვანელების ანგარიშები შედეგების გამოყენების შესახებ; 
 სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზი, პროგრამის ხელმძღვანელების 

ანგარიშები ანალიზის შედეგების გამოყენების შესახებ; 

 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ანგარიში 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგებისა და დასაქმების სტატუსის შესახებ;  

 ინდივიდუალური საგანმანათლებლო გეგმების შემუშავების მეთოდოლოგია; 

სტუდენტების ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; 

 ევროპის უნივერსიტეტის ელექტრონული ინფორმაციული სისტემა; 
 სტუდენტთა საკონსულტაციო შეხვედრების განრიგი; 



 სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ანგარიში ჩატარებული 

ტრენინგის შესახებ და ევროპის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: https://eu.edu.ge/ge  

 ინტერვიუების შედეგები. 
რეკომენდაციები: 

რჩევები: 

 მოხდეს პროგრამის ინგლისურენოვანი კომპონენტების განმტკიცება და უცხოელი 

პედაგოგების ჩართვა.  

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

უნივერსიტეტში არსებული სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი.  

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

3.3 სწავლის შედეგების შეფასება 

o უსდ-ში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, 

სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც 

ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას. 

o სტუდენტების სწავლის შესაფასებლად გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები. ისინი ასევე აცნობებენ 

სტუდენტებს მიღწეული მიზნების, ხარვეზებისა და გაუმჯობესების გზების შესახებ; 

o შეფასების სისტემა უზრუნველყოფს თანაბარ და სამართლიან მიდგომებს; 

o უნივერსიტეტის სტუდენტები ინფორმირებულნი არიან კურსებში გამოყენებული შეფასების სისტემისა 

და მასთან დაკავშირებული რეგულაციების შესახებ. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის შედეგების შეფასება რეგულირდება დოკუმენტით 

„ევროპის უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირება“. დოკუმენტით დადგენილი 

შეფასების სისტემა სრულად შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. სტუდენტების მიერ 

შესრულებული სამუშაოს შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და საბოლოო შეფასებებს. 

დასკვნითი გამოცდის წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ უნდა 

შეადგენდეს მთლიანი შეფასების არაუმეტეს 40%-ს. საგანმანათლებლო პროგრამის 

თითოეული კომპონენტის შეფასების წესები, ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები 

მოცემულია პროგრამის თითოეული კომპონენტის სილაბუსში.  

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების სისტემის კრიტერიუმები და პროცედურები 

რეგულირდება ევროპის უნივერსიტეტის დოკუმენტით „სამაგისტრო ნაშრომის 

შესრულების წესი“. სამაგისტრო ნაშრომი უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, 

როდესაც სტუდენტი დაასრულებს ნაშრომზე მუშაობას. ნაშრომი ფასდება სადისერტაციო 

კომისიის მიერ.  

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამისა და ფსიქოლოგიის საბაკალავრო 

პროგრამის სტუდენტების (2019-2020 აკადემიური2019-202წელი) კმაყოფილების კვლევის 

https://eu.edu.ge/ge


შედეგები შეფასების გამოკითხვასთან დაკავშირებით ძალიან შთამბეჭდავია.სტუდენტების 

აბსოლუტურმა უმრავლესობამ შეფასების სისტემა შეაფასა როგორც „მთლიანად გასაგები“ 

ან „ძირითადად გასაგები“.  

ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებს გასაჩივრების უფლება აქვთ. უფლებები და 

პროცედურები რეგულირდება ევროპის უნივერსიტეტის დოკუმენტებით - „სტუდენტთა 

უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმი“ და „საგამოცდო პროცესის 

ადმინისტრირების წესები“.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მტკიცებულებები/ინდიკატორები ემყარება შესაბამის დოკუმენტებსა და ინტერვიუს 

შედეგებს; 

 ევროპის უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი;  

 სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისწესი;   

 საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი;  

 საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია.   

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები;   

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსები;   

 სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით;   

 სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზი, პროგრამის ხელმძღვანელების 

ანგარიშები ანალიზის შედეგების გამოყენების შესახებ; 

 ევროპის უნივერსიტეტის ელექტრონული ინფორმაციის 

სისტემა(https://eunsis.eun.edu.ge); 

 საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის ანგარიში გადაწერისა და გასაჩივრების 

შემთხვევების შესახებ; 

 ინტერვიუების შედეგები.  
რეკომენდაციები: 

 

რჩევები: 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
4. უსდ-ის პერსონალი 

უსდ უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში დასაქმებული 

პერსონალი(აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული/ადმინისტრაციული/დამხმარე) 

იყოსმაღალკვალიფიციური,რათა მათ შეძლონ საგანმანათლებლო, სამეცნიეროდა 

https://eunsis.eun.edu.ge/


ადმინისტრაციული პროცესის ეფექტურადწარმართვა და დაწესებულების სტრატეგიული 

გეგმითგანსაზღვრული შედეგების მიღწევა. თავის მხრივ, დაწესებულება მუდმივად ზრუნავს 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე. 

4.1. პერსონალის მართვა 

o უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პერსონალის მართვის პოლიტიკა 

და პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროცესის და სტრატეგიული გეგმით 

განსაზღვრული სხვა აქტივობების განხორციელებას. 

o უსდ უზრუნველყოფს აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული/ადმინისტრაციული/დამხმარე პერსონალის 

პოზიციებზე სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კადრების დასაქმებას. 

o უსდ-ს შემუშავებული აქვს პერსონალის განვითარებაზე ფოკუსირებული მენეჯმენტის პოლიტიკა, 

რომელიც მოიცავს: 

o აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის დასაქმების 

(შერჩევა/დანიშვნა) გამჭვირვალე და ობიექტური პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს კვალიფიციური 

თანამშრომლების მოზიდვასა და დაქირავებას; 

o აფილირების ვადები და პირობები; 

o პერსონალის პროფესიული განვითარების მიდგომები და სტრატეგია; 

o ანაზღაურებისა და წახალისების წინასწარ განსაზღვრული პრინციპები, რომლებშიც 

გათვალისწინებულია თანამშრომელთა მუშაობის შეფასების შედეგები; 

o დაწესებულება აქტიურად იყენებს პერსონალის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის შედეგებს 

თანამშრომელთა მართვის პროცესში. 

o დაწესებულების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, უსდ აწესებს სამიზნე ნიშნულებს 

თანამშრომლებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოსათვის; ის ასევე მუდმივად ცდილობს სამიზნე 

ნიშნულების გაუმჯობესებას. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს „ევროპის უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის 

პოლიტიკა“. უნივერსიტეტის რექტორი პასუხისმგებელია ადამიანური რესურსების 

მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავებაზე.  ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახური რექტორის უშუალო მეთვალყურეობის (დაქვემდებარების) ქვეშ 

იმყოფება. 

მისიის თანახმად, პერსონალის მართვის პოლიტიკა მხარს უჭერს და ემყარება 

უნივერსიტეტის მიზნებსა და ამოცანებს სწავლა-სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ხარისხისა და განვითარების მიმართულებით.  

შესაბამის მარეგულირებელ დოკუმენტებში აღწერილი მექანიზმები და პროცედურები 

ეფექტურად ხორციელდება ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის 

ეფექტურობის მიზნით.  

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს პერსონალის ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში განათლების, კვლევისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური ახალი თანამშრომლებისთვის, პირველ 

დღეებში, ახორციელებს გაცნობითი ხასიათის ტრენინგებს, უნივერსიტეტისა და, ზოგადად, 

მარეგულირებელი დოკუმენტების უკეთ გასაცნობად.  

საჭირო აკადემიური და მოწვეული პერსონალის განსაზღვრა ხდება ფაკულტეტის 

დეკანებისა და პროგრამის ხელმძღვანელების უშუალო მონაწილეობით, კონკრეტული 

მეთოდოლოგიის საფუძველზე და უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის 

გათვალისწინებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი საკითხები: ა) საგანმანათლებლო 



პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; ბ) საგანმანათლებლო კურსებზე, 

ჯგუფში დაშვებული სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა; გ) სასწავლო პროგრამების 

ფარგლებში, სავალდებულო კურსებში ლექციებისა და პრაქტიკული სწავლების საათების 

რაოდენობა ერთი კვირისთვის, მთელი სემესტრის განმავლობაში; დ) აკადემიური 

პერსონალისთვის დასაშვები მაქსიმალური დატვირთვა; ე) ევროპის უნივერსიტეტის 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამიზნე ნიშნულები. 

უნივერსიტეტს აქვს პერსონალის შემდეგი კლასიფიკაცია: აკადემიური პერსონალი 

(პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი, ასისტენტი), რომელიც, ამ 

ეტაპზე, წარმოდგენილია 183 ადამიანით. სამეცნიერო პერსონალი - 36 ადამიანი, მოწვეული 

პერსონალი - 334, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი - 108 ადამიანი.  

ამ ეტაპზე, აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების საერთო რაოდენობაა 1541. 

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა 

სტუდენტებთან არის 1/2.8 (უნივერსიტეტის სამიზნე ნიშნულია 1/5). აკადემიური და 

სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა მოწვეული თანამშრომლების მთლიან 

რიცხვთან არის 1/1.5 (უნივერსიტეტის სამიზნე ნიშნულია 1/1.2). 

 

თითოეულ თანამდებობას აქვს სამუშაოს აღწერილობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, 

რომელთა მიხედვითაც ხდება თანამშრომლების აყვანა. უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალი იყოფა აფილირებულ და არა-აფილირებულ თანამშრომლებად. უნივერსიტეტმა 

შეიმუშავა აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები, რომლის თანახმად, 

აფილირება გულისხმობს წერილობით შეთანხმებას უნივერსიტეტსა და აკადემიური 

თანამდებობის პირს შორის.  

თითოეული აკადემიური თანამდებობის პირი განსაზღვრავს თავის აფილირებას მხოლოდ 

ევროპის უნივერსიტეტთან და მისი სახელით მონაწილეობს განვითარებისა და ცოდნის 

გაზიარების პროცესებში.  

უნივერსიტეტი გამოყოფს კონკრეტულ თანხას, თუ აფილირებული პერსონალი 

აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს სამეცნიერო საქმიანობისთვის. თანხების ოდენობა 

განსხვავებულია და დამოკიდებულია აკადემიურ თანამდებობაზე. მინიმალური მოთხოვნა 

გულისხმობს წლიური შეფასების შედეგად დაგროვებული ქულების კონკრეტულ 

რაოდენობას, რაც მიუთითებს აკადემიური პერსონალის აქტიურ სამეცნიერო ან კვლევით 

პრაქტიკაზე. 

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული/დამხმარე პერსონალის შეფასების სისტემა ემყარება 

კომპეტენციების შეფასებას. კომპეტენციის შეფასება, პერსონალის პოზიციის 

გათვალისწინებით, გულისხმობს იმ უნარების შეფასებას, რომლებიც აუცილებელია 

სამუშაოს აღწერილობით განსაზღვრული  მიზნების და/ან სამუშაოს შესასრულებლად. 

პერსონალის შეფასების პროცედურა და კრიტერიუმები მოცემულია „ევროპის 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციების შეფასების სისტემაში“. 

მაგალითად, 2019 წლის ივნისში, მთელ უნივერსიტეტში ჩატარდა ადმინისტრაციული 

პერსონალის კომპეტენციების შეფასების კვლევა. შეფასების მიზანი იყო უნივერსიტეტის 

თანამშრომელთა პროფესიული კომპეტენციების დადგენა, მათი ზრდისა და განვითარების 

პოტენციალის აღმოჩენა და პროფესიული წინსვლისა და განვითარების შესაბამისი 

ღონისძიებების დაგეგმვა. 



აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება ტარდება პერსონალის სამეცნიერო-

კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესების შესაბამისად. პერსონალის 

აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პერიოდული შეფასება ხელს უწყობს 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობის პროდუქტიულობის ზრდას, პერსონალის 

კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის ამაღლებას. პერსონალის განვითარების გეგმა 

სამუშაოს შესრულების მართვის განუყოფელი ნაწილია და ასახავს პერსონალის 

განვითარების ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს. თანამშრომლების შეფასების შემდეგ, 

უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების სამსახური აჯამებს მათი ძლიერდა სუსტ 

მხარეებს,ავლენს განვითარების იმ ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია სამუშაოს უკეთ 

შესრულებისთვის, ასევე, შეუმუშავებს პერსონალის განვითარების გეგმას სხვადასხვა 

აქტივობების გზით და მუდმივად ცდილობს სამიზნე ნიშნულების გაუმჯობესებას. 

უნივერსიტეტს ამჟამადჰყავს 78 აფილირებული აკადემიური პერსონალი. სასურველია ამ 

რაოდენობის გაზრდა უნივერსიტეტის სწავლებისა და კვლევის პროცესების მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად. უნივერსიტეტმა ასევე უნდა იზრუნოს უცხოელი აკადემიური და 

მოწვეული კადრების მოზიდვასა და საუნივერსიტეტო საქმიანობაში მათ ინტეგრაციაზე. ეს 

ყველაფერი ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტს ინტერნაციონალიზაციის პროცესში და 

უაღრესად კონკურენტულ გარემოში სტაბილურობის შენარჩუნებაში. ეს გარემოებები 

უნივერსიტეტმა, ასევე, აღნიშნა თვითშეფასების ანგარიშში, თუმცა 2025 წელი 

განსაზღვრულია მიზნის მიღწევის თარიღად. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, 

ექსპერტებთან ერთად, აღნიშნავს, რომ აფილირების საკითხი გაუმჯობესებას საჭიროებს, 

რადგან საქართველოში კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი მოთხოვნადია და 

არსებობს მაღალკონკურენტული გარემო. ამიტომ აუცილებელია დროული ზომების მიღება 

სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის და განათლებისა და კვლევის ხარისხის 

უზრუნველსაყოფად. სასურველია ამ მიმართულებით უფრო ინტენსიური სამუშაოების 

ჩატარება, რადგან ამ მიზნის მიღწევა დროულად უნდა მოხდეს.  

პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებისათვის აუცილებელ კომპეტენციას, მათ შორის, მედიცინის პროგრამის 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია მედიცინისდარგის სამიზნე 

ნიშნულების მოთხოვნების შესაბამისია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პერსონალის მართვის პოლიტიკა;  

 ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციის შეფასების სისტემა;  

 აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები;  

 პერსონალის შერჩევის წესი;  

 სამუშაოს აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;  

 ადაპტაციის სახელმძღვანელო;  

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის დადგენის მეთოდოლოგია;  

 ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენციის შეფასების სისტემა;  

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი.  
რეკომენდაციები: 



რჩევები: 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

4.2. აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის სამუშაო დატვირთვა 

o უსდ-ის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა 

დაწესებულებაში განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების, სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობისა და მათზე დაკისრებული სხვა ფუნქციების ადეკვატურია. 

o პროგრამას აქვს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის სქემა, რომლის 

განახლებაც ხდება ყოველ სემესტრში. სქემა მოიცავს სწავლებას, 

სამეცნიერო/კვლევით/შემოქმედებით/საშემსრულებლო და სხვა სახის სამუშაო დატვირთვას, 

აკადემიური პერსონალის ფუნქციებისა და მოვალეობების შესაბამისად. 

o აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას და პერსონალზე დაკისრებული 

კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო/სხვა საქმიანობისა და ფუნქციების/მოვალეობების 

სწორად შესრულებას (ამ სტანდარტის შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს აკადემიური 

პერსონალის დატვირთვა ყველა იმ დაწესებულებაში, სადაც მას აკადემიური ან სამეცნიერო 

თანამდებობა აქვს); 

o პროგრამის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობის დაგეგმვისას, დაწესებულება ითვალისწინებს არსებული და მომავალი სტუდენტების 

რაოდენობას თითოეულ პროგრამაზე, პროგრამის სპეციფიკასა და საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკას;  

o უნივერსიტეტმა ნათლად უნდა განსაზღვროს სამიზნე ნიშნულები მისი პერსონალისათვის, რათა 

ეფექტიანად განახორციელოს საგანმანათლებლო, კვლევითი, შემოქმედებითი და საშემსრულებლო 

აქტივობები. დაწესებულება ასევე მუშაობს სამიზნე ნიშნულების გაუმჯობესებაზე. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

დატვირთვის ზღვრული მოცულობა რეგულირდება ევროპის უნივერსიტეტის 

„აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის 

დოკუმენტით“. უსდ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო დატვირთვის 

სქემის განახლება ხდება ყოველ სემესტრში. უნივერსიტეტში მოქმედი აფილირების წესები 

და პირობები განსაზღვრავს სხვა უნივერსიტეტში აფილირებული აკადემიური 

პერსონალის დატვირთვას, რაც შემოიფარგლება 10 საათით. უსდ-ის ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახური იყენებს ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) მონაცემთა 

ბაზას, რათა დაარეგულიროს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საათობრივი 

დატვირთვა შიდა მონაცემების საჩვენებლად და გარე მონაცემებზე წვდომისთვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, უნივერსიტეტმა 

შეიმუშავა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების 



განსახორციელებლად საჭირო აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

დასადგენად. ამ მეთოდოლოგიის თანახმად, აკადემიური პერსონალი ხელმძღვანელობს 

სპეციალიზაციის სავალდებულო კურსების საათების მინიმუმ 60%-ს საგანმანათლებლო 

პროგრამების ფარგლებში. ამ ეტაპზე იმის გამო, რომ აკადემიური პერსონალი უფრო 

ნაკლებია ვიდრე მოწვეული, აფილირებული სტატუსის მქონე პერსონალის თანაფარდობა 

სხვა თანამშრომლებთან და სტუდენტებთან დაბალია. უნივერსიტეტი გეგმავს ახალი 

კონკურსების გამოცხადებას თანაფარდობისთვის განსაზღვრული სამიზნე ნიშნულების 

მისაღწევად. 

უნივერსიტეტი ითვლის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის მინიმალურ/მაქსიმალურ დასაშვებ რაოდენობას კონკრეტული ფორმულის 

შესაბამისად, სადაც გამოიყენება:  

საგანმანათლებლო პროგრამის კენტი/ლუწი სემესტრების განმავლობაში მთავარი 

სასწავლო დარგის სავალდებულო კურსების ფარგლებში კვირაში ჩასატარებელი 

სალექციო საათების რაოდენობა; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კენტი/ლუწი სემესტრების განმავლობაში მთავარი 

სასწავლო დარგის სავალდებულო კურსების ფარგლებში კვირაში ჩასატარებელი 

პრაქტიკული საათების რაოდენობა; 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩარიცხული სტუდენტების (აქტიური სტატუსის მქონე) 

რაოდენობა; 

სასწავლო კურსების თეორიული ნაწილისთვის დასაშვები სტუდენტების მაქსიმალური 

რაოდენობა; 

სასწავლო კურსების პრაქტიკული ნაწილისთვის დასაშვები სტუდენტების მაქსიმალური 

რაოდენობა; 

აკადემიური პერსონალისთვის განსაზღვრული საათების მაქსიმალური საშუალო 

რაოდენობა ერთ კვირაში; 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო წლების რაოდენობა; 

 

დატვირთვის მაქსიმალური მოცულობა რეგულირდება ევროპის უნივერსიტეტის 

„აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის 

დოკუმენტით“. აკადემიური პერსონალის სემესტრული დატვირთვა:   

- პროფესორი - მაქსიმუმ 270 საათი სემესტრში (კვირაში საშუალოდ 18 აკადემიური 

საათი).  

- ასოცირებული პროფესორი - მაქსიმუმ 315 საათი სემესტრში (კვირაში საშუალოდ 21 

აკადემიური საათი).  

- ასისტენტ-პროფესორი - მაქსიმუმ 360 საათი სემესტრში (კვირაში საშუალოდ 24 

აკადემიური საათი).  

- ასისტენტი - მაქსიმუმ 360 საათი სემესტრში (კვირაში საშუალოდ 24 აკადემიური საათი).  

დებულების თანახმად, აფილირებული აკადემიური პერსონალის დატვირთვა სხვა 

უნივერსიტეტში შეადგენს 10 საათს. აფილირებული თანამშრომლები უფლებამოსილნი 

არიან შეავსონ მათთვის განსაზღვრული მაქსიმალური საათობრივი დატვირთვა (შიდა და 



გარე დატვირთვის მთლიანი საათების რაოდენობა) და დაიტვირთონ სხვა უმაღლეს 

სასწავლებელში, თუ ევროპის უნივერსიტეტს არ შეუძლია უზრუნველყოს მათი სრული 

დატვირთვა.  

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში (ყველა დონეზე) სავალდებულო კურსების 

საათების არანაკლებ 60% უნდა ისწავლებოდეს აკადემიური პერსონალის მიერ და, 

შესაბამისად, მაქსიმუმ 40% - მოწვეული პერსონალის მიერ (თუ პროგრამის სპეციფიკა არ 

მოითხოვს სხვადასხვა თანაფარდობას). აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა არ უნდა 

იყოს 40%-ზე ნაკლები.   

 უნივერსიტეტის რეგლამენტის თანახმად, აფილირებული პერსონალი ვალდებულია 

ჩაატაროს კონკრეტული რაოდენობის საათები, თუმცა განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემაში (EMIS) ასახული საათების მიხედვით, უნივერსიტეტში არ ხდება 

შესაბამისი დატვირთვა და მოწვეულ პერსონალს უფრო მეტი საათები აქვს. ამ დროს 

უნივერსიტეტი აცხადებს, რომ ძირითადად უნდა დაასაქმოს აფილირებული პერსონალი. 

საათობრივი დატვირთვის მონაცემების ეს პროცენტული განაწილება უნდა შეჯერდეს.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები;  

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია.  
რეკომენდაციები: 

რჩევები: 

 საჭიროა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის განაწილების 

ურთიერთშეთანხმება. 

საუკეთესო პრაქტიკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

5. სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები 
უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას; სტუდენტებს სთავაზობს  

შესაბამის სერვისებს, მათ შორის, კარიერული განვითარების ხელშეწყობის მექანიზმებს; ასევე 

უზრუნველყოფს მათ მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს 



და ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას ამ ღონისძიებებში. სტუდენტთა მხარდამჭერი 

ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად უსდ ითვალისწინებს სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებს. 

5.1. სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, ცვლილებისა და განათლების აღიარების წესი და სტუდენტთა უფლებები 

o უსდ-ს თითოეული საგანმანათლებლო საფეხურისათვის შემუშავებული აქვს სტუდენტის სტატუსის 

მოპოვების,შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭების, საგანმანათლებლო 

დოკუმენტისგაცემის, ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები.  

o უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას. 

o სტუდენტსა და უსდ-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება იცავს სტუდენტის უფლებებსა და კანონიერ 

ინტერესებს. 

o დაწესებულება ვალდებულია გააცნოს სტუდენტებს ხელშეკრულებაში შეტანილი უფლებები და 

მოვალეობები. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი: 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ორივე ენაზე 

https://eu.edu.ge/ge/legal-acts) აღწერს სტუდენტის სტატუსის მინიჭების, შეჩერების და 

შეწყვეტის პროცესს, მობილობას, კვალიფიკაციის მინიჭებას, 

საგანმანათლებლოდოკუმენტების  გაცემას  და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების 

აღიარებას. დოკუმენტი შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას.   

ხელშეკრულება საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების შესახებ შეგიძლიათ 

იხილოთ ვებ – გვერდზე (https://eu.edu.ge/ge/everyothing-about-learning-proces) ქართულ 

ენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისურენოვანი ვერსია წარდგენილია უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ, იგი ხელმისაწვდომი არ არის აღნიშნულ ვებ -

გვერდზე ინგლისურ ენაზე. ხელშეკრულება ევროპის უნივერსიტეტსა და მის სტუდენტებს 

შორის იცავს სტუდენტის უფლებებს, არეგულირებს ორივე მხარის ვალდებულებებს და 

შეიცავს ინფორმაციას გადახდის პროცედურებისა და დავების მოგვარების შესახებ. 

სტუდენტები აფორმებენ ხელშეკრულებას და უნივერსიტეტი ყოველწლიურად, სწავლის 

დაწყების წინ,  ეცნობს სტუდენტებს ხელშეკრულების მუხლებს. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ასევე, შემუშავებული აქვს საგამოცდო 

პროცესის ადმინისტრირების წესი და ეთიკის კოდექსი. სტუდენტებთან ინტერვიუს 

შედეგების  მიხედვით, ისინი კმაყოფილი არიან უნივერსიტეტში სწავლის პროცესით და არ 

შექმნიათ  სერიოზული პრობლემები, რაც მათ უკმაყოფილებას გამოიწვევდა. სტუდენტებმა 

დაადასტურეს, რომ მათ სმენიათ გასაჩივრების დებულებებისა და პროცედურების შესახებ, 

თუმცა ისინი უპირატესობას ანიჭებენ, საჭიროების შემთხვევაში, პროფესორებთან ან 

ადმინისტრაციულ პერსონალთან საუბარს. ასეთი მიდგომა შეიცავს სტუდენტებისადმი 

უსამართლო მოპყრობის რისკებს და საშუალებას აძლევს პროფესორებსა და 

ადმინისტრაციულ პერსონალს, გადაწყვეტილებები საკუთარი მოსაზრებების საფუძველზე 

მიიღონ, შემთხვევის დოკუმენტირებისა და სააპელაციო პროცედურის დაცვის გარეშე. 

ინტერვიუდან მიღებული მტკიცებულებებიდან ჩანს, რომ გასაჩივრების სისტემა უნდა 

ამოქმედდეს.  

როგორც ჩანს, სტუდენტური თვითმმართველობას აკლია ეფექტურობა, რადგან მათ ვერ 

წარმოადგინეს დასრულებული სამუშაოს მაგალითები და, ასევე, ქართველ და უცხოელ 

სტუდენტებს შორის შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს შიდა კომუნიკაციის 

სირთულეს/ენობრივ ბარიერს. მიზანშეწონილია სტუდენტურმა თვითმმართველობამ 

გადახედოს სტუდენტური ადვოკატირების ეფექტურობას და განიხილოს,როგორ შეიძლება 

გაძლიერდეს მისი ფუნქციონირება და კომუნიკაცია ქართველ და საერთაშორისო 

სტუდენტებს შორის. ერთ-ერთმა სტუდენტმა გაიხსენა  პრეცედენტი, როდესაც 



უნივერსიტეტმა პროფესორი შეცვალა სტუდენტების საჩივრების გამო, თუმცა ამ ამბის 

მტკიცებულებები არ ყოფილა წარმოდგენილი. სტუდენტურმა თვითმმართველობამ ვერ 

აღწერა ფორმალური და სამართლებრივი მექანიზმები,რომელთა საშუალებითაც 

შესაძლებელი გახდა პროფესორის შეცვლა. სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთა 

სერვისები ხელმისაწვდომია სტუდენტების საჭიროებების მოსაგვარევლად, რაც 

დადასტურდა ვიზიტით. 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

 საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების ხელშეკრულება; 

 გასაუბრება სტუდენტებთან; 

 ინტერვიუ სასწავლოპროცესის ადმინისტრირების სამსახურთან, გამოცდებისა და 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრების 

წარმომადგენლებთან; 

 ვებ-გვერდი  https://eu.edu.ge/en/legal-acts 

 

რეკომენდაციები: 

 სტუდენტურმა თვითმმართველობამ გადახედოს სტუდენტების ადვოკატირების 

ეფექტურობას და განიხილოს, თუ როგორ შეიძლება გაძლიერდეს მისი 

ფუნქციონირება და კომუნიკაცია ქართველ და საერთაშორისო სტუდენტებს შორის. 

 დაწესებულებამ განიხილოს, როგორ შეიძლება სააპელაციო პროცედურის ამოქმედება 

სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს შორის სამართლიანი მოპყრობის 

უზრუნველსაყოფად. 

რჩევები: 

 დაწესებულებამ უზრუნველყოს ვებ-გვერდზე განთავსებული ძირითადი 

დოკუმენტების ინგლისურ ენაზე თარგმნა სტუდენტებისათვის.  

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☒ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

5.2 სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები 

o სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად უსდ-ში მოქმედებს 

სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება. 

o უსდ-ში ფუნქციონირებს კარიერული მხარდაჭერის სერვისი, სადაც სტუდენტები იღებენ შესაბამის 

კონსულტაციას და მხარდაჭერას დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით. 

o უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების ინფორმირებასა და ჩართულობას საუნივერსიტეტო, ადგილობრივ 

და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში, ასევე  მხარს უჭერს სტუდენტურ ინიციატივებს. 

o უსდ-ში მოქმედებს დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე  სტუდენტების მხარდაჭერის 

მექანიზმები. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 ვებგვერდზე საჯაროდ უზრუნველყოფილია ინფორმაცია სასწავლო პროცესისა და 

აკადემიური რეგისტრაციის შესახებ. უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორები 

https://eu.edu.ge/en/legal-acts


იყენებენ ონლაინ პორტალს ცხრილის, აკადემიური რეგისტრაციის, გამოკითხვისა და 

შეფასების მიზნით.  საიტის მონახულების დროს დადასტურდა, რომ პლატფორმა 

მუშაობდა შეუფერხებლად.  

 სასწავლო პროცესის  მენეჯერები მხარს უჭერენ სტუდენტებს და დახმარებას უწევენ 

სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში. ინტერვიუს შედეგების საფუძველზე გამოვლინდა, რომ 

სტუდენტები უკავშირდებიან მენეჯერებს ავად ყოფნისა ან სხვა პრობლემების 

შემთხვევაშიც.   სასწავლო პროცესის მენეჯერები, ასევე, ადგენენ ინდივიდუალურ 

სასწავლო პროგრამებს. ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამები ძირითადად 

ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის, რომლებიც გადმოსულები არიან უცხოური 

უნივერსიტეტებიდან, გავლილი კრედიტების აღიარების შედეგად. ინტერვიუების 

თანახმად, დაახლოებით 50 სტუდენტს აქვს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. არ ყოფილა 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავების პრაქტიკა  შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის. პროფესორების აზრით, მათ ჩვეულებრივ 

უფრო მეტი დრო აქვთ  გამოცდებისთვის და საჭიროების შემთხვევაშიენიშნებათ 

ინდივიდუალური საკონტაქტო საათები.  

სტუდენტთა უკუკავშირი ეფუძნება მათი გამოკითხვის შედეგებს.  სტუდენტები კურსების 

ბოლოს ავსებენ კმაყოფილების კითხვარებს ონლაინ პლატფორმის საშუალებით.     

მიუხედავად ამისა, სტუდენტთა უმეტესობამ, ინტერვიუების დროს, დაადასტურა, რომ 

უკუკავშირის დასამყარებლად ისინი პროფესორებთან პირად კომუნიკაციას ამჯობინებენ.  

საჩივრების შემთხვევაში, ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელები აკონტროლებენ 

ლექციებს და სთავაზობენ სტუდენტებს მოგვარების გზებს და/ან აძლევენ რეკომენდაციებს 

პროფესორს. 

ვინაიდან უცხოელი სტუდენტები წარმოადგენენ უნივერსიტეტის სტუდენტური 

კონტიგენტის დიდ ნაწილს, უმაღლესი სასწავლებელი მათ სთავაზობს  ფსიქოლოგის 

მომსახურებას. სტუდენტთა ადაპტაციის სახელმძღვანელო მოცემულია ვებ-

გვერდზე,ინგლისურ ენაზე. ის მოიცავს ინფორმაციას თბილისში ცხოვრების 

ლოჯისტიკური ასპექტებისა  და მნიშვნელოვან ინფორმაციას უნივერსიტეტის შესახებ.   

უნივერსიტეტს აქვს აქტიური სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების 

ცენტრი, რომელიც ორიენტირებულია სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 

კარიერულ განვითარებაზე. მომსახურების ცენტრის მუშაობის ძირითადი სფეროა 

სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, პოტენციური დამსაქმებლების მონაცემთა ბაზის 

შენარჩუნება, სოციალურ ქსელებში ვაკანსიების მოძიება და ინფორმაციის მიწოდება 

სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებისთვის. თვითშეფასების ანგარიშში, ასევე, 

აღნიშნულია დასაქმების ფორუმები, ტრენინგები და მემორანდუმები პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან, რათა სტუდენტებმა გააფართოონ საკონტაქტო ქსელიდაგაზარდონ 

დასაქმების შანსი. სტუდენტები ადასტურებენ ინფორმაციის მიღებას სამუშაო 

შესაძლებლობების შესახებ და  ტრენინგებშიმონაწილეობის შესახებ, მათ შორის, 

აღსანიშნავია შეხვედრა პოტენციურ დამსაქმებელთან- ,,ტექნოპარკთან".     

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი, ასევე, ორგანიზებას უწევს 

სტუდენტების პროფესიული უნარების განვითარებას, მათ შორის CV- ს წერას, პიროვნულ 

განვითარებას და დროის მართვას. ექსპერტთა ჯგუფი  მიიჩნევს, რომ ეს საქმიანობა 



დასაქმების აუცილებელ ელემენტებს წარმოადგენს და რეკომენდაციას იძლევა, რომ 

დასაქმების უნარები ჩართული იყოს სასწავლო პროგრამებში. 

კურსდამთავრებულთა კარიერისა და აკადემიური განვითარების კვლევის შედეგების 

თანახმად, კურსდამთავრებულთა პროცენტული რაოდენობა, რომლებიც დასაქმებულნი 

არიან თავიანთი კვალიფიკაციის შესაბამისად, შედარებით დაბალია (გამოკითხული 

კურსდამთავრებულების 28%). აღსანიშნავია ისიც, რომ კურსდამთავრებულთა უმეტესობა 

წარმოადგენს სამედიცინო / სტომატოლოგიურ პროგრამას და ისინი სწავლას აგრძელებენ 

სამედიცინო ლიცენზიის მიღების მოთხოვნების შესაბამისად, და არ იწყებენ  მუშაობას  

უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე. ვინაიდან უნივერსიტეტი საკმაოდ ახალია, 

უმაღლესი სასწავლებლისა და პოტენციურ დამსაქმებელთა პარტნიორობის შედეგები ჯერ 

კიდევ დასადგენია. უნივერსიტეტის პოტენციური დამსაქმებლებისა და პარტნიორების 

უმეტესობა წარმოადგენს სამედიცინო/სტომატოლოგიურ სფეროებს. მნიშვნელოვანია სხვა 

ფაკულტეტების სტუდენტების კარიერული შესაძლებლობების მრავალფეროვნების 

უზრუნველყოფა, მათ შორის იურიდიული, ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებების 

და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების. სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი, ძირითადად, კოორდინაციას უწევს კლასგარეშე სპორტულ 

აქტივობებს, კლუბებსა და საქმიანობას. სტუდენტებთან ინტერვიუს თანახმად, სპორტული 

საქმიანობა იმ მიზეზეთაგანია, რის გამოც ისინი ამ უნივერსიტეტს სხვებს ურჩევენ. 

ადგილობრივი ან საერთაშორისოსაგანმანათლებლო პროექტებსა და კონფერენციებში 

მონაწილეობასთან მიმართებით არის მცირე რაოდენობის მტკიცებულებები.     

უნივერსიტეტი მუშაობს მემორანდუმებზე ევროპის სხვადასხვა დაწესებულებებთან 

დასტუდენტებისთვის აქვს დამაიმედებლი საერთაშორისო მობილობის შესაძლებლობები.  

უნივერსიტეტმა დაამტკიცა საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამაში 

მონაწილეობის წესი, რომელიც არეგულირებს კონკურსის გამოცხადებას და შერჩევის 

პროცედურებს. სტუდენტურ თვითმმართველობასთან ინტერვიუმ გამოავლინა 

სტუდენტური ინიციატივების არარსებობა, რადგან ისინი, მოცემული 

მომენტისთვის,მუშაობდნენ სტუდენტების ინტერესის კვლევის ჩატარებაზე. რამდენიმე 

უცხოელმა სტუდენტმა აღნიშნა USMLE კლუბის ორგანიზება მათთვის, ვინც აშშ-ში 

რეზიდენტურის პროგრამის დაწყებას ისურვებს.  

უსდ-ს გააჩნია დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე სტუდენტების 

დახმარების ფინანსური მექანიზმები, მათ შორის 20%–იანი ფინანსური სარგებელი 

სტუდენტებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ მოწყვლად ჯგუფებს (შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირები, დევნილები, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები და ა.შ.). 

ფინანსური დახმარების პროცედურის მარეგულირებელი ოფიციალური დოკუმენტები 

განთავსებულია ვებგვერდზე. სტუდენტებს აქვთ ფინანსური დახმარების მიღების 

შესაძლებლობა   დაბალი სოციალურ-ეკონომიკუირ სტატუსის  დამადასტურებელი საჭირო 

დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ. ფინანსური ოფისის წარმომადგენელთან ინტერვიუს 

შედეგები ადასტურებს, რომ უნივერსიტეტი ყოველწლიურად გამოყოფს თანხებს  დაბალი 

სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდასაჭერად.  

უნივერსიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის თანახმად, უნივერსიტეტის მიერ სწავლის 

დაფინანსებისთვის 65 000 ლარია დარეზერვებული. ეს ოდენობა გაიცემა 

ადმინისტრაციული პერსონალის ბიუჯეტიდან.  უნივერსიტეტს არ გააჩნია ფინანსური 

დახმარების ცალკე ფონდი, რათა უზრუნველყოსგამოყოფილი თანხების სხვა 



მიზნებისთვის ხარჯვა. 2020-2021 აკადემიური წლისთვის ხუთმა (5) სტუდენტმა მიიღო 

ფინანსური დახმარება უნივერსიტეტისგან, საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ. 

უნივერსიტეტს მიღებული აქვს  სტიპენდიის დანიშვნისა და ინდივიდუალური გადახდის 

გრაფიკის გამოყენების წესი, რომელიც მოიცავს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, 

მოთხოვნებს  სტიპენდიის მიღების მიზნით და   გადახდის ინდივიდუალურ  გრაფიკებს. 

გარდა ამისა, უსდ ქართველ სტუდენტებს გადახდის ან გახანგრძლივების მოქნილ 

გრაფიკსსთავაზობს, რაც დადასტურებულია რექტორის მიერ. სტუდენტებს საშუალება 

მიეცათ დაეყოთ თავიანთი ხარჯები 2020-2021 აკადემიური წლისთვის 10 თანაბარ 

ნაწილად. ასევე, არსებობს ფინანსური შეღავათები იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც 

უნივერსიტეტს ირჩევენ პირველ 3 პრიორიტეტს შორის. 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 სტიპენდიის დანიშვნისა და ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკის გამოყენების 

წესი; 

 უცხოელი სტუდენტების ადაპტაციის სახელმძღვანელო; 

 საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის წესი; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 კურსდამთავრებულთა კარიერისა და აკადემიური განვითარების კვლევის შედეგები; 

 შპს ევროპის უნივერსიტეტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავებისმეთოდოლოგია; 

 3. კარიერული დახმარების მომსახურებები; 

 ვებ გვერდი https://eu.edu.ge/en/everything-about-learning-process 

 მოწყვლადი სტუდენტების დახმარების მექანიზემბი; 

 გასაუბრება სტუდენტურ თვითმმართველობასთან; 

 გასაუბრება სტუდენტებთან; 

 გასაუბრება კურსდამთავრებულებთან; 

 გასაუბრება სასწავლოპროცესის ადმინისტრირების სამსახურთან, გამოცდებისა და 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრების 

წარმომადგენლებთან; 

 გასაუბრება დამსაქმებლებთან; 

 გასაუბრება სასწავლოპროცესის ადმინისტრირების სამსახურთან, გამოცდებისა და 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრების 

წარმომადგენლებთან 

რეკომენდაციები: 

 დაწესებულებამ გააანალიზოს გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

დაბალი დონის მიზეზები და სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების 

ცენტრის სამოქმედო გეგმა შეცვალოს  შესაბამისად. 

 დაწესებულებამ მოახდინოს იმ კარიერული მომსახურების დივერსიფიკაცია, 

რომელიც ხელმისაწვდომია სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტისა და  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულებისთვის. 

 წახალისდეს მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და 

მობილობის პროგრამებში. 

 შემუშავდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პროაქტიული მუშაობის 

მონიტორინგის მექანიზმები, ჩამოყალიბდეს ანგარიშგების სისტემა 

ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. 

https://eu.edu.ge/en/everything-about-learning-process


 დასაქმების უნარები შევიდეს ყველა სასწავლო პროგრამაში. 

რჩევები: 

 გადაიხედოს 20%-იანი ფინანსური სარგებლის მიღების პროცედურა, რათა 

სამართლიანი შესაძლებლობა მიეცეთ მათ, ვისაც გარკვეული დოკუმენტაციის 

მოპოვების პრობლემა აქვს.  

 უნივერსიტეტს შეუძლია განიხილოს „სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის“ სახელის ცვლილება და დასახელებაში მეტი სიცხადისთვის 

შეიტანოს „კარიერული მომსახურება“. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☒ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

6. კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა  

უსდ, თავისი ფორმისა და დარგ(ებ)ის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ზრუნავს საკუთარი 

კვლევითი ფუნქციის გაძლიერებაზე, უზრუნველყოფს კვლევების ხელშემწყობი პირობების 

შექმნასა და ამ საქმიანობის ხარისხის ამაღლებას. 

6.1 კვლევითი საქმიანობა 

o უსდ, მისი ტიპისა და დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახორციელებს კვლევით/შემოქმედებით 

საქმიანობას. 

o სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობის უზრუნველყოფა. 

o უსდ-ს აქვს დარგის სპეციფიკის შესაბამისი სადისერტაციო 

ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები.  

o უსდ ხელს უწყობს სწავლების, კვლევისა და ეკონომიკის ინტეგრაციას.  ამ მიზნით, უსდ 

თანამშრომლობს ეკონომიკურ აგენტებთან და ახორციელებს   კვლევისა და განვითარების აქტივობებს, 

რაც მიზნად ისახავს ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ, სამრეწველო და სხვა ინოვაციურ განვითარებას. 

o  უნივერსიტეტი ახორციელებს  კვლევით, განმავითარებელ, შემოქმედებით საქმიანობებს, რასაც 

წვლილი შეაქვს  სამეცნიერო, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, და ა.შ. განვითარებაში    

რეგიონულ, ეროვნულ და / ან საერთაშორისო დონეზე.   

o კვლევის შედეგები ინტეგრირებულია დაწესებულების საგანმანათლებლო საქმიანობაში.  

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ შეიმუშავა 2019-2025 წლების სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია. სტრატეგია ემყარება უმაღლესი 

სასწავლებლის მისიას და ძირითად ღირებულებებს, კერძოდ: სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის თვითრეალიზაციისა და სამეცნიერო საქმიანობის განვითარებას 

კრიტიკული აზროვნების, ინოვაციებისა და აკადემიური უნარების განვითარების გზით; 

საქართველოში, ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოებისა და ეკონომიკის ფორმირებაში 



აქტიური მონაწილეობა და წვლილის შეტანა.  

სტრატეგია შემუშავდა მონაწილეობითი მიდგომის საფუძველზე, აკადემიური პერსონალის 

მაღალი ჩართულობით. აღსანიშნავია, რომ ფინანსური სამსახურის უფროსი 

მონაწილეობდა სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფში, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური 

რესურსების ადეკვატურ გამოყენებას განხორციელების პროცესში. 

სტრატეგიის მიზანია შექმნას ეფექტური სისტემა ინოვაციური კვლევითი საქმიანობის 

ხელშესაწყობად და საუკეთესო კვლევითი პრაქტიკის გაზიარება 

ადგილობრივ/საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით. სტრატეგიის მიზნებია: 

სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შემუშავება და ინტერნაციონალიზაცია; 

გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების შემსწავლელი ინსტიტუტის 

განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია; ინტერდისციპლინარული კვლევითი პროექტების 

ინიცირება; ხელი შეუწყოს ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების ინიცირებას; ხელი 

შეუწყოს სტუდენტების ჩართვას კვლევით საქმიანობაში; მედიცინის სფეროში სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის განვითარება; საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

კომერციალიზაციის ხელშეწყობა. 

სტრატეგიის საფუძველზე შემუშავდა 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა, რომლის 

მიზანია სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, რაც, ძირითადად, შეესაბამება სტრატეგიულ 

მიზნებს. აღსანიშნავია, რომ აქცენტი გაკეთებულია ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო 

გრანტებისა და ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტების წახალისებაზე, ასევე 

სტუდენტების ჩართულობაზე სამეცნიერო საქმიანობაში. ევროპის უნივერსიტეტში, 

სტრუქტურები სამეცნიერო კვლევის სფეროში, ამჟამად, ფუნქციონირებს შემდეგი 

ორგანიზაციული: სამეცნიერო-კვლევებითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრი, 

სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, გლობალიზაციის ეკონომიკური და 

სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი და მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ჩაატარა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა 

რამდენიმე მიმართულებით:   ბიზნესისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი  

გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი, 

რომელიც დაარსდა ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 2016 წელს, გამოსცემს 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალს "გლობალიზაცია და ბიზნესი".  ჟურნალი იძებნება 

საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში, როგორიცაა EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar, INDEX 

COPERNICUS. ამ სამეცნიერო ჟურნალის ვიზუალური შემოწმება ერთ-ერთ ჩამოთვლილ 

სამეცნიერო ბაზაში ადასტურებს ნაშრომების ხარისხს, ციტირების ინდექსს, რეცენზირების 

და გამოქვეყნების სტანდარტს, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ავტორების და 

რედაქციის საბჭოს წევრების გამოცდილებას. პუბლიკაციების უმეტესობა ქართულ ენაზეა, 

ინგლისურენოვანი აბსტრაქტების თანხლებით. უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად, დაგეგმილია ჟურნალის 

ინტერნაციონალიზაციის გაზრდა უცხოენოვანი სტატიებისა და საერთაშორისო 

რეცენზენტების რაოდენობის გაზრდით. 

 სამართლის ფაკულტეტი, 



ფაკულტეტის სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი გამოსცემს საერთაშორისო 

სამეცნიერო რეცენზირებულ ჟურნალს "სამართალი და მსოფლიო", პუბლიკაციები 

ქვეყნდება ინგლისურენოვანი აბსტრაქტებით. ჟურნალი დაჯილდოებულია ღია 

აკადემიური ჟურნალების ინდექსის საერთაშორისო ინდექსით (OAJI) და სამეცნიერო 

მომსახურების საერთაშორისო ინდექსით (SIS). სარედაქციო კოლეგია შედგება 

მაღალკვალიფიციური თეორიული და პრაქტიკული სამართლის სპეციალისტებისგან. 

ინსტიტუტი თანამშრომლობს ფრაიბურგის საგარეო და საერთაშორისო სისხლის 

სამართლის მაქს პლანკის ინსტიტუტთან. მემორანდუმი ითვალისწინებს ერთობლივი 

სამეცნიერო კვლევითი პროექტების განხორციელებას, ასევე სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო ვიზიტებს და წვდომას  მაქს პლანკის ინსტიტუტის 

ბიბლიოთეკაზე. 

 მედიცინის ფაკულტეტი 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მედიცინის სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის განვითარებას, მედიცინის ჟურნალის- "ბიომედიცინისა და მედიცინის 

მეცნიერებების" დაარსების გზით. სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტის ეგიდით  

ჩამოყალიბებულია ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია. ინსტიტუტის მიზანია გამოყენებითი 

კვლევის პოპულარიზაცია შიდა დაფინანსების მექანიზმების საშუალებით;  პარტნიორობა 

სამედიცინო კვლევით ბაზებთან. ადგილობრივ და საერთაშორისო ინსტიტუტებთან 

პარტნიორობის მემორანდუმები ხელს უწყობს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ინტეგრირებას საგანმანათლებლო პროგრამებში. პარტნიორები არიან: ი. ბერიტაშვილის 

ექსპერიმენტული ბიო-მედიცინის ცენტრი, საქართველოს ტუბერკულოზისა და ფილტვის 

დაავადებათა ეროვნული ცენტრი, მაქს ჯანდაცვის ინსტიტუტი (ინდოეთი); ზურგის 

ტრავმების ცენტრი (ინდოეთი); კლაიპედას უნივერსიტეტი (ლიტვა); დასავლეთ ყაზახეთის 

მარატ ოსპანოვის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი (ყაზახეთი); კორეის 

უნივერსიტეტი (სეული, კორეა); ივანო-ფრანკოვსკის უნივერსიტეტი (უკრაინა); Tokat 

Gaziosmanpaşa University, თოკათი (თურქეთი). ადგილობრივ სამედიცინო 

დაწესებულებებთან პარტნიორობა სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები და ასევე, გამოცდილება პრაქტიკული უნარების 

განვითარების მიზნით.  

უნივერსიტეტს აქვს კარგი პოტენციალი ინტერდისციპლინარული გამოყენებითი კვლევის 

განვითარებისათვის. ამ მიმართულებით ხორციელდება გარკვეული ზომები. ინტერვიუს 

შედეგების თანახმად, შიდა უნივერსიტეტის დაფინანსების ერთ-ერთი არასავალდებულო 

კრიტერიუმია წარმოდგენილი პროექტების ინტერდისციპლინარულობა. სამივე 

სამეცნიერო ინსტიტუტი თანამშრომლობს, მაგალითად, სამეცნიერო ინსტიტუტების 

ერთობლივმა მუშაობამ ეკონომიკაში და სამართალში შედეგად მოიტანა რამდენიმე 

პუბლიკაციის გამოცემა თემებზე, როგორიცაა ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სხვა. ამ 

ინტერდისციპლინურ თანამშრომლობას ხელს უწყობს მკვლევართა მაღალი 

პროფესიონალიზმიც. თუმცა, ავტორიზაციის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მეტი 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ინტერდისციპლინარულ კვლევებზე, რაც ასევე გამოიწვევს 

კვლევითი პროდუქტების კომერციალიზაციას.  

კვლევითი და სამეცნიერო პროექტების შინაარსი ადასტურებს გამოყენებად ასპექტს  და 



ყურადღებას ამახვილებს კვლევითი საქმიანობის უახლეს მიღწევებზე. მაგალითად: 

ჯინისა და ტეილის ინდექსები და საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური 

სტრუქტურის მოდელირება პარეტოს და ლოგნორმალური განაწილების მიხედვით; 

საქართველოში ნარკოდანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, შედარებითი ანალიზი და 

სასამართლო პრაქტიკა - პროექტები წარდგენილია  დაფინანსების მოსაპოვებლად  და 

განხორციელდება ბიზნესის და ტექნოლოგიებისა და იურიდიული ფაკულტეტების 

აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების მონაწილეობით. სხვა პროექტები მოიცავს 

სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას კიბერ-, ნარკოტიკებთან და სათამაშო თამაშებთან 

დაკავშირებულ რისკებთან მიმართებით; პანდემიის დროს გათავისუფლებული 

თანამშრომლების იურიდიული დახმარება და ა.შ. 

რაც შეეხება სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ინტეგრაციას განათლების სფეროში და 

სტუდენტთა ჩართულობაში, უნდა აღინიშნოს შემდეგი: 

სტუდენტების მონაწილეობით სემინარები რეგულარულად ტარდება არსებული 

სამეცნიერო ინსტიტუტების ბაზაზე, რაც ხელს უწყობს სტუდენტების დამოუკიდებელი 

კვლევისა და პრაქტიკული უნარების განვითარებას. 

სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ატარებს საერთაშორისო სემინარებსა და 

კონფერენციებს, სადაც სტუდენტები წარადგენენ თავიანთ ნამუშევრებს პროფესორების 

ზედამხედველობის ქვეშ; უცხოელი მკვლევარები და აკადემიკოსები რეგულარულად არიან 

მოწვეულნი, როგორც სტუმრები, როგორც საჯარო ლექციებზე, ასევე ტრენინგებზე. 

მაგალითად, მსგავსი ღონისძიებები ჩატარდა 2019 წელს გერმანიის გრასფელდის 

უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

ინსტიტუტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, 2017-18 წლებში; 

სენტმერის უნივერსიტეტთანპარტნიორობით, აშშ; ინსტიტუტები ასევე ეწევიან 

უცხოენოვანი სახელმძღვანელოების ქართულად თარგმნას და გამოცემას. 

საგრანტო პროექტები ხორციელდება მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტების 

მონაწილეობით.    პროექტები ტარდება ერთწლიანი სამეცნიერო საგრანტო პროექტის 

კონკურსის ფარგლებში, რომელიც გამოცხადებულია აფილირებული აკადემიური 

პერსონალისთვის. ინფორმაცია კონკურსის შესახებ განთავსდა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ვებ – გვერდზე, სადაც ხელმისაწვდომია პროექტის 

წარდგენისა და დაფინანსების პროცედურები, უფლებამოსილი პირები, წარსადგენი 

დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და ინფორმაცია მთლიანი ბიუჯეტის შესახებ. პროექტებს 

ირჩევს კომისია, რომელშიც შედიან დარგის სპეციალისტები, პრაქტიკოსი ექიმები და 

მეცნიერები დოქტორანტურის ხარისხით, კვლევისა და სამეცნიერო პუბლიკაციების 

გამოცდილებით. ამჟამად, ორი პროექტი მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობს  6 

სტუდენტი. 

2015 წლიდან, რეგულარულად ტარდება სტუდენტური კონფერენციები უნივერსიტეტის 

სამივე ფაკულტეტზე (იურიდიული, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი და მედიცინის ფაკულტეტი) 

აღსანიშნავია, რომ კონფერენციები ჩატარდა 2020 წელს, ასევე ონლაინ ფორმატში. 

სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან გასაუბრებების თანახმად, მათ აქტიურად 



მიიღეს მონაწილეობა კონფერენციებში.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ამჟამად, არ ახორციელებს სადოქტორო 

პროგრამებს, მაგრამ ის ერთ – ერთ პრიორიტეტად შედის 2019-2025 სტრატეგიაში.  

აფილირების წესი მოიცავს სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობას მათი ხარისხის 

უზრუნველსაყოფად. აფილირებულ პროფესორებს, სხვა ვალდებულებებთან ერთად, 

მოეთხოვებათ სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობადა სამეცნიერო კვლევითი 

საქმიანობა.  

კვლევითი და სამეცნიერო საქმიანობის ხელშემწყობი ინსტრუმენტები მოიცავს ადამიანურ 

რესურსს, რაც რეგულირდება „აკადემიური პერსონალის აფილირების პირობებით“ და 

ფინანსურ დახმარებას, რომელიც აღწერილია სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

მხარდაჭერის ცენტრის ანგარიშში  ევროპის უნივერსიტეტის პერსონალისა და 

სტუდენტების კვლევითი საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ 2019-2020 

აკადემიური წლისთვის. 

აფილირების წესი დამტკიცებულია რექტორის 2020 წლის 28 მარტის ბრძანებით და 

განსაზღვრავს აფილირებული აკადემიური პერსონალის უფლებამოსილებებს და 

პასუხისმგებლობებს, ასოცირების პოლიტიკას, დატვირთვის სქემას და სხვა. 

უსდ-ს აფილირებული აკადემიური პერსონალი შედგება აფილირებული პროფესორების, 

აფილირებული ასოცირებული პროფესორების, აფილირებული ასისტენტ პროფესორებისა 

და აფილირებული ასისტენტებისგან. 

ყოველწლიური ანგარიშები აკადემიური კვლევისა და პროფესიული განვითარების შესახებ 

ინდივიდუალურად მუშავდება აკადემიური პერსონალის თითოეული წევრისთვის. ამ 

ანგარიშების თანახმად, აფილირებული და მოწვეული პერსონალის შეფასებას 

ახორციელებენ ფაკულტეტის დეკანი, პროგრამის მენეჯერები, სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი, საგამოცდო ცენტრი, ასევე სტუდენტები. დოკუმენტი, ასევე, განსაზღვრავს 

შეფასების პროცედურებსა და კრიტერიუმებს და შეფასების შედეგებზე რეაგირების 

პროცესს.    

როგორც ინტერვიუს შედეგები აჩვენებს, ინტენსიურად ხორციელდება აკადემიური 

პერსონალის სამეცნიერო კვლევითი შესაძლებლობების პროფესიული განვითარება. 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის ხელმძღვანელმა გაიხსენა 2020 

წელს ჩატარებული კვლევა აკადემიური პერსონალისა და სამეცნიერო ინსტიტუტების 

პერსონალის ტრენინგის საჭიროებების შესახებ. გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, 

საგაზაფხულო სემესტრისთვის დაგეგმილია სამი სემინარი: ტრენინგი SPSS– ში - ამჟამად 

მიმდინარეობს; ტრენინგი კვლევის მეთოდებში, დაგეგმილი აპრილ-მაისში სამივე 

ფაკულტეტზე, განსხვავებული სპეციფიკით თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის; ტრენინგი 

კვლევითი პროექტები ბიუჯეტირებაში, რაც ხშირად პრობლემას წარმოადგენს პროექტის 

განაცხადების შედგენისას. ცენტრი მუდმივად აწვდის ინფორმაციას აკადემიურ 

პერსონალს საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ, რაც ხელს უწყობს 

სამეცნიერო კვლევების ინტერნაციონალიზაციას და ამავდროულად პერსონალის 

პროფესიულ განვითარებას. 

სტრატეგიაში დასახული ამოცანების შესასრულებლად ტარდება აკადემიური 



პერსონალისა და მატერიალური ბაზის პერიოდული შეფასება, როგორც უმაღლესი 

სასწავლებლის, ასევე პარტნიორების მიერ; 

სტუდენტთა სამეცნიერო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშესაწყობად, უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებამ შემოიღო "სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების წესი", 

რომელიც რექტორის ბრძანებით დამტკიცდა 2020 წლის 13 მარტს. დოკუმენტი 

განსაზღვრავს ზედამხედველი აკადემიური პერსონალისა და რეცენზენტის ფუნქციებს, 

დისერტაციის შეფასების კომპონენტებსა და კრიტერიუმებს, დაცვისა და გასაჩივრების 

პროცედურებს, კომისიის შემადგენლობას და ა.შ. სამაგისტრო პროგრამების 

განხორციელება ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ამჟამად, ამ პროგრამაზე  მხოლოდ პირველი 

კურსის სტუდენტები სწავლობენ. ავტორიზაციის კომისიაზე განსახილველად 

წარდგენილია ორი ნაშრომი.  მათგან არც ერთი არ ემყარება სტუდენტების მიერ 

ჩატარებულ რაიმე ორიგინალურ კვლევას და ძირითადად, გულისხმობს ლიტერატურის 

მიმოხილვას შერჩეულ თემაზე. სამაგისტრო ნაშრომის  სილაბუსის თანახმად, ნაშრომის 

მიზანია აკადემიური კვლევისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება და სტუდენტის 

შემდეგი დონის (სადოქტორო) კვლევისთვის მომზადება, აგრეთვე ამ უნარ-ჩვევების 

გამოყენება პროფესიულ კვლევით საქმიანობაში; სასწავლო შედეგების რუკის მიხედვით, 

სამაგისტრო ნაშრომი აკმაყოფილებს სწავლის 6 შედეგიდან 7 – ს, მათ შორის მეექვსე 

შედეგს, კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად განხორციელების შესაძლებლობას და 

საკუთარი კვლევის შედეგების არგუმენტირებულად წარმოჩენას.  ამრიგად, ავტორიზაციის 

ექსპერტები ვარაუდობდნენ, რომ მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს სამაგისტრო 

ნაშრომებისთვისსაველე კვლევისა და პირველადი მონაცემების შეგროვებას, როგორც 

თვისობრივი, ასევე რაოდენობრივი ინსტრუმენტების საშუალებით. 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

o  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების სტრატეგია- 2019-2025; 

o იურიდიული, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მოხსენება 

სტუდენტური კონფერენციების შესახებ; 

o ბიზნესისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, მოხსენება სტუდენტური კონფერენციების 

შესახებ;  

o შპს ევროპის უნივერსიტეტის 2019-2025 წლების სტრატეგიული დოკუმენტი 

2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა; 

o შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების  წესი და 

პირობები; 

o სამეცნიერო – კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის ანგარიში ევროპის 

უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო – კვლევითი საქმიანობის 

ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ 2019-2020 აკადემიური წლისთვის; 

o აკადემიური პერსონალის  კვლევითი საქმიანობის  ანგარიში; 

o ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები ადგილობრივ და  საერთაშორისო 

პარტნიორებთან; 

o ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის შეფასების პროცედურები; 

o სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების წესი; 

o ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, მენეჯმენტის პროგრამის სამაგისტრო 



ნაშრომის სილაბუსი ; 

o https://eu.edu.ge/ge/news/1146-kvleviti -sagranto-proektebis-konkursi-meditsinis-apilirebuli-

akademiuri- personalistvis 

o სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან გასაუბრებების შედეგები; 

o ინტერვიუს შედეგები სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის 

ხელმძღვანელთან; 

o გასაუბრების შედეგები ისტორიულ-არქეოლოგიური  მუზეუმის ხელმძღვანელთან; 

o გასაუბრების შედეგები პროგრამის ხელმძღვანელთან; 

o გასაუბრებების შედეგები სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელებთან; 

o ინტერვიუ უსდ-ს ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან; 

o ვიზიტი ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებებში. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები: 

 ინტერდისციპლინარულ და გამოყენებითი კვლევების სფეროში უსდ-ს პოტენციალის 

სრულად გამოსაყენებლად, უფრო მეტი ყურადღება გამახვილდეს ფაკულტეტებს 

შორის თანამშრომლობაზე და ხელი შეეწყოს ერთობლივ კვლევით პროექტებს, რაც 

საბოლოოდ შექმნის კვლევითი პროდუქტების კომერციალიზაციის შესაძლებლობას. 

 2025 წლისთვის განისაზღვროს სადოქტორო პროგრამების შემუშავების კონკრეტული 

ნაბიჯები და ვადები. 

 მეტი ყურადღება მიექცეს დარგის კვლევასა და პირველადი მონაცემების შეგროვებას 

სამაგისტრო ნაშრომებისთვის როგორც თვისობრივი, ასევე რაოდენობრივი 

ინსტრუმენტების საშუალებით. 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒ შშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

6.2. კვლევის მხარდაჭერა და ინტერნაციონალიზაცია 

o უსდ-ს გააჩნია კვლევის, განვითარებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერის 

ეფექტური სისტემა. 

o ახალი კადრების მოზიდვა და ჩართვა კვლევით და სახელოვნებო-შემოქმედებით საქმიანობაში.  

o დაწესებულება მუშაობს კვლევითი, განვითარებისა და შემოქმედებითი საქმიანობების 

ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

https://eu.edu.ge/ge/news/1146-kvleviti


სამეცნიერო შესაძლებლობების მხარდაჭერა და გაძლიერება უნივერსიტეტის ერთ-ერთი 

სტრატეგიული პრიორიტეტია და ეს პრიორიტეტი აისახება მის ყველა საქმიანობაში. 

სტუდენტებსა და თანამშრომლებს შორის სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზაციის 

მიზნით, უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კვლევის მხარდაჭერის ცენტრი. მისი საქმიანობა 

მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: ძირითადი კომპეტენციები სამეცნიერო გრანტებისთვის, 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდთან შეხვედრების დაფინანსება, სამეცნიერო 

საგრანტო პროექტების წერა, კვლევების განხორციელებას აკადემიური და 

მოწვეულიპერსონალისა და მკვლევარებისთვის კვლევის უნარ-ჩვევების გასაზრდელად. 

უნივერსიტეტში მოქმედებს კვლევების დაფინანსების სამართლიანი და გამჭვირვალე 

პროცედურები.  კვლევის  დაფინანსების  წესი არის ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც 

მართავს  პროექტების კვლევითი აქტივობის შერჩევასა და განხორციელებას. იგი 

არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა დაფინანსების წყარო, დასაშვებობა, შეფასების 

კრიტერიუმები და ა.შ.  

ბიუჯეტი - სულ 486.103 ლარია გამოყოფილი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის, 

მათ შორის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა - 187 303 ლარი; 

აფილირებული პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაფინანსება - 167 000 

ლარი; სამეცნიერო ინსტიტუტების ჟურნალების გამოცემა - 60 300 ლარი; ადგილობრივი და 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება (შესაბამისი ინსტიტუტების 

მიხედვით) - 71 500 ლარი;  

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს კონფერენციებისა და პუბლიკაციების მხარდაჭერას 

აფილირებული და მოწვეული პერსონალისთვის. აფილირებულ და მოწვეულ პერსონალს,, 

ასევე, მკვლევარებს საშუალება აქვთ ხელი შეუწყონ მათ საქმიანობას დაფინანსების 

სხვადასხვა სქემით. საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა, 

სამეცნიერო სტატიებისა და სხვა სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნება, 

სახელმძღვანელოებისა და მონოგრაფიების გამოცემა, სამეცნიერო და კვლევითი 

ასოციაციების წევრობა ფინანსდება უნივერსიტეტის მიერ. 

ხელმძღვანელობა მხარს უჭერს და ხელს უწყობს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობას 

აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისთვის.კვლევის მხარდაჭერის ცენტრის 

მეშვეობით უნივერსიტეტის თანამშრომლები იღებენ კონსულტაციას საგრანტო 

განაცხადების მომზადებისა და წარდგენის შესახებ. დოკუმენტების მიმოხილვა და 

თანამშრომლებთან გასაუბრება მიანიშნებს, რომ უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს 

დაფინანსებას კვლევითი პროექტებისთვის, რომელშიც მონაწილეობენ სტუდენტები. 2019-

2020 წლებში ოთხი პროექტი მომზადდა კვლევის მხარდაჭერის ცენტრის მიერ და 

დაფინანსდა შიდა დაფინანსების სქემის საშუალებით.  სამი საერთაშორისო და სამი 

ადგილობრივი პროექტი, ასევე, მომზადდა კვლევის მხარდაჭერის ცენტრის მიერ, მაგრამ 

ისინი არ იქნა დაფინანსებული. ექსპერტთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ ევროპის უნივერსიტეტს 

შეუძლია კიდევ უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს, თუ აკადემიური და სამეცნიერო 

პერსონალი გაააქტიურებს მათ პირად კონტაქტებს, რათა მოამზადონ ერთობლივი 

კვლევითი პროექტები ადგილობრივ და უცხოურ დაწესებულებებთან. კვლევის 

მხარდაჭერის ცენტრი შეიძლება კვლავაც იყოს მნიშვნელოვანი აქტივი ამ პროცესის 

წარმართვაში. 

სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართვა განსაკუთრებით წახალისებულია 

შპს ევროპის უნივერსიტეტში. ფაკულტეტები აწყობენ სტუდენტურ კონფერენციებს, 

აფინანსებენ მათ მონაწილეობას საერთაშორისო კონფერენციებში და ხელს უწყობენ 

სტუდენტური ჟურნალების გამოცემას. ამას ადასტურებს გასაუბრება სტუდენტებთან.  

 



ინსტიტუტს აქვს მისწრაფება ძლიერი კვლევითი კულტურისკენ და აქვს ამის მიღწევის 

პოტენციალი გრძელვადიან პერსპექტივაში. კვლევის სამაგისტრო და სადოქტორო 

პროგრამების დაგეგმვა, მათ შორის ერთობლივი პროგრამები, რომლებიც მოიცავს 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის გაცვლას და უცხოელი აკადემიური პერსონალის 

მოზიდვას, საჭიროა პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის.  

 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 კვლევის მხარდაჭერის ცენტრის ანგარიში; 

 პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესი; 

 უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტების შუალედური ანგარიშები; 

 ევროპის უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დებულებები; 

 საერთაშორისო, ადგილობრივ და საუნივერსიტეტო საგრანტო პოექტებში 

მონაწილეობის ანგარიში; 

 ბიუჯეტი; 

 სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების წესი; 

 მედიცინის ფაკულტეტისა და კვლევითი ინსტიტუტების მოხსენებები სამეცნიერო 

საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის შესახებ; 

 კვლევის დაფინანსების წესი; 

 გასაუბრებების შედეგები. 
რეკომენდაციები: 

წინადადება (წინადადებები), რომელიც უნდა გაითვალისწინოს დაწესებულებამ სტანდარტის კომპონენტის 

მოთხოვნების შესასრულებლად 

 

რჩევები: 

o ადგილობრივ და უცხოურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობითი კვლევითი 

პროექტების წახალისება და მხარდაჭერა, აკადემიური პერსონალის ჩართულობით. 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

გამოცდილება, რომელიც განსაკუთრებით  შედეგიანია და შესაძლოა გახდეს ორიენტირი ან მოდელი სხვა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის   

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

6.3. კვლევითი საქმიანობის შეფასება 

უსდ-ს გააჩნია კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობისხარისხის, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და 

აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიეროპროდუქტიულობის შეფასებისა და ანალიზის სისტემა.  

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 



სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხარისხისა და აკადემიური / სამეცნიერო პერსონალის 

ეფექტურობის შეფასების უზრუნველსაყოფად, უსდ-მ დაადგინა აკადემიური 

კეთლსინდისიერების დაცვის მექანიზმები, მათ შორის პლაგიატის გამოვლენისა და 

აღკვეთის პროცედურები (მტკიცებულება: პლაგიატის გამოვლენისა და პრევენციის 

დოკუმენტი). უნივერსიტეტი ყოველწლიურად აფასებს აკადემიური პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას და შედეგების საფუძველზე ახორციელებს შემდგომ 

საქმიანობას. ეს საკითხი რეგულირდება უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტით 

"პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესი". 

სამეცნიერო – კვლევითი საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა რეგულირდება „კვლევის 

დაფინანსების წესით“, რომელიც შემუშავებულია სამეცნიერო – კვლევითი საქმიანობის 

მხარდაჭერის ცენტრის მიერ. "დაფინანსების წესი" დამტკიცებულია უსდ-ს რექტორის 

ბრძანებით, 2020 წლის 21 მარტს. დოკუმენტი არეგულირებს სამეცნიერო პროექტების 

განაცხადების დაფინანსების წყაროებს, კონკურენციის პროცესსა და გადაწყვეტილების 

მიღების ეტაპებს, შეფასების კრიტერიუმებს, კომისიის ფორმირების პროცედურას და ასევე, 

სააპელაციო პროცედურას.  

ცენტრი აკონტროლებს და აფასებს კვლევითი პროექტების განხორციელებას და შედეგებს 

წარადგენს „სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის მოხსენებაში 2019 - 

2020 აკადემიური წლისთვის“. უსდ-ს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი მოიცავს ორწლიან 

პერიოდს (2018 წლის მარტი - 2020 წლის სექტემბერი). ანგარიში შეიცავს ინფორმაციას 

პროექტის სათაურების, განმახორციელებელი ფაკულტეტის / პროგრამისა და პერსონალის, 

განხორციელების ფაზის, აგრეთვე დამფინანსებელი  ორგანიზაციის შესახებ. ანგარიშის 

თანახმად, პროექტებს აფინანსებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი 

დონორები (PH International Georgia, ევროკომისია: აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო საზოგადოების დაწესებულება, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი), ასევე უმაღლესი სასწავლებლი, შიდა დაფინანსებით. პროექტების თემები მოიცავს 

სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის და მათთან დაკავშირებულ სფეროებს. უნდა აღინიშნოს, 

რომ ანგარიშში არ არის მითითებული დაფინანსებული პროექტების მთლიანი ბიუჯეტი, 

რაც ხელს შეუწყობს ფინანსური ოპერაციების კონტროლს (რჩევა, კითხვა - როგორ ხდება 

კვლევითი პროექტების დაფინანსების ბიუჯეტირება). გარდა ამისა, ცენტრი 

ინდივიდუალურად აკონტროლებს პროექტებს და შეიმუშავებს ინდივიდუალურ 

პროგრამულ ანგარიშებს, სადაც მოცემულია უფრო დეტალური ინფორმაცია თითოეული 

კვლევითი პროექტის შესახებ, თემების, აქტივობებისა და ბიუჯეტის ჩათვლით. 

დოკუმენტის დანართებში მოცემულია პროექტის განაცხადის ფორმები და შაბლონები; 

კვლევითი პროექტის შიდა დაფინანსების წყარო ყოველწლიურად გამოიყოფა უსდ-ს 

ბიუჯეტიდან. ევროპის უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალი 

უფლებამოსილია განაცხადი შეიტანოს კვლევითი პროექტის დაფინანსებაზე, ხოლოდ 

არააფილირებული აკადემიური პერსონალი უფლებამოსილია კონკურსში მონაწილეობა 

მიიღოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი თანახმა იქნებიან, პროექტი განახორიელონ 

ევროპის უნივერსიტეტის სახელით.  

 

კომისია იღებს გადაწყვეტილებას წარმოდგენილი პროექტის დაფინანსების შესახებ 

შემდეგი კრიტერიუმების შეფასებით (თითოეულ კრიტერიუმს ენიჭება 10 ქულა): კვლევის 

პრობლემების მნიშვნელობა (მასშტაბი, სამეცნიერო სიახლე; 

ინტერ/მულტიდისციპლინარობა); მიზნები და ამოცანები (ჰიპოთეზები და საკვლევი 

კითხვები; მიღწევადობა); კვლევის მეთოდოლოგია (შერჩეული მეთოდის 



შესაბამისობა;მონაცემთა ანალიზის მეთოდები; ეთიკის საკითხები); შედეგების სამეცნიერო 

ღირებულება და გავლენა; სამუშაო გეგმის რაციონალობა და ეფექტურობა (პროცედურები, 

რისკების მართვა, მონიტორინგი და შეფასება); ბიუჯეტი და მომგებიანობა; პროექტის 

პერსონალი (კვალიფიკაცია, ჩართული მკვლევარების რაოდენობა, სტუდენტების ან / და 

ახალგაზრდა მეცნიერების ჩართულობა);ინსტიტუციური გარემო (ხელმისაწვდომი 

შესაბამისი მასალა, ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსები, პარტნიორი 

ორგანიზაციების ადეკვატურობა); შედეგების კომუნიკაცია და გავრცელება (კომუნიკაციის 

სტრატეგია სამიზნე აუდიტორიასთან შედეგების გასავრცელებლად, გამოქვეყნების 

გეგმები). 

პროექტი, რომელსაც მინიმუმ 70 ქულა აქვს მინიჭებული, იღებს დაფინანსებას. მინიმუმ 60 

ქულის მიღების შემთხვევაში, პროექტის გუნდს შეუძლია შეიტანოს ცვლილებები 

შესაბამისი კრიტერიუმების მოთხოვნების შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე 

პროექტი მიიღებს ერთნაირ ქულას, ყველა ფინანსდება. კომისიის გადაწყვეტილება 

შეიძლება გასაჩივრდეს უნივერსიტეტის მმართველ საბჭოში გადაწყვეტილების 

გამოქვეყნებიდან 7 დღის განმავლობაში. აღწერილი სისტემა ეფექტურად ითვლება, 

კვლევითი პროექტების თანამედროვე ხასიათისა და სამეცნიერო სიახლის, აგრეთვე მათი 

ინტერდისციპლინარულობის გათვალისწინებით. ამასთან, არსებული დაფინანსების 

პროცედურა ხელს უწყობს როგორც აკადემიური პერსონალის, ასევე სტუდენტების ჩართვას 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის ანგარიში 2019 – 2020; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა; 

 პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი და აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესი; 

 კვლევის დაფინანსების წესი; 

 მიმდინარე პროექტის ანგარიშები 1 და 2 ; 

 საგრანტო კონკურსის ანგარიში; 

 ინტერვიუს შედეგები სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის 

ხელმძღვანელთან; 

 ინტერვიუს შედეგები  უსდ-ს ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან; 

 გასაუბრების შედეგები ფინანსური განყოფილების ხელმძღვანელთან. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები: 

 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 



შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

7. მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები 

უსდ-ის მატერიალური, საინფორმაციოდა ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს დაწესებულებისმდგრად, 

სტაბილურ, ეფექტიან დაეფექტურ ფუნქციონირებას და სტრატეგიული განვითარების გეგმით 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

7.1. მატერიალური რესურსები 

o დაწესებულებას გააჩნია ან მის მფლობელობაშია მატერიალური რესურსები (ფიქსირებული და 

მიმდინარე აქტივები), რომლებიც გამოიყენება დაწესებულების მისიისა და მიზნების მიღწევისთვის, 

ადეკვატურად პასუხობს საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევითი საქმიანობის მოთხოვნებს და 

შეესაბამება მოქმედი სტუდენტებისა და დაგეგმილი ჩარიცხვების არსებულ რაოდენობას.  

o დაწესებულებაში არის საგანმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო გარემო:  

სანიტარიული კვანძები, ბუნებრივი განათების შესაძლებლობა და გათბობის ცენტრალური სისტემა.  

o დაწესებულებაში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა.  

o უსდ-ს აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის.   

o ძირითადი საშუალებების კანონიერი ფლობა ემყარება წერილობით შეთანხმებებს და ამ უფლების 

რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში. ძირითადი საშუალებების კანონიერი ფლობა დამოწმებულია საჯარო 

რეესტრის ამონაწერით;  

o დაწესებულება ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი წერილობითი მტკიცებულებები (წერილობითი 

შეთანხმება, მიღწება-ჩაბარების აქტი, ინვოისი, ბალანსზე ხანგრძლივი არსებობა (მინიმუმ ავტორიზაციის 

ვადით), გრანტის მიმღების წერილობითი თანხმობა ზეპირი კონტრიბუციის შემთხვევაში და ა.შ.), რომ 

დაადასტუროს უფლებები  ლიკვიდურ აქტივებზე; 

o შეთანხმებები ძირითადი ან ლიკვიდური აქტივების ფლობის შესახებ უნდა შედგეს მინიჭებული 

ავტორიზაციის მინიმუმ ერთი ვადის განმავლობაში; 

o შენობას  აქვს დამატებითი საგანგებო გასასვლელი, სადაც კარი შიგნიდან გარეთ იღება და რომელიც არ 

უნდა იყოს რკინისგან დამზადებული. 

o პირველი დახმარების აღმოსაჩენად დაწესებულებას უნდა ჰყავდეს სამედიცინო პერსონალი, აღჭურვილი 

სამედიცინო კაბინეტი, ბუნებრივი და ხელოვნური განათება, ბუნებრივი ვენტილაცია და ცივი და ცხელი 

წყლის მუდმივი მიწოდება. 

o სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ პროგრამით ან 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო რესურსები, რომლებიც 

ადაპტირებულია მათ საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე; ამავდროულად, ამ პირებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციასა და უმაღლესი სასწავლებლების ადმინისტრაციასთან.  

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

ევროპის უნივერსიტეტს გააჩნია ორი შენობა, რომლებიც მდებაროებს თბილისში.  

გურამიშვილის ქ .76-ში მდებარე ერთი შენობა (5 სართულიანი, 2565.56 კვ.მ., საიდანაც 

1332.17 კვ.მ. არის სასწავლო ტერიტორია, ხოლო 1233.39 კვ.მ. დამხმარეა.) უნივერსიტეტის 

ეს ნაწილი ეკუთვნის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და იურიდიული, ჰუმანიტარული 

და სოციალური მეცნიერებების, ასევე ბიზნესის ფაკულტეტის ადმინისტრაციას. 

უნივერსიტეტის მეორე შენობა (აქედან 5219.55 კვ.მ., სასწავლო ფართობია 2802.31 კვ.მ.; 

დამხმარე ფართობი 2417.24 კვ.მ.)  განთავსებულია სარაჯიშვილის ქ. 17-ში, სადაც 

ძირითადად  მედიცინის ფაკულტეტი ხორციელდება. ამასთან, აუდიტორიები ან/და 

საკლასო ოთახები, ასევე, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა საგანმანათლებლო 

პროგრამების სტუდენტების მიერ.  



ორივე შენობა კარგად არის აღჭურვილი და ადეკვატურად პასუხობს საგანმანათლებლო 

პროგრამების მოთხოვნებსა და უნივერსიტეტის გაცხადებულ   მიზნებს. უნივერსიტეტი 

ფლობს სხვადასხვა ფიქსირებულ აქტივებს, მათ შორის ავეჯს, კომპიუტერებს და სხვა 

აქტივებს სააღრიცხვო რეესტრში მითითებული ინფორმაციის მიხედვით. ორივე კორპუსს 

აქვს საოფისე ოთახები, საკლასო ოთახები, ბიბლიოთეკა, ფოიე და დასვენების ადგილი, 

პროფესორის კაბინეტი და ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია ინფორმატიკის 

პროგრამის შესაბამისი აღჭურვილობით. გათბობის სისტემა ორივე შენობაშია. ორივე 

კორპუსს აქვს ლიფტი, კონდიციონერი და თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. ორივე 

კორპუსს აქვს საგანგებო გასასვლელი. ევროპის უნივერსიტეტს  აქვს სპეციალურად 

აღჭურვილი სამედიცინო ოთახები, რომელსაც ემსახურება კვალიფიციური ექთანი. 

უბედური შემთხვევის დროს, ექთანი უზრუნველყოფს პირველად დახმარებას 

(არტერიული წნევა, ტემპერატურის მონიტორინგი, ჭრილობის დამუშავება და ა.შ.) და 

საჭირო მედიკამენტებს. ექთანს აქვს ჟურნალი, სადაც არის ინფორმაცია პაციენტების 

ყოველდღიური მიღების, აგრეთვე მედიკამენტების მიწოდების შესახებ.  

ევროპის უნივერსიტეტის ორივე კორპუსს აქვს სანიტარული დანაყოფები (სპეციალური 

საჭიროების მქონე პირთათვის მხოლოდ პირველ სართულზე); უწყვეტი წყალმომარაგებით 

და შესაბამისად გაწმენდილი და ორგანიზებული. თითოეულ აუდიტორიას აქვს 

ბუნებრივი და ხელოვნური განათების შესაძლებლობები, ვენტილაციით.  ორივე შენობა 

ადაპტირებულია და შესაძლებელია ლიფტების გამოყენება. როგორც ადგილზე გამოჩნდა, 

სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტს აქვს ლიფტების გამოყენებით უნივერსიტეტისა 

და ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში შესვლის შესაძლებლობა. ასევე, ევროპის 

უნივერსიტეტს აქვს ღია ავტოსადგომი სპეციალური საჭიროების მქონე 

სტუდენტებისთვის. 

დაწესებულებას გააჩნია ლოჯისტიკის და დაცვის სამსახურის რეგულაცია და 

უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის წესები. უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს 

ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების და წესრიგის მექანიზმები და გააჩნია შესაბამისი 

აპარატურა; ევაკუაციის გეგმები განთავსებულია ყველა სართულზე და დამონტაჟებულია 

ცეცხლმაქრები. ევროპის უნივერსიტეტს  აქვს სპეციალურად აღჭურვილი სამედიცინო 

ოთახები, რომელსაც ემსახურება  ექთანი.  

მედიცინის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მეორე კორპუსში ფუნქციონირებს სიმულაციური 

ცენტრი, ასევე 3D ლაბორატორია, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი მასალითა და 

ტექნიკით (მანეკენები, სამედიცინო ინსტრუმენტები, კომპიუტერული ტექნიკა და ა.შ.). 

სიმულაციური ცენტრი (12 ოთახი) ქმნის სტუდენტზე ორიენტირებულ გარემოს და 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროგრამების ფარგლებში სტუდენტთა საველე უნარების 

განვითარებას, იმიტირებულ გარემოში საგანმანათლებლო პროგრამებით 

გათვალისწინებული სასწავლო კურსების განხორციელებას, სამედიცინო შემთხვევების 

მოდელირებას და მიზანმიმართული პრაქტიკის განხორციელებას თანამედროვე 

სამედიცინო ტექნოლოგიების გამოყენებით.   

უნივერსიტეტს მომზადებული აქვს და იყენებს   დოკუმენტს:  ”მართვის ეფექტურობის 

მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა”. ამ დებულების თანახმად, 

უნივერსიტეტის თანამშრომლები პერიოდულად აკონტროლებენ ყველა საკლასო ოთახს, 



აგრეთვე სანიტარულ დანაყოფებს და აკეთებდნენ შენიშვნებს.    

ახალი კაფეტერია მშენებლობის პროცესშია. ევროპის უნივერსიტეტი მოწოდებულია 

გააუმჯობესოს და განავითაროს სწავლებისა და კვლევის ობიექტები. 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ადგილზე ვიზიტი; 

 X პროცესი; 

 საჯარო რეესტრი (საკადასტრო კოდი:  01.12.01.004.137;01.11.05.034.011); 

 შენობების შიდა აზომვითი ნახაზები; 

 ექთნის ჟურნალი; 

 მოძრავი ქონების ინვენტარიზაციის მასალები, ნასყიდობის დოკუმენტაცია, 

სააღრიცხვო ჩანაწერები; 

 ხელშეკრულებები გაფორმებულია პრაქტიკის მიმწოდებელ / სამეცნიერო კვლევით 

ინსტიტუტებთან; 

 სტუდენტებისა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგები მატერიალური რესურსების 

თაობაზე; 

 გათბობისა და ვენტილაციის სისტემების გამართული მუშაობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები; 

 სანიტარული ნორმების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

 ევროპის უნივერსიტეტი უსაფრთხოეიბს წესი ( რექტორის N74 ბრძანება, 19.03.2020);   

 ევროპის უნივერსიტეტში წესრიგის დაცვისა და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის 

მექანიზმები (  რექტორის ბრძანება N75, 19.03.2020); 

 ევროპის უნივერსიტეტის საგანგებო შტაბის შექმნისა და მისი ფუნქციების 

განსაზღვრის შესახებ (რექტორის ბრძანება N77, 19.03.2020); 

 დასკვნები შენობების უსაფრთხოების შესახებ (შპს "ოპტიმუსი"); 

  ების შესახებ (შპს "ოპტიმუსი"); 

 მემორანდუმები (შპს "ოპტიმუსი"); შექმნისა   
რჩევები: 

 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

7.2. ბიბლიოთეკის რესურსები 

o ბიბლიოთეკის გარემო, რესურსები და მომსახურება ხელს უწყობს სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის 

ეფექტურ განხორციელებას და უსდ მუდმივად ზრუნავს მის განვითარებაზე.  

o ბიბლიოთეკის პერსონალს (ბიბლიოთეკარებს) აქვთ შესაფერისი კომპეტენცია საბიბლიოთეკო 

მეცნიერებაში, მათ შორის, საერთაშორისო საბიბლიოთეკო მონაცემთა ბაზებით სარგებლობაში 

დახმარების კომპეტენცია. 



სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უნივერსიტეტმა წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს მთელი არსებული 

ინვენტარისა და რესურსების ფლობას. ბიბლიოთეკები განლაგებულია ორივე შენობაში 

(პირველი კორპუსის სამკითხველო დარბაზი მოიცავს 44 ადგილს, ხოლო მეორე კორპუსის 

-120 ადგილს) და აღჭურვილია ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერით, პრინტერებით (14-

14 კომპიუტერი სამკითხველო დარბაზებში ორივე შენობა). უსადენო  ინტერნეტი ყველგან 

ხელმისაწვდომია. ბიბლიოთეკა მუშაობს კვირაში მინიმუმ 60 საათი,  ორშაბათიდან 

შაბათამდე (10:00-20:00 სთ-მდე შესვენების გარეშე)    ადგილზე ვიზიტის დროს, ექსპერტთა 

ჯგუფმა გამოავლინა, რომ ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ეხმარებიან სტუდენტებს და 

აკადემიურ პერსონალს ბიბლიოთეკის საერთაშორისო სამეცნიერო მონაცემთა ბაზების 

გამოყენებაში. თვითშეფასების ანგარიშის   თანახმად, „ბიბლიოთეკა ატარებს საორენტაციო 

შეხვედრებს, სადაც მოცემულია ინფორმაცია არსებული რესურსების გამოყენების შესახებ. 

შეხვედრების გარდა, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა შექმნეს ინსტრუქციები როგორც 

სამეცნიერო მონაცემთა ბაზის, ასევე, ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის 

გამოყენების შესახებ, რომლებიც პერიოდულად ელ.ფოსტით ეგზავნება სტუდენტებს და 

აკადემიურ პერსონალს ”.  

საბიბლიოთეკო რესურსებით სწორი გზით სარგებლობისათვის უნივერსიტეტს შექმნილი 

აქვს რეგულაციები და ინსტრუქციები და გეგმავს ინფორმაციის მიწოდებას მომავალი 

სტუდენტებისა და პერსონალისათვის. უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი მექანიზმები 

თანამშრომლებისა და სტუდენტების  დასახმარებლად, ბიბლიოთეკით სარგებლობაში, 

შემდეგია: საორიენტაციო შეხვედრები, კონსულტაციები, ვორქშოპები და ტრენინგები.  

ელექტრონული კატალოგი შექმნილია და გამოქვეყნებულია ვებ-საიტზე.  უნივერსიტეტმა 

დადო შეთანხმება OpenBiblio-სთან, რომელიც უზრუნველყოფს ინტეგრირებული 

ბიბლიოთეკის მომსახურებას (http://esu.edu.ge/biblio/opac/index.php). საერთაშორისო 

ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზა eIFL, EBSCO, ELSEVIER ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა 

და აკადემიური პერსონალისთვის.   

ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამების ძირითად 

ლიტერატურას, რომლებიც სილაბუსებშია ჩამოთვლილი. წიგნები განახლებულია 

უახლესი ვერსიებით და შეიცავს თანამედროვე სამედიცინო ლიტერატურის უახლეს 

ასლებს. ბიბლიოთეკა ოფიციალურ ვებ-საიტზე აქვეყნებს საერთაშორისო საბიბლიოთეკო 

მონაცემთა ბაზის ლინკებს;  ეს წვდომაც, ასევე, არის დოკუმენტირებული.  პერსონალსა და 

სტუდენტებს ყველა ჩამოთვლილ საერთაშორისო საბიბლიოთეკო მონაცემთა ბაზაზე 

წვდომისათვის მიეცემათ პაროლები, მასალის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით 

სასწავლო ან სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობაში.   

პერიოდულად, უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული წესების შესაბამისად, ტარდება 

მომხმარებელთა აზრის კვლევა საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარების შესახებ. 

შედეგების საფუძველზე გამოვლენილია გაუმჯობესების სფეროები და შემუშავებულია 

შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანია ბიბლიოთეკის რესურსების განახლება და 

გამდიდრება.  

ამრიგად, უსდ-ს მონახულების და ინტერვიუს საფუძველზე, ბიბლიოთეკის გარემო 

დამაკმაყოფილებელია. გარდაამისა,დასვენებისა და საბიბლიოთეკო სივრცის 

გასაზრდელად, უნივერსიტეტი აახლებს მე-7 სართულს და აპირებს ბიბლიოთეკის 



გადატანას ამ ადგილზე, რომელიც ძალიან მოდერნიზებული და კარგად აღჭურვილია.   

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ადგილზე ვიზიტი; 

 გასაუბრების პროცესი; 

 ინვენტაიზაციის მასალები, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები;  

 ვებ-საიტზე გამოქვეყნებული ელექტრონული კატალოგი;  

http://esu.edu.ge/biblio/opac/index.php   

 საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის დოკუმენტი;   

 ბიბლიოთეკის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის გამოყენების სტატისტიკა;   

 ბიბლიოთეკის რესურსების და სერვისების განახლების და განვითარების 

მექანიზმები;   

 შეხვედრები, კონსულტაციები და სხვა ღონისძიებები;   

 ბიბლიოთეკის გამოყენების რეგულაციები და ინსტრუქციები;   

 უსდ-ს მიერ ჩატარებული სტუდენტთა კვლევის შედეგები; 

 თვითშეფასების ანგარიში. 
 

რეკომენდაციები: 

რჩევები: 

 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

7.3 საინფორმაციო რესურსები 

o უსდ-მ შექმნა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა და მისი ადმინისტრირება და 

ხელმისაწვდომობა არის უზრუნველყოფილი. 

o ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული სისტემები დანერგილია და არსებობს მათი 

მუდმივი განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები. 

o უსდ უზრუნველყოფს ბიზნეს პორცესების უწყვეტობას. 

o უსდ-ს აქვს მოქმედი ვებ-გვერდი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უსდ-ს აქვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები.  

პოლიტიკის დოკუმენტი არეგულირებს უნივერსიტეტის საზოგადოების ყველა წევრისა და 

ჯგუფის წვდომას უნივერსიტეტის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემებთანდა მის 

გამოყენებას ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე; IT აღჭურვილობის ფლობას; საავტორო 

უფლებების, აგრეთვე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას. დოკუმენტი 

განსაზღვრავს პერსონალს, რომელიც პასუხისმგებელია IT სისტემის უსაფრთხო და ეფექტურ 



მუშაობაზე. მონაცემთა დაცვის პროცედურებს, ინფორმაციის უსაფრთხოების შემთხვევებს; IT 

მენეჯმენტის პროცედურებს, მათ შორის, მომხმარებლის ანგარიშისა და პაროლის შექმნას, 

მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომის უფლებას და შეზღუდვას; უნივერსიტეტის 

ელექტრონულ ფოსტას, პირადი ცხოვრების დაცვას; მონაცემთა კლასიფიკაციას და დაცვას; 

ვირუსებისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვას; ელექტრონული მონაცემების განკარგვას; 

კომპიუტერული ქსელის მართვას; უნივერსიტეტის უკაბელო ქსელის მენეჯმენტსა და მასთან 

დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 

დაწესებულებამ დანერგა ელექტრონული სერვისები და ელექტრონული მართვის სისტემები, 

რომლებიც უზრუნველყოფს მომსახურებისა და პროცესების მართვის ეფექტურობას, 

ეფექტიანობასა და ხელმისაწვდომობას. 

ინტერვიუს შედეგებმა და ადგილზე ვიზიტმა საშუალება მისცა ავტორიზაციის ექსპერტებს 

დაადასტურონ, რომ IT ინფრასტრუქტურა და მისი ადმინისტრირება გულმოდგინედ 

ხორციელდება. შესაბამის პერსონალს (ბიბლიოთეკარებს, HR დეპარტამენტის 

წარმომადგენლებს) გააჩნიათ ადეკვატური ცოდნა და უნარები პროგრამების 

განსახორციელებლად. სტუდენტებს და უნივერსიტეტის პერსონალს, აგრეთვე აკადემიურ 

და მოწვეულ პერსონალს აქვთ შესაბამისი წვდომა მონაცემთა ბაზებზე. 

საკლასო ოთახები აღჭურვილია კომპიუტერით, უნივერსიტეტის ინტერნეტი 

უზრუნველყოფილია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. 

უსდ-ს ოფიციალური ვებ – გვერდი, eu.edu.ge, მუშაობს როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ 

ენებზე. იგი შეიცავს ინფორმაციას უნივერსიტეტის მისიისა და ხედვის, მისი ძირითადი 

საქმიანობის, უნივერსიტეტის სტრუქტურის ორგანოგრამის შესახებ, მკაფიოდ მითითებული 

ანგარიშვალდებულებისა და დაქვემდებარების სქემით. 

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი ხელმისაწვდომია ფაკულტეტების ბმულის 

საშუალებით. ის მოიცავს ადმინისტრაციულ პერსონალსსაკონტაქტო ინფორმაციით, 

აკადემიურ და მოწვეულპერსონალს აფილირებისა და პოზიციის მითითებით.  

თითოეულ პროგრამას აქვს თანდართული დოკუმენტები პროგრამის აღწერაზე, სასწავლო 

გეგმაზე კრედიტების ჩათვლით, მითითებულია სავალდებულო და არჩევითი კურსები, 

ასევე, თავისუფალი კრედიტები, შეფასების სისტემა, დაშვების კრიტერიუმები, სწავლის 

შედეგები და კვალიფიკაცია.  

ყველა ძირითადი მარეგულირებელი დოკუმენტი წარმოდგენილია აქტიური ბმულებით, მათ 

შორის, 2019-2025 წლების სტრატეგიული დოკუმენტი; სამოქმედო გეგმა (2021-2023); 

ბიზნესის უწყვეტობის გეგმა; სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი; მართვის 

ეფექტურობისა და შეფასების სისტემის მონიტორინგის მექანიზმები; შპს ევროპის 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმების შესრულების 

მონიტორინგისა და შედეგებზე რეაგირების მექანიზმები; შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია. 

ბიბლიოთეკის ბმული შეიცავს ინფორმაციას რესურსსა და ელექტრონულ კატალოგებზე, 

ბიბლიოთეკის სამუშაო საათებზე, აგრეთვე ელექტრონულ რესურსებზე, როგორიცაა Scopus, 

ScienceDirect, Fundinginstitutional.com, EBSCO და ა.შ. კატალოგში შეტანილია 10000 წიგნზე 



მეტი.  ბიბლიოთეკა აწარმოებს სტატისტიკას EBSCO– ს გამოყენების შესახებ. 

სტუდენტთა განყოფილებას აქვს აქტიური ბმულები აკადემიურ კალენდართან, საგამოცდო 

პროცედურებთან და შეფასების სისტემებთან, ასევე სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთამომსახურებასთან და დასაქმების შესაძლებლობებთან.  

მთავარ მენიუში მოცემულია სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებისა და სამეცნიერო-

კვლევითი მხარდაჭერის ცენტრის შესახებ ინფორმაცია, ინსტიტუტების სამეცნიერო 

პერსონალის ჩამონათვალი და მათი მიზნები და განხორციელებული კვლევითი პროექტების 

წლიური ანგარიშები. 

ყველა ინფორმაცია, აგრეთვე, ძირითადი სტატისტიკა ხელმისაწვდომია და განახლებულია. 

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკა და პროცედურები; 

 უსდ-ს ვებ-გვერდი  eu.edu.ge; 

 ევროპის უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსების შემუშავებისა და განახლების 

მექანიზმები; 

 ადგილზე ვიზიტის შედეგები; 

 ინტერვიუს შედეგები IT დეპარტამენტთან, ბიბლიოთეკართან და HR დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელთან; 

შეფასება 

გთხოვთ, მონიშნოთ უჯრედი, რომელიც ყველაზე უკეთ აღწერს თქვენს პოზიციას სტანდარტის ამ კომპონენტის 

მიმართ პროგრამის შესაბამისობასთან დაკავშირებით. 

 
☒სრულ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები: 

 

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

 

7.4 ფინანსური რესურსები 

o უსდ-ის ბიუჯეტით გათვალისწინებულიფინანსური რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად 

შესაძლებელია. 

o უსდ-ს ფინანსური მდგომარეობა უზრუნველყოფს სტრატეგიული და შუალედური სამოქმედო გეგმების 

ფარგლებში აღწერილი საქმიანობების შესრულებას. 

o უსდ-ს ფინანსური რესურსები ფოკუსირებულია დაწესებულების ძირითადი აქტივობების ეფექტურ 

შესრულებაზე. 

o უსდ-ის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამეცნიეროკვლევებისა და ბიბლიოთეკის 

ფუნქციონირების/განვითარების დაფინანსება. 

o უსდ-ს გააჩნია ანგარიშგების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემა. 

o  საფინანსო ანგარიშები ადასტურებენ ფინანსური ინფორმაციის სიზუსტეს, სამართლიანობასა და 



სისრულეს. 

o უნივერსიტეტს აქვს ადეკვატური და საკმარისი ფინანსური რესურსები სამეცნიერო კვლევების უწყვეტი 

განხორციელებისათვის, თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისათვის; 

o უსდ თავისი ფინანსური აუდიტისათვის იწვევს ოფიციალურ აუდიტორულ კომპანიას, რომლის 

ანგარიში, შესაბამისი ფინანსური  განცხადებებით არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი. 

სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უნივერსიტეტში მიმდინარე ფინანსური პროცესების კონტროლის მთავარი 

მარეგულირებელი დოკუმენტია „ევროპის უნივერსიტეტის ფინანსური მენეჯმენტისა და 

კონტროლის სისტემის დანერგვის წესი", რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტის მისიითა 

და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებას.  

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს მენეჯმენტის ანგარიშვალდებულების სისტემა, 

ფინანსური მენეჯმენტისა და მისი კონტროლის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული სისტემა 

მოიცავს უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელებს, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი არიან მიზნების დროულად მიღწევაში, მოცემული ბიუჯეტის 

ფარგლებში და უსდ-ს მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად. 

უნივერსიტეტის რექტორი პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ბიუჯეტის სწორად 

ფორმირებაზე და შემდგომი პროცესების მონიტორინგზე, შემდგომი დელეგირებით ვიცე-

რექტორებთან და დეკანებთან.   

ვიცე-რექტორი ვალდებულია სტრუქტურული ერთეულების მიერ ბიუჯეტის სწორად 

ფორმირებაზე სათანადო ზედამხედველობით და შემდგომი შესრულების პროცესების 

კოორდინაციაზე. დეკანი ვალდებულია ფაკულტეტის ბიუჯეტის სწორად ფორმირებაზე 

შემდგომი პროცესების კოორდინაციით.   

ფინანსური სამსახური ახორციელებს ფინანსური რისკების გაანგარიშებას და ანალიზს, 

ამზადებს ფინანსურ ანგარიშებს, ახორციელებს ფინანსური მენეჯმენტისა და კონტროლის 

სისტემას და ახორციელებს ზომებს ფინანსური რესურსების ეფექტურ მენეჯმენტთან 

დაკავშირებით.   

არსებული ანგარიშვალდებულების სისტემა შეესაბამება უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და 

მიზნების ეფექტურად განხორციელებას, ბიუჯეტის მიზნებისა და დროის ფაქტორის 

გათვალისწინებით.  

უნივერსიტეტის დაფინანსების ძირითადი წყარო მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემოსავალს, რომლის 90%, თავის მხრივ, მოდის ინგლისურენოვან სამედიცინო 

პროგრამაზე.  ფინანსური შედეგები პერიოდულად შედარებულია უნივერსიტეტის 

ბიუჯეტის მონაცემებთან და ხდება მათი ანალიზი.  

უნივერსიტეტის ფინანსური მდგომარეობის აუდიტი განხორციელდა უნივერსიტეტის 

მიერ მოწვეული გარე აუდიტის სამსახურის მიერ. ოფიციალური ანგარიშების მიხედვით, 

გარე აუდიტის სამსახური ადგენს ფინანსურ ანგარიშებს და აფასებს საგადასახადო რისკებს 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების 

(IAS) შესაბამისად. 2018-2019 წლებში შემოწმდა და შეფასდა ფინანსური მაჩვენებლები 

როგორც ინდივიდუალურად, ისე კონსოლიდირებული ფორმით (შვილობილი 

კომპანიების ჩათვლით), რომელიც ქვეყნდება სპეციალურ პორტალზე. ამჟამად 



მიმდინარეობს 2020 წლის ფინანსური წლის აუდიტი. 

2021 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილია სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი 

კომპონენტების გათვალისწინებით, მაგ., ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებისა და 

განვითარებისათვის გამოყოფილია 15 000 ლარი, რაც განვითარების კარგი მაჩვენებელია, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პანდემიის გამო აუცილებელი გახდა ონლაინ 

ბიბლიოთეკის შევსება. ასევე, 2021 წლის ბიუჯეტის თანახმად, ფინანსური რესურსების 

საკმარისი რაოდენობა გამოიყო სტუდენტური, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 

საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერისთვის, მაგ. კონფერენციებში მონაწილეობა, 

საერთაშორისო ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნება და ა.შ.  

სასურველია სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების გაზრდა, განსაკუთრებით უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებისამბიციის გათვალისწინებით, რომ გახდეს 

უნივერსიტეტი და განახორციელოს სადოქტორო პროგრამა.  

ზოგადად, უმაღლესი სასწავლებლების დაფინანსების დინამიკა გვიჩვენებს, რომ 

ფინანსური რესურსები გათვალისწინებულია სწავლების პროცესისთვის, ადამიანური 

რესურსები და ინფრასტრუქტურა მდგრადია შემდგომი განვითარებისათვის.  

უნდა აღინიშნოს, რომ რისკის ადეკვატური და ეფექტური მართვის უზრუნველსაყოფად, 

უნივერსიტეტს აქვს გაუთვალისწინებელი ხარჯების ფონდი.  

მტკიცებულელებები/ინდიკატორები 

 სამეცნიერო – კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ცენტრის ანგარიში ევროპის 

უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო – კვლევითი 

საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ 2019-2020 აკადემიური წლისთვის; 

 ევროპის უნივერსიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი; 

 ევროპის უნივერსიტეტის ფინანსური მენეჯმენტისა და კონტროლის სისტემის 

დანერგვის წესი; 

 კვლევის მხარდაჭერის ცენტრის ანგარიში;  

 შპს ევროპის უნივერსიტეტის მისია; 

 თვითშეფასების ანგარიში. 
რეკომენდაციები: 

 

რჩევები: 

 გაიზარდოს სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება, განსაკუთრებით უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ამბიციის გათვალისწინებით, რომ გახდეს 

უნივერსიტეტი და განახორციელოს სადოქტორო პროგრამა.  

საუკეთესო პრაქტიკა(ები) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

შეფასება 

მონიშნეთ დაწესებულების შეფასება მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 

☒შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 



☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

 


