
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა უმაღლესი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

მშენებლობა, ბაკალავრიატი 

 
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
 
 
 
 
 
 
 

 

შეფასების თარიღ(ებ)ი  
„5-7“ აპრილი 2021 წელი 

 
 

 

დასკვნის წარდგენის თარიღი 
 

„21“ მაისი 2021 წელი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თბილისი 



 

ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 
 

დაწესებულების სახელწოდება სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის უნივერსიტეტი 

მითითებით  
  

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192 
  

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 
  

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  მშენებლობა 
 

   
 

უმაღლესი განათლების საფეხური  ბაკალავრიატი 
 

    
 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია   მშენებლობის ინჟინერიის 
 

    ბაკალავრი 
 

   
 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი  0732 
 

     
 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის  
 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების  
 

უფლების მითითება    
 

(მასწავლებლის  მომზადების  ინტეგრირებული  სამაგისტრო-  
 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის  
 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში)  
 

    
 

სწავლების ენა   ქართული 
 

   
 

ECTS კრედიტების რაოდენობა  240 
 

    
 

პროგრამის სტატუსი   აკრედიტებული 
 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით  საგანმანათლებლო პროგრამების 
 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 24 
 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მითითებით (ნომერი, სექტემბრის № 410 გადაწყვეტილება 
 

 
 

თარიღი)     
 

     
 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 
 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, მერაბ ბარათაშვილი, სსიპ - აკაკი წერეთლის  

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო  
   

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, ზურაბ მეგრელიშვილი, სსიპ - შოთა  

ქვეყანა) რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

 საქართველო  
   

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, პაატა გერაძე, სსიპ - აკაკი წერეთლის  

ქვეყანა) სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო  
   

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, ირაკლი ნოდია, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის  

ქვეყანა) სახელობის თბილისის სახელმწიფო  

 უნივერსიტეტი, საქართველო  
   

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია,   

ქვეყანა)   
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ


 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ხორციელდება პროფესიული და 
 

აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები. 
 

საბაკალავრო პროგრამა „მშენებლობა“ აკრედიტებულია (საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 24 სექტემბრის № 410 გადაწყვეტილება) და ხელახალი 

აკრედიტაციისათვის წარმოდგენილ იქნა გადამუშავებული ფორმით. პროგრამის 

კომპონენტთა ერთობლიობა 240 კრედიტს შეადგენს. საგანმანათლებლო პროგრამაში, 

პროგრამის ყოველი სასწავლო კურსის სილაბუსში აღწერილია კომპონენტის მიზნები, 

კრედიტების რაოდენობა და საათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად, 

დაშვების წინაპირობები, სწავლის შედეგები, შინაარსი, სწავლების/სწავლის მეთოდები, 

შეფასების კრიტერიუმები, ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურა. ყოველივე ეს 

კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით დასახული 

მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 

სასწავლო კურსების სწავლება ეფუძნება სააუდიტორიო, სასწავლო-საწარმოო 

პრაქტიკას და სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობას. სააუდიტორიო სამუშაოს ფორმებს: 

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა და პრაქტიკულ/ლაბორატორიული მეცადინეობები, შემთხვევის 

ანალიზის, დისკუსიის, დებატების, წერითი მუშაობის, პრობლემებზე დაფუძნებული 

სწავლების, დემონსტრირების, ანალიზის და სინთეზის მეთოდებს. 
 

სპეციალობის სასწავლო კურსებში განახლებულია ლიტერატურა, შეცვლილია 

შეფასების კომპონენტები და მეთოდები. 
 

საექსპერტო შეფასებისას გამოიკვეთა, რომ პროგრამის დამუშავებაში ჩართული იყო 

ყველა დაინტერესებული მხარე, ცვლილებები განხორციელებულია კურსდამთავრებულთა 

და პოტენციურ დამსაქმებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის განალიზების ასევე დარგის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. იგი ეთანხმება თანამედროვე მოთხოვნებს და 

დამუშავებულია სწავლის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. 
 

პროგრამის თანმხლები წარმოდგენილი დოკუმენტაცია მოიცავს საჭირო 

ინფორამციას და ლოგიკურად ებმის ერთმანეთს. ინტერვიუების დროს გამოჩნდა 

ხელმძღვანელობის, პერსონალის, სტუდენტთა და კურსდათმთავრებულთა ჩართულობა და 

დაინტერესებულობა. 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა
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სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

ბრძანებით 2021 წლის 20 მარტის № 267450  ბრძანების საფუძველზე 2021 წლის 5-7 აპრილს 

განხორციელდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამა  

“მშენებლობა“-ს საექსპერტო შეფასება. პროგრამის შეფასება ქვეყანაში არსებული COVID-19 

პანდემიასთან დაკავშირებით განხორციელდა დისტანციურად, კომუნიკაციის თანამედროვე 

ელექტრონული საშუალების, კერძოდ ონლაინ პლატფორმა - zoom-ის გამოყენებით და 

მოიცვა 2021 წლის 5 აპრილი 10.00 - 2021 წლის 7 აპრილი 18.00 პერიოდი. 
  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფი წინასწარ გაეცნო სააკრედიტაციო მასალას, ხოლო 

დაწესებულებაში შეფასების მიმდინარეობის დროს, ექსპერტები შეხვდნენ პროგრამაში 

ჩართულ მხარეებს. 
 

პროგრამის შეფასებისას, აკრედიტაციის სტანდარტებთან და კომპონენტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ექსპერტთა ჯგუფმა შემოწმებისას, ძირითადი ყურადღება 

გაამახვილა იმ საკითხებზე, რომელთა შესახებ პირვანდელ აკრედიტაციის დასკვნაში იყო 

რეკომენდაციები გაწერილი და ასევე, საბჭოს მიერ მოცემულ მითითებებზე. 

 

 

- საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების 

შესაბამისად, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა მიერ შემოწმდა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

საბაკალავრო პროგრამა “მშენებლობა“, რის შედეგადაც გამოიკვეთა შემდეგი: 

 
 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

1.1. პროგრამის მიზნები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

1.2. პროგრამის სწავლის შედეგები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

2.1. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

2.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან; 
 

2.3. სასწავლო კურსი - მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

2.4. პრაქტიკული,სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
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2.5. სწავლება-სწავლის მეთოდები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

2.6. სტუდენტების შეფასება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 
 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
 

3.1. სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

3.2. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა - . 
 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

4.1. ადამიანური რესურსი - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

4.2. აკადემიური, სამეცნიერი და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 
 

- შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

4.3. მატერიალური რესურსი - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;. 
 

4.4. პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური 

მდგრადობა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 
 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
 

5.1. შიდა ხარისხის შეფასება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

5.2. გარე ხარისხის შეფასება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 
 

5.3. პროგრამის მონოტორინგი და პერიოდული შეფასება - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან. 
 
 
 

 რეკომენდაციები




 სასწავლო კურსების „საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის 
ტექნოლოგია“ და „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები“





მოხდეს გადაფარვების მქონე სალექციო თემატიკის კორექტირება ან თემატიკების 

გადაფარვების აუცილებლობის დასაბუთება.






 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის




 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების დოკუმენტში დაემატოს ინტერვიუს 
მსვლელობისას წარმოდგენილი შეფასების კრიტერიუმების გამოთვლის სქემა.





 სასურველია რიგ სასწავლო კურსებში ყურადღება გამახვილდეს პასუხისმგებლობისა 
და ავტონომიურობის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმებზე.
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 გაძლიერდეს სტუდენტებთან საკონსულტაციო 
მუშაობა საერთაშორისო მობილობაში, პროექტებში, ღონისძიებებში 

და კონფერენციებში მონაწილეობის შესახებ მეტად ინფორმირებულობისათვის 
 

 სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი საურველია ატარებდეს ანონიმურ 
ხასიათს, გამოკითხვის ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად.





 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში)




 საერთაშორისო საგრანტო და სამეცნიერო პროექტებში პროგრამის პერსონალის 
მონაწილეობის არსებული პრაქტიკა







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



 მნიშვნელოვნად განახლებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.




 მოწვეული აკადემიური პერსონალის მაღალი კვალიფიკაცია და საერთაშორისო 
კვლევებში მონაწილეობის პრაქტიკა
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 
 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის 

შედეგები, 
 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 
 
 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

 

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

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს სფეროსა 

და საზოგადოების განვითარებაში. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“ შედგენილია შემდეგი მარეგულირებელი 

დოკუმენტების გათვალისწინებით: საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“; ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო, სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი. 
 
პროგრამით გათვალისწინებულია 240 კრედიტის სწავლება. 

 

პროგრამის მიზნებით გათვალისწინებულია მშენებლობის ინჟინერიის სფეროს 

ფართო ცოდნის სპეციალისტების მომზადება, რომელთა ზოგადი (ტრანსფერული) 

და დარგობრივი კომპეტენციები შეესაბამება შრომის ბაზარზე არსებულ გაზრდილ 

და უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა აღმწერით გათვალისწინებულ 

ბაკალავრისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს. 
 

მიზანი 1: შესძინოს კურსდამთავრებულს საზოგადოებრივი, კომერციული, 

ინდუსტრიული და სახცოვრებელი სტრუქტურების აგების, მონტაჟისა და აღჭურვის 

ძირითადი სამშენებლო ტექნოლოგიების შერსულების ხერხებისა და მეთოდების, 

საჭირო სამშენებლო მანქანების შერჩევის წესების, სამუშაოთა უსაფრთხოდ 

წარმართვის, სამუშაოთა შესრულების ხარისხის კოტროლის, შენობა-ნაგებობების 

კონსტრუქციების შენარჩუნების ტექნოლოგიების და მშენებლობის ორგანიზაციისა 

და მართვის ძირითადი საკითხების ცოდნა. 
 

მიზანი 2: მშენებლობის ინჟინერიის სფეროს ფართო ცოდნით, წინასწარ 

განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, შესძინოს კურსდამთავრებულებს 

პრაქტიკული ხასიათის სამშენებლო პროექტების განხორციელების უნარი, გარემოს 

დაცვის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის განმსაზღვრელი მოთხოვნების, 

გლობალური, კულტურული, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 

ფაქტორების გათვალისწინებით; 
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მიზანი 3: შეუქმნას კურსდამთავრებულებს სწავლის შემდგომ საფეხურზე 

გაგრძელებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარებისთვის მყარი საფუძველი, 

რათა მიღებული განათლებით წვლილი შეიტანონ სამშენებლო კომპლექსის 

გამართულ მუშაობაში. 

 

წარმოდგენილი მიზნები შესაბამისობაშია დარგის თანამედროვე მოთხოვნებთან და ისინი 
 

სავსებით მიღწევადია წარმოდგენილი რესურსებით. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

- საგანმანათლებლო პროგრამა; 
 

- თვითშეფასების ანგარიში; 
 

- ინტერვიუს შედეგები 
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები  
 
 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ 

ცოდნას, უნარებსა ან/და პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, 
რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას; 

 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 
გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს;



 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.


 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

 

პროგრამის გავლის შემდგომ განსაზღვრულია 9 შედეგის მიღწევა, რომლებიც ასახავს 

ცოდნა/გაცნობიერებას, უნარებს და ავტონომიურობას დს პასუხისმგებლობას. პროგრამაზე 

თანდართულ დოკუმენტაციაში მოცემულია პროგრამის მიზნებისა და 
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სწავლის შედეგების შესაბამისობის დოკუმენტი. პირველ მიზანზე გადის სწავლის 

შედეგები 1- 8. მეორე მიზანზე გადის სწავლის შედეგები 3, 4, 6, 8. მესამე მიზანზე გადის 

სწავლის შედეგები 1, 2, 5, 6, 7, 9. 
 

მოწოდებული მასალებიდან და საექსპერტო ჯგუფის უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, 

რომ პროგრამაში ჩამოყალიბებული მიზნები შეესაბამება სწავლის შედეგებს. სასწავლო 

კურსები თანმიმდევრულია და მეტწილად უზრუნველყოფს საბოლოო შედეგზე გასვლას. 

წარმოდგენილი პროგრამის კურიკულუმიდან და თვითშეფასების დოკუმენტიდან ჩანს 

რომ, პროგრამა აგებულია, იმგვარად, რომ სტუდენტი იღებს საჭირო ცოდნას და ამასთან, 

პროგრამის სწავლის შედეგები მეტწილად გაზომვადი, მიღწევადი და რეალისტურია, 

შეესაბამება კვალიფიკაციის შესაბამის დონეს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას. 

 

 

პროგრამას განსაზღვრული აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც 

მოიცავს: პროგრამის სწავლის შედეგების და თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის 

შედეგების შესაბამისობის მატრიცას (ცხრილს), პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 

გეგმას; დადგენილია სწავლის შედეგების სამიზნე ნიშნულები და შემუშავებულია 

შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელშიც ჩაშლილია შეფასების, როგორც პირდაპირი, 

ასევე არაპირდაპირი გზები. ვიზიტის მიმდინარეობისას , ინტერვიუებისას წარმოდგენილ 

პრეზენტაციაში პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების დოკუმენტთან ერთად 

აღწერილი იქნა შეფასების კრიტერიუმების გამოთვლის სქემა, რომელიც თანმხლებ 

დოკუმენტაციაში არ ფიქსირდება. რეკომენდირებულია აღნიშნული სქემა დაემატოს 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმას. 
 

პროგრამის შედეგების შემუშავებაში მონაწილეობა აქვს მიღებული ყველა 

დაინტერესებულ პირს. ძირითადად პროგრამის შედეგები ეხმიანება იმ მოთხოვნებს 

რომლებიც წაყენებულია მის მიმართ. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

- საგანმანათლებლო პროგრამა; 
 

- თვითშეფასების ანგარიში; 
 

- ინტერვიუს შედეგები 
 

რეკომენდაციები: 
 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების დოკუმენტში დაემატოს ინტერვიუს 
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მსვლელობისას წარმოდგენილი შეფასების კრიტერიუმების გამოთვლის სქემა. 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 
 

 მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია შესაბამისობაშია შესაბამისობაში 
 

  მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 
 

      
 

საგანმანათლებ      
 

ლო პროგრამის      
 

მიზანი,      
 

სწავლის 
     

 

     
 

შედეგები და      
 

მათთან      
 

პროგრამის      
 

შესაბამისობა      
 

      
 

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 
 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 
 

უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე,  
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სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სტუ-ს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მშენებლობა“ დაშვების 
წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას: 
პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდის გავლის გარეშე 

ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 
წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების 

 
მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ 
დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის“ შესაბამისად. 

 
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის 

წესით. შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის 
სამართლებრივი აქტით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.  
პროგრამის კურიკულუმში არ იკითხება დაშვების წინაპირობების შესახებ სრული 

 

ინფორმაცია, სასურველია აღნიშნული ჩამატებულ იქნას დოკუმენტში. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 
 

- პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 
 

- სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი; 
 

- ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან; 
 

- ოფიციალური ვებგვერდი 
 

რეკომენდაციები:  
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

- სასუველია პროგრამის კურიკულუმში დამატებული იქნას დაშვების 
 

წინაპირობების შესახებ სრული ინფორმაცია, 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
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2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია 

პროგრამის შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამები შემუშავებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის „ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების 

შესახებ“ №69/ნ ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი დეტალური სფეროს აღწერის 

გათვალისწინებით. კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის 

(ECTS) საფუძველზე. პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობებსა და სწავლის შედეგებს. „მშენებლობის“ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც სავალდებულო, ისე არჩევითი 

სასწავლო კურსებს, თავისუფალ სასწავლო კომპონენტებს, აგრეთვე წინასაბაკალავრო 

პრაქტიკასა და საბაკალავრო ნაშრომს, კრედიტების შემდეგი მოცულობით: 
 

მშენებლობის ინჟინერიის ბაკალავრის კვალიფიკაცია მიენიჭება ძირითადი სწავლის 

სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსების არანაკლებ 230 კრედიტის და 

თავისუფალი კომპონენტების არანაკლებ 10 კრედიტის ათვისების შემთხვევაში. 
 

ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები 230 კრედიტი თავის 

მხრივ მოიცავს: 
 

➢ ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სავალდებულო სასწავლო კურსებს 

- 182 კრედიტი; 
 
➢ წინასაბაკალვრო პრაქტიკას 5 კრედიტი; 
 
➢ საბაკალავრო ნაშრომს 5 კრედიტი; 
 
➢ ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის არჩევით სასწავლო კურსებს - ჯამში 

 

20 კრედიტი; 
 

➢ არჩევით ჰუმანიტარულ კომპონენტებს: 3 კრედიტი; 
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➢ არჩევით უცხოურ ენას: ჯამში 15 კრედიტი; 
 

პროგრამის შინაარსი შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და ძირითადად 

ითვალისიწინებს თანამედროვე მოთხოვნებს. 
 

ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის არჩევით სასწავლო კურსები მოიცავს 

ჯამში 20 კრედიტს. კურიკულუმში აღნიშნული 20 კრედიტი არჩეული უნდა იქნას 33 

სხვადასხვა კრედიტის მქონე და განსხვავებული შინაარსის საინჟინრო მიმართულების 

სასწავლო კურსებიდან. სასურველი იქნებოდა კურიკულუმში მოცემული იყოს მექანიზმი 

(ინსტრუქცია), რომელიც მოეხმარება სტუდენტს არჩევანის სწორად ფორმირებაში. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 
 

- პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 
 

- სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი; 
 

- ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან; 
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

სასურველი იქნებოდა კურიკულუმში მოცემული იყოს მექანიზმი (ინსტრუქცია), 

რომელიც მოეხმარება სტუდენტს არჩევანის სწორად ფორმირებაში. 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება




პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 

კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს;


 სილაბუსში  მითითებული  სასწავლო  მასალა  დაფუძნებულია  სწავლის  სფეროს
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აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

 

სასწავლო კურსები შემუშავებულია აკრედიტაციის სტანდარტებით დადგენილი წესების 

შესაბამისად. პროგრამის სწავლის შედეგები დადგენილი იქნა პროგრამის მიზნების 

განსაზღვრის შემდეგ. წარმოდგენილია სწავლის შედეგების რუკა, რომლის საფუძველზე 

განსაზღვრულია კავშირები სწავლის შედეგებსა და სასწავლო კურსებს შორის. სასწავლო 

კურსებში განსაზღვრული მიზნები და შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან 

და შედეგებთან, რაც უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის შესაბამისი დონის ცოდნას და 

კომპეტენციებს. 
 
თითოეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო 

 

და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება კურსის შინაარსსა და სწავლის 
 

შედეგებს; ასევე, საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა 
 

ადეკვატურია და ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას; საკონტაქტო საათების რაოდენობა 
 

სხვადასხვა სწავლა-სწავლების მეთოდები (ლექცია, პრაქტიკული, სემინარი, 
 

ლაბორატორია და სხვა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს; 
 

სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევა მეტწილად შეფასებადია 
 

აღსანიშნავია, რომ რიგი სასწავლო კურსებისა  თავისი სწავლის შედეგებით  მოიაზრებს 
 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობაზე გასვლას, თუმცა სასწავლო კურსების 
 

სილაბუსებში ნაკლებად ჩანს აღნიშნული სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასება, ამიტომ 
 

რეკომენდებულია გაუმჯობესდეს სასწავლო კურსებში პასუხისმგებლობისა და 
 

ავტონომიურობის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები. 
 

სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს, სფეროს აქტუალურ მიღწევებს; ასევე, 

ითვალისწინებს უახლეს კვლევებს მოცემულ სფეროში და უზრუნველყოფს პროგრამის 

თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 
 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსების 

თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები რეალურია. 

პროგრამაში გვხვდება სასწავლო კურსების შინაარსის თემატიკის საკითხების 

ნაწილობრივი დამთხვევა. (მაგალითად: „საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების 

მშენებლობის ტექნოლოგია“ და „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის 

საფუძვლები“ კურსების სილაბუსებში). რეკომენდირებულია აღნიშნული ტიპის 
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შემთხვევებში მოხდეს თემატიკის კორექტირება ან თემატიკების გადაფარვების 
 

აუცილებლობის დასაბუთება. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 
 

- პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 
 

- სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი; 
 

- ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან; 
 

- უსდ-ს ვებგვერდი 
 

რეკომენდაციები: 
 

- სასწავლო კურსების „საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის 

ტექნოლოგია“ და „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები“ 

მოხდეს გადაფარვების მქონე სალექციო თემატიკის კორექტირება ან თემატიკების 

გადაფარვების აუცილებლობის დასაბუთება. 
 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

სასურველია რიგ სასწავლო კურსებში ყურადღება გამახვილდეს პასუხისმგებლობისა და 

ავტონომიურობის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმებზე. 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 
 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 
 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი  
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წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვისა და ინტერვიუების შედეგად ჩანს რომ 

პროგრამით გათვალისწინებულია პრაქტიკული, სამეცნიერო-კვლევითი, შემოქმედებითი, 

საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების განვითარება. დეკანატი, დეპარტამენტი, 

პერსონალი ხელს უწყობენ სტუდენტის ჩართულობას პრაქტიკულ და სამეცნიერო-

კვლევით საქმიანობაში. უნივერსიტეტში დაწესებულია სახელობითი სტიპენდიები 

წარჩინებული სტუდენტებისათვის, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ 

საქმიანობაში. 
 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“ უზრუნველყოფს 

სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას. პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია წინასაბაკალავრო პრაქტიკა 5 კრედიტის მოცულობით. პრაქტიკის 

კომპონენტის განხორციელების მიზნით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს 

გაფორმებული აქვს ხელშეკრულები ეკონომიკურ აგენტებთან. საბაკალავრო ნაშრომის 

შესრულებით სტუდენტი სიტემატიზაციას უკეთებს და აღრმავებს პრაქტიკულ, 

სამეცნიერო-კვლევით და ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს. ხორციელდება სტუდენტთა 

პერიოდული ვიზიტები სხვადასხვა სირთულისა და ხასიათის სამშენებლო ობიექტებზე, 

მიღებული თეორიული ცოდნის განმტკიცების მიზნით. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

- საგანმანათლებლო პროგრამა “მშენებლობა“; 
 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 
 

- მემორანდუმები პარტნიორ ორგანიზაციებთან; 
 

- ინტერვიუები   უნივერსიტეტის   ხარისხის   უზრუნველყოფის   სამსახურის 
 

უფროსთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან 
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
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2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

 

მშენებლობის“ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „სასწავლო კურსები მოიცავს 

თემატიკის შესაბამისი სპეციფიკის სწავლა - სწავლების მეთოდებს. არსებული სწავლების 

მეთოდების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტების განსახორციელებლად 

გამოიყენება: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული, ლაბორატორიული მუშაობა, საკურსო 

სამუშაო/პროქტი, პრაქტიკა, დამოუკიდებელი მუშაობა, კონსულტაცია, საბაკალავრო 

ნაშრომზე მუშაობა. სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში) მოცემულია სწავლება - 
 

სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები, მაგალითად, დისკუსია/დებატები, 

თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება; ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, 

დემონსტრირება, ახსნა-განმარტება, ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერება, დედუქცია, 

ინდუქცია, ანალიზი, სინთეზი, შემთხვევების შესწავლა (Case study), პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება (PBL), წერითი მუშაობა, ქმედებაზე ორიენტირებული, 

ლაბორატორიული და პრაქტიკული აქტივობა და სხვა. თითოეულ სასწავლო კურსში 

სწავლება-სწავლის მეთოდები არის მოქნილი და მაქსიმალურად ითვალისწინებს 

სტუდენტების ინდივიდუალურ საჭიროებებს. 
  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

- საგანმანათლებლო პროგრამა “მშენებლობა“; 
 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 
 

- თვითშეფასების ანგარიში; 
 

- ინტერვიუები პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. 
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

 

 

17 



შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 
 
 
 
 

2.6. სტუდენტების შეფასება 
 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით, 
 

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის დისტანციური ვიზიტის შედეგად მიღებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, დადგინდა რომ სტუ-ში მოქმედებს კანონმდებლობის 

შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების 

სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას 

და შეესაბამება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 

ბრძანებას „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის 

დამტკიცების შესახებ“. 
 

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს სასწავლო კურსის სპეციფიკას და 

მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებს, კომპონენტებსა და მეთოდებს, რომლებიც 

საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; 

სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები. შეფასების 

შედეგები აისახება ელექტრონულ უწყისში, რომლებიც უზრუნველყოფს სტუდენტის 

დროულ ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების შესახებ. სტუდენტს აქვს სწავლის 

შედეგების შეფასების გასაჩივრების უფლება. 
 

ინტერვიუებით დადასტურდა, რომ პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა გაიარა 

სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესახებ ორგანიზებული 

ტრენინგები. 
 

ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კომისია ხარისხის  
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უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად პერიოდულად ახორციელებს სასწავლო კურსების 
 

სწავლის შედეგების ანალიზს, არსებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე 
 

შეიმუშავებენ სათანადო რეკომენდაციებს პროგრამაში განსახორციელებელი 
 

ცვლილებების შესახებ. 
 

უსდ-ის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  მხრიდან  ხდება  შეფასების  შედეგების 
 

ანალიზი და მისი გამოყენება სწავლების პროცესის გასაუმჯობესებლად, რაც 
 

დადასტურდა აკრედიტაციის ვიზიტის დროს. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“;
 სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები);


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

„სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ“;


 აკადემიური საბჭოს მიერ 2010 წლის 22 იანვარს დამტკიცებული №198 
დადგენილება

 „საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის 
ინსტრუქცია“.

 თვითშეფასების დოკუმენტი;


 უნივერსიტეტის ვებ გვერდი;


 ინტერვიუს შედეგები.
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი  ამერიკის  აიოვას  უნივერსიტეტის  „სწავლასა  და 
 

სწავლებაში დახელოვნების ცენტრის“ (CETL) უახლეს ტრეინინგ პროგრამების სწავლების 
 

მეთოდოლოგიით. 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 

 მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია შესაბამისობაშია შესაბამისობაში 

  მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 
      

სწავლების      

მეთოდოლოგია      

და ორგანიზება,      

პროგრამის      

ათვისების      

შეფასების      

ადეკვატურობა      
      

 
 
 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 
 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 
 
 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან 

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სამშენებლო ფაკულტეტზე სტუდენტს აქვს საშუალება თავისი პროფილის და 

კარიერული განვითარების განსაზღვრის, შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით, სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და მიღწევების გასაუმჯობესებლად 

მიიღოს საჭირო ინფორმაცია, კონსულტაცია და დახმარება როგორც 

ადმინისტრაციული, ისე აკადემიური პერსონალისგან. 
 

ინფორმაცია კონსულტაციის შესახებ ხელმისაწვდომია ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

და თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებულ საინფორმაციო დაფებზე. ინფორმაცია 

კონსულტაციის შესახებ შესაძლოა პერიოდულად შეიცვალოს. 
 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ხელშეკრულება ითვალისწინებს 

სტუდენტთა კონსულტაციებს. ადმინისტაციული და დამხმარე პერსონალის სამუშაოს 

აღწერები, ასევე შესაბამისი სამსახურების დებულებებით გათვალისწინებული 

ფუნქციები ასევე ითვალისწინებს სტუდენთა კონსულტირებას და მხარდაჭერას 

კომპეტენციის ფარგლებში.   
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სამშენებლო ფაკულტეტის მზრუნველთა საბჭო, რომლის ერთ ერთი ფუნქციაა, 

რომ სტუდენტებს გაუწიოს კონსულტაცია, რათა უკეთ შეძლონ საკუთარი სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა, სწორად და მიზანმიმართულად შეარჩიოს არჩევითი სასწავლო 

კურსები, სწორად განსაზღვროს პროფესია, მიიღოს მაღალი ხარისხის განათლება. 

 

დოკუმენტაციის შესწავლისა და იტერვიუების საფუძველზე დადგინდა, რომ 

სტუდენტებს აქვთ საერთაშორისო მობილობაში, პროექტებში, ღონისძიებებში და 

კონფერენციებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, თუმცა ამ მხრივ ინფორმაციის 

მიღების შესაძლებლობები ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი. საჭიროა ამ მხრივ 

გაძლიერდეს სტუდენტებთან საკონსულტაციო მუშაობა. 
 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის სამუშაოს აღწერები  
● სამშენებლო ფაკულტეტის დებულება 

● ფაკულტეტის ვებგვერდი 
 

● ელექტრონული პორტალი სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 
მონიტორინგის სისტემა  

● სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართვის მაჩვენებლები  
● პროგრამაში ჩართული აკადემიური/მოწვეული პირთა დატვირთვა 

 
● სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 14 მაისის #253 დადგენილებით დამტკიცებული 

აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშების და განაწილების ინსტრუქცია  
რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

გაძლიერდეს სტუდენტებთან საკონსულტაციო მუშაობა საერთაშორისო მობილობაში, 
 
პროექტებში, ღონისძიებებში და კონფერენციებში მონაწილეობის შესახებ მეტად 

 
ინფორმირებულობისათვის 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში)  
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 
 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
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რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 
 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 

 მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია შესაბამისობაშია შესაბამისობაში 

  მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 
      

სტუდენტთა      

მიღწევები,      

მათთან      

ინდივიდუალუ      

რი მუშაობა      
      

 
 
 

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 
 
 
 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 
 
 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 
 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 
აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის



 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
 

 პროგრამის    განმახორციელებელი    აკადემიური/სამეცნიერო    და    მოწვეული 
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პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 
 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 
ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში;





 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 
რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე




პერსონალით.


 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 
 
აკადემიური და 
ღია კონკურსის 
კანონისა და 

  
მოწვეული პერსონალი. აკადემიური წესით, 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

 
პერსონალი შერჩეულია  

საქართველოს 

წესდების მოთხოვნების  
სრული დაცვით. 

 
აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია კანონმდებლობისა და უსდ-
ის შიდა რეგულაციებით დადგენილ სტანდარტებთან. პროგრამის განმახორციელებელი 
პერსონალი, სრულად შეესაბამება აკრედიტაციის მიზნით წარმოდგენილი 
საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართ უნივერსიტეტის მიერ წაყენებულ მოთხოვნებს. 

 
ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომები, 
სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, სამეცნიერო სტატიები, ასევე საერთაშორისო და 
ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა ადასტურებს 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესაბამის კომპეტენციას. 

 
პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 
და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული 
სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობისა და 
სხვა მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. 

 
პროგრამას ანხორციელებს 102 აკადემიური და 10 მოწვეული პერსონალი, რაც 
უზრუნველყოფს პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის სათანადო დონეზე 
წარმართვას. 

 
პროგრამას აქვს განმახორციელებელი პერსონალის სემესტრულად განახლებადი 
დატვირთვის სქემა, რომელიც მოიცავს შესაბამის დატვირთვას მათზე დაკისრებული 
მოვალეობიდან გამომდინარე. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი ჩართულია 
ასევე საკონსულტაციო და პროგრამის განვითარების პროცესში. 

 
პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის 

აუცილებელი პროფესიული ცოდნა, გამოცდილება, უნარები და კომპეტენცია. 
საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და ყველა 
შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ხელშეწყობით. პროგრამას უშუალოდ 

ემსახურება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალი, რომლებიც მუშაობენ სტუ-ს და სამშენებლო ფაკულტეტის შესაბამის 
სამსახურებსა და სტრუქტურულ ერთეულებში.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის 
№133/ნ ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის წესდება” – http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php 

 
 სამშენებლო ფაკულტეტის დებულება https://goo.gl/dv3DSz; კონკურსის ვადები და 

ჩატარების პირობები 
 
 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 14 მაისის # 253 დადგენილებით დამტკიცებული 

აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქცია

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის CV, კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, შრომითი და აფილირების ხელშეკრულებები.
 აკადემიური პერსონალის მეცნიერული მიღწევები http://science.gtu.ge/  

 პროგრამის ხელმძღვანელის ფუნქციები

 პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია
 ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის სამუშაოს აღწერები
 ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის CV
 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვები
რეკომენდაციები: 



რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 


საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 


მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 


შემთხვევაში) 


მოწვეული აკადემიური პერსონალის მაღალი კვალიფიკაცია და საერთაშორისო კვლევებში 


მონაწილეობის პრაქტიკა 


შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან




☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 






4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 






 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 
სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და შედეგების ანალიზს;





 უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 
განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის




განხორციელებას.






სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პროგრამის განხორციელებაში ჩართული 

პერსონალის შეფასებასა და კმაყოფილების კვლევას რეგულარულად აწარმოებს, 

აანალიზებს და აქტიურად იყენებს შეფასებისა და კვლევის შედეგებს, რათა ხელი შეუწყოს 
ფაკულტეტის თითოეულ აკადემიურ, სამეცნიერო და მოწვეულ პერსონალს საკუთარი 

ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებაში და პროფესიულ განვითარებაში; ერთის მხრივ, 

ის საშუალებას აძლევს ფაკულტეტის პერსონალს, სამშენებლო ფაკულტეტის 

სტრატეგიული მიზნების შესაბამისი ინდივიდუალური მიზნები და ამოცანები შეიმუშაოს, 

მეორე მხრივ კი, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ თანამშრომლების საქმიანობის 

რეგულარული შეფასება უზრუნველყოს. 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის 
პრიორიტეტულ მიმართულებებში განსაზღვრულია ,,ხარისხზე ორიენტირებული 

 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება“ პროცესის 
ეფექტიანად წარმართვის შემუშავებულია პერსონალის განვითარებაზე ორიენტირებული 

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის 

პოლიტიკითა და სტრატეგია“. ამ მიმართულებით ფაკულტეტი აძლიერებს 
საერთაშორისო ურთიერთობებს. კერძოდ ფაკულტეტი თანამშრომლობს შემდეგ 

სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებთან: დიდი ბრიტანეთის „სამოქალაქო ინჟინერთა 
ინსტიტუტის“ (ICE), რომელიც თავის მხრივ კოორდინაციაში არის ევროპისა და ამერიკის 

მაღალი კომპეტენციების მქონე კვლევით ცენტრებთან. 
 
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების ხელშეწყობის 
მიზნით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილია პროფესიული 
განვითარების ცენტრი, სადაც აკადემიური პერსონალი პერიოდულად გადის ტრენინგებს 
შემდეგი მიმართულებით: კარიერის დაგეგმვა; სწავლისა და სწავლების თანამედროვე 
მეთოდოლოგიები; სწავლის შედეგები და მათი შეფასება და სხვა. 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ახორციელებს საგრანტო კვლევით 
პროექტებს ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის მეთოდების დანერგვის, საინჟინრო 
განათლებაში ინოვაციური კომპეტენციების და სამეწარმეო უნარების განვითარების, 
საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო კვლევების 
განვითარების ხელშეწყობის, გარემოს დაცვის სწავლების, მიმართულებით.  
აკადემიურ პერსონალს გავლილი აქვს საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრენინგები და  
გადამზადების კურსები. მონაწილეობა აქვთ მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებსა 

და სიმპოზიუმებში 
 
სტუ-ში აკადემიური პერსონალის განვითარების და მარდაჭერის მრავალფეროვანი 
მექანიზმების პარალელურად, ასევე არსებობს მათი აკადემიური და სამეცნიერო 
საქმიანობის შეფასების მექანიზმები. არსებული მდგომარეობის პერიოდული ანალიზი, 
იძლევა შესაძლებლობას სწორად და მიზანმიმართულად დაიგეგმოს თანამშრომელთა 
განვითარების და წახალისების ღონისძიებები. 

 
სტუ-ის აკადემიურ, მოწვეულ პროფესორთა და მასწავლებელთა პერსონალის მიერ 
(პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი, უფროსი 
მასწავლებელი, მასწავლებელი) აკადემიურ, სამეცნიერო-კვლევით და სტუ-სთვის 
მნიშვნელოვან სხვა საქმიანობაში მიღწეული შედეგების შეფასება ყოველწლიურად 
წარმოებს შემდეგი კრიტერიუმებით:  

 აქტივობები აკადემიურ საქმიანობაში
 აქტივობები მეცნიერების ხაზით

 სტუ–სთვის მნიშვნელოვანი სხვა საქმიანობები 
ამისათვის თითოეული აკადემიურ საქმიანობაში ჩართული პირი ავსებს ანკეტა- 

კითხვარს.  
სტუ-ში და ფაკულტეტებზე ფუნქციონირებს სასწავლო და  სამეცნიერო ლიტერატურის  
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სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოები, რომელზეც წარსადგენი სასწავლო მასალა 

გადაეცემა ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს დასკვნის 
მომზადებისათვის. შესაბამისად, აკადემიური პერსონალის მიერ მომზადებული 
სასწავლო- მეთოდური მუშაობის, მასალის მომზადებისა და საგანმანათლებლო 

პროგრამებთან მათი თავსებადობის შესახებ მზადდება დასკვნა, რომელსაც ეცნობა 
მასალის ავტორი, რაც აგრეთვე ემსახურება პერსონალის შეფასებას განვითარების 

მიზნით. 
 
აკადემიური პერსონალი იყენებს სასწავლო მასალებს და სასწავლო ტექნიკურ 
საშუალებებს მათი ეფექტური მიწოდების მიზნით; მომზადებულ მასალებს ადვილად 
ხელმისაწვდომს ხდის სტუდენტებისათვის; ეხმარება ასისტენტს ან შემცვლელ ლექტორს 
და აწვდის მათ ყველა საჭირო ინფორმაციას. პერსონალი საკუთარი მიღწევების შესახებ 
ინფორმაციას განათავსებს მეცნიერული მიღწევების პერსონალურ გვერდზე. 

 
სტუ-ში ფუნქციონირებს საფაკულტეტო კომისიები, სტუ-ს რექტორის ბრძანება 
(19.11.2019 № 01-09-10/273) „საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო 
კომისიების შესახებ “), რომლებსაც სხვა ძირითად ფუნქციებთან ერთად ევალება 
აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის და 
საგანმანათლებლო პროგრამებთან შესაბამისობის შეფასება. მეცადინეობების ხარისხის 
შეფასების პროცესი წარიმართება მეცადინეობაზე ფიზიკური დასწრებით. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის CV, 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, შრომითი და აფილირების 

ხელშეკრულებები, სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი. 
 

 „სტუ-ის პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების 
შესახებ“ სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის № 531 

დადგენილება http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf 
 

 „სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი“ - 

სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 6 მაისის № 450 / დადგენილება; 
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/450cesi.pdf 

 
 აკადემიურ, მოწვეულ პროფესორზე და მასწავლებელთა პერსონალზე 

სახელფასო დანამატის (ბონუსის) გაცემის წესი
 ვებ გვერდი - „პროფესიული განვითარების ცენტრი“ (http://hpep.ge/ge/)  

 ფაკულტეტის ბიუჯეტი
 ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები
 გამოკითხვის შედეგები


 აკადემიური პერსონალის განვითარების მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებები



რეკომენდაციები: 


რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 



- საერთაშორისო საგრანტო და სამეცნიერო პროექტებში პროგრამის პერსონალის 

მონაწილეობის არსებული პრაქტიკა 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 



26 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/450cesi.pdf
http://hpep.ge/ge/


შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 
 
 
 
 

4.3 მატერიალური რესურსი 
 

პროგრამა  უზრუნველყოფილია  იმ  აუცილებელი  ინფრასტრუქტურითა  და  ტექნიკური 
 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 
 

სწავლის შედეგების მისაღწევად. 
 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა რაოდენობრივად და 
ხარისხობრივად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და 
სწავლის შედეგების მიღწევას; სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და ასევე 
ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სილაბუსებით განსაზღვრული 
სავალდებულო ლიტერატურა, უახლესი სამეცნიერო პერიოდული გამოცემები. 

 
ბიბლიოთეკაში თვალსაჩინო ადგილას, ასევე ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე 

განთავსებულია ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი.  
სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის ბეჭდურ და ელექტრონულ მატარებლებზე 

 
არსებული ფონდი მრავალფეროვანია, განახლებადია დარგში მიმდინარე 
განვითარებების კვალდაკვალ და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში მიმდინარე ყველა 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევასა და 
კვლევითი/სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელებას. სილაბუსებში მითითებული 
ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 
ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესის 
შესაბამისად. 

 
ნებისმიერი მომხმარებლისთვის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია 

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი და ლიტერატურის ელექტრონული საძიებო 
სისტემა, ამასთან, სტუდენტებსა და პერსონალს აქვთ წვდომა Elsevier-ის მიერ 
შემოთავაზებულ პროდუქტებზე - სამეცნიერო ბაზებზე: ScienceDirect და Scopus და სხვა. 

 
სტუ, აგრეთვე, მონაწილეობს პროექტში „ელექტრონული ინფორმაცია 

ბიბლიოთეკებისთვის“, რომელიც ითვალისწინებს გაწევრიანებას კონსორციუმში და 
საინფორმაციო საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. კონსორციუმში 
მონაწილეობით სტუ-ს აქვს ელექტრონული რესურსების გამოყენების უფლება. 
დაგეგმილია ბაზების გაფართოება. 

 
პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას უზრუნველყოფს უწყვეტი ელექტროენერგია, 

გათბობის სისტემა, სველი წერტილები და სამედიცინო ცენტრი ხელმისაწვდომია 
სტუდენტებისა და პერსონალისთვის;  

ფაკულტეტის ყველა სართული უზრუნველყოფილია სახანძრო უსაფრთხოების   
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სისტემებით. 
 

პროგრამა უზრუნველყოფილია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით. 
სტუდენტები ინფორმირებულები არიან არსებული რესურსების გამოყენების 
შესაძლებლობის და მოხმარების წესების შესახებ. 

 
ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს თანამედროვე და მაღალი დონის სასწავლო და 

სამეცნიერო ლაბორატორიები და ცენტრები: ჰიდრავლიკის ლაბორატორია, 
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ლაბორატორია, წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
ლაბორატორია, თბოაირმომარაგების და ვენტილაციის ლაბორატორია, მექანიკის 

 
სასწავლო–სამეცნიერო ლაბორატორია, სამშენებლო მანქანების ლაბორატორია, 
მშენებლობისა და ნაგებობების კვლევების ცენტრი. ლაბორატორიები 

 
დაკომპლექტებულია მაღალი პროფესიონალებით და გააჩნია შესაბამისი საშუალება 
მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის სასწავლო პროცეში ლაბორატორიული 
სამუშაოების ჩატარების გზით. 

 
პროგრამის ფარგლებში გაფორმებულია მემორანდუმები და ხელშეკრულებები 

ეკონომიკურ აგენტებთან. მემორანდუმების ფარგლებში ხდება მათი საწარმოო ბაზის 
სასწავლო მიზნებით გამოყენება  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკისა 
და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესი 
https://gtu.ge/Library/Pdf/sarg_wes_2020.pdf  

 სტუ–ს ცენტრალური სამეცნიერო ტექნიკური ბიბლიოთეკის ფონდი
 ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის ფონდი


 სტუ-ის უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, 

ამონაწერები საჯარო რეესტრიდან;
 სტუ-ს მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

 
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

- მნიშვნელოვნად განახლებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

4.4 პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა  
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პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 
 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 
 

საჭიროებებს. 
 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ფინანსური რესურსების გამოყოფა პროგრამისთვის ფაკულტეტის ბიუჯეტითაა 
გათვალისწინებული, რომლის მხოლოდ ნაწილს შეადგენს პროგრამის სტუდენტთა მიერ 
გადახდილი სწავლის საფასური. შესაბამისად, პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 
ფაკულტეტის საერთო შემოსავლით არის უზრუნველყოფილი, რომელიც წლიდან წლამდე 
იზრდება და 2021 წლისთვის 5 210 250 ლარს შეადგენს. 

 
ბიუჯეტის შევსების ძირითადი წყაროა სახელმწიფოს მიერ და უშუალოდ 

სტუდენტების მიერ სწავლებაში გადახდილი თანხები. აღნიშნულს ემატება ექსპერტული 
მომსახურებით, შეკვეთილი ტრენინგებით, სამეცნიერო გრანტებით და სხვა მსგავსი 
აქტივობებით მოზიდული სახსრები.  

ყოველწლიურად, სავარაუდო ხარჯებისა და შემოსავლების გათვალისწინებით, 
 

ფაკულტეტი დამოუკიდებლად შეიმუშავებს წლიურ ბიუჯეტს, რომელსაც 
დასამტკიდებლად წარუდგენს სტუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოს. 

 
პროგრამა მდგრადია. პროგრამის განხორციელებისა და განვითარების მიზნით 

გამოყოფილი თანხები დინამიურად იზრდება.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

- უსდ-ის ბიუჯეტი; 

- პროგრამის ფინანსური ანალიზი; 
 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 
 
 
 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 

 მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია შესაბამისობაშია შესაბამისობაში 
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მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 
 

სწავლების  

რესურსებით  

უზრუნველყოფა   
 
 
 
 
 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 
 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს, პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და 

განსავითარებლად. 
  

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 
 

პროგრამაში  ჩართული  პერსონალი  თანამშრომლობს  შიდა  ხარისხის  უზრუნველყოფის 
 

სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 
 

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 
 

იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იყენებს ხარისხის კონტროლის შიდა 
მექანიზმებს, რომელთა მიზანია სწავლების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესება, მისი 
მონიტორინგი, აკადემიური და მატერიალური რესურსების ეფექტური გამოყენება, რაც 
გულისხმობს აკადემიური პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამების და ყველა 
შემადგენელი კომპონენტის პერიოდულ მონიტორინგს. სამშენებლო ფაკულტეტის 

 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობა კოორდინირებულია უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. შეფასება ძირითადად ხორციელდება 
სტუდენტთა, აკადემიური პერსონალის, პედაგოგების, დამსაქმებელთა გამოკითხვის 

გზით, რისთვისაც შემუშავებულია შესაბამისი კითხვარები. პროგრამების შემუშავება და 

დამტკიცება ხორციელდება სტუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ „საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების წესის“ შესაბამისად. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლამ აჩვენა, 

რომ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი არ ატარებს ანონიმურ ხასიათს. 

მასში სტუდენტი მიუთითებს ვინაობას. ეს ამცირებს გამოკითხვის ობიექტურობის 
ხარისხს. 

 
ECTS-ის კრედიტებში განსაზღვრული სტუდენტების სასწავლო დატვირთვის სისწორე 
პერიოდულად მოწმდება სტუდენტის რეალური დატვირთვის შესახებ სრული 
ინფორმაციის შეგროვებითა და ანალიზით. 

 
სტუ-ში დანერგილია სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა, რომელიც სტუდენტის 
ინდივიდუალურ მიღწევებს ასახავს. შეფასების პროცედურების ვადები, შეფასების 
თითოეული ფორმისა და კომპონენტის ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში და, 
საჭიროების შემთხვევაში, კომპონენტშიც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და სხვა,  
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შესაბამისი კრიტერიუმების ჩვენებით მოცემულია საგანმანათლებლო პროგრამაში, 
აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, და ხელმისაწვდომია როგორც 
შემფასებლებისთვის, ასევე, სტუდენტებისთვის. 

 
სტუ-ში მოქმედებს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის ელექტრონული 

სისტემა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს მუდმივად ადევნოს თვალი საკუთარი 
შეფასებების შედეგებს. პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში სტუდენტმა შეიძლება 

მიმართოს ფაკულტეტის დეკანს ან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, აგრეთვე, 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ან ხელმძღვანელობას. გარდა 
ამისა, სისტემა აღნიშნული ინფორმაციის სტატისტიკური დამუშავებისა და ანალიზის 

საშუალებას იძლევა სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით. 
 
სტუდენტის მიღება, პროგრესია, აღიარება და სერტიფიცირება არსებულ 
კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში მყოფი პროცედურების მეშვეობით 
მიმდინარეობს, რისთვისაც სტუ-ში არსებობს შესაბამისი მექანიზმები და შემუშავებულია 
სათანადო სამართლებრივი აქტები. 

 
როგორც სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებაში, ისე ხარისხის შიდა შეფასებაში 
მნიშვნელოვან როლს სამშენებლო ფაკულტეტზე ჩამოყალიბებული „მრჩეველთა საბჭო“ 
ასრულებს. საბჭოს წევრები აქტიურად მონაწილეობენ საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხილვის პროცესში, ჩართულნი არიან მათი სწავლების მიმდინარეობის და შედეგების 
შეფასებაში. ისინი იღებენ მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღებაში პროგრამების 
საგანმანათლებლო მიზნების დადგენასა და მათ მოდიფიცირებასთან მიმართებაში, 

აგრეთვე ფაკულტეტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში. 
 
შემოწმებების შედეგებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სათანადო ანალიზის 

ჩატარებისთვის აწვდის პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ სასწავლო 
დეპარტამენტს. ამ ინფორმაციის საკუთარ შეფასებებთან შეჯერების საფუძველზე, 

რომლებიც სტუდენტთა აკადემიურ მოსწრებას და პროგრამაში მონაწილე პროფესორ-
მასწავლებელთა მოსაზრებებს ასახავენ, დეპარტამენტი შეიმუშავებს შემჩნეულ ხარვეზთა 

გამოსასწორებელ ღონისძიებათა გეგმას, რომელსაც აცნობს დეკანს. გეგმის შესრულებას 

დეპარტამენტის მიერ, აკონტროლებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური და დეკანატი.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ვებგვერდი http://gtu.ge/quality/ 
 

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 17 აპრილის 01-05-04/108 დადგენილებით 
დამტკიცებული „სტუ - ს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები“

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის შედეგების ანალიზი
 აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის ანალიზი
 სტუდენტების კმაყოფილების კვლევის შედეგები
 კოლეგიალური შეფასების შედეგების ანალიზი
 სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების ანალიზი
 კურსდამთავრებულთა უკუკავშირის კვლევის შედეგები
 სტუდენტების მიერ პედაგოგების შეფასების შედეგების ანალიზი
 სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიში
 დეპარტამენტის სხდომის ოქმები
 თვითშეფასების ჯგუფის შეხვედრის ოქმები
 საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიის ოქმები

რეკომენდაციები:
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი საურველია ატარებდეს ანონიმურ 
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ხასიათს, გამოკითხვის ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად. 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 
 
 
 
 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 
 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

პროგრამის შეფასების გარე მექანიზმები ეფუძნება ავტორიტეტული საგანმანათლებლო 

და სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციების სახით წარმოდგენილ მნიშვნელოვან 

პარტნიორულ კონტაქტებს. პროგრამის ხარისხის გარე შეფასების ერთერთი მექანიზმია 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული 

პროგრამული აკრედიტაცია. მნიშვნელოვანია ფაკულტეტის პარტნიორობა სანდიეგოს 

უნივერსიტეტთან. 
 

წარმოდგენილ დოკუმენტებში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამა „მშენებლობის“ 

ბელოსტოკის (პოლონეთის) ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტების მიერ გარე შეფასების დოკუმენტი. 
 

გარდა ამისა, შეფასების მიზნით, პროგრამა გაეგზავნათ: ეკონომიკურ აგენტებსა და 

პარტნიორ ორგანიზაციებს, წარმოდგენილია. დოკუმენტაცია, რომელიც გამოყენებულია 

პროგრამის შემუშავებისას. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

 2018 წლის 1 ოქტომბერი N76 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 
საბჭოს გადაწყვეტილება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტისთვის 
ავტორიზაციის მინიჭების თაობაზე. https://eqe.ge/res/docs/.pdf  

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება  
უცხოელი და ქართველი დარგის ექსპერტების შეფასებები  
პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლების შეფასებები 

 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის  
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შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგი და ხარისხის შეფასება კომპლექსურ 

პროცესად განიხილება და დადგენილი წესის თანახმად, მასში ჩართულია ყველა 

დაინეტერესებული რგოლი საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო დონეზე. 
 

სამუშაო პროცესში სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

განიხილავს საგანმანათლებლო პროგრამას და იძლევა რეკომენდაციებს მისი 

სრულყოფისათვის. პროგრამის შეფასების პროცესებში ჩართულები არიან 

სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები 

დარგის სპეციალისტები, პარტნიორი ორგანიზაციები და ა.შ. შეფასების პროცესში 

აქტიურად მონაწილეობს სტუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

საფაკულტეტო კომისია. შეფასების პერიოდულობას განსაზღვრავს უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. 
 

შეფასების პროცესში ჩართული იყო გამოკითხვის მეთოდი. ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი პროცესის 

მიმდინარეობის, აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ხარისხის შეფასების 

შედეგების ანალიზზე დაყრდნობით და უნივერსიტეტის შესაბამის სამსახურთან 

თანამშრომლობით, მონაწილეობს ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის 

შეფასების გამჭვირვალე კრიტერიუმების, მათი რეალიზებისა და განხორციელების 

კონტროლის მეთოდოლოგიის სრულყოფაში. ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის შემდგომი 

განვითარებისთვის და პერმანენტულად აცნობს აკადემიური დეპარტამენტების 

ხელმძღვანელებს, ფაკულტეტის ადმინისტრაციას და საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელებს. 

 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან შესაბამისობის კუთხით 
განხორციელებულია პროგრამის შესაბამისობის დადგენა უცხოური უნივერსიტეტების  
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მსგავს პროგრამებთან. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 

სტუ–ს რექტორის ბრძანება (19.11.2019 № 01-09-10/273), ფაკულტეტებზე 
 

კომისიების შექმნისა და მათი რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“; სტუ–ს 
აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 6 მაისის დადგენილება № 450, სტუ-ს 

 
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შესახებ“; 
https://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadg450.pdf  

სტუ–ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება № 531 სტუ-ს 

პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების შესახებ 

https://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadg531.pdf 

 მსგავსი უცხოურენოვანი პროგრამები
 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის შედეგების ანალიზი
 სტუდენტების კმაყოფილების კვლევის შედეგები
 სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების ანალიზი

 კურსდამთავრებულთა უკუკავშირის კვლევის შედეგები

 სტუდენტების მიერ პედაგოგების შეფასების შედეგების ანალიზი
 სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიში

 

რეკომენდაციები: 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
 

შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან


 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  
 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის  
 

 მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია შესაბამისობაშია შესაბამისობაში  
 

  მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან  
 

       
 

სწავლების       
 

ხარისხის 
      

 

      
 

განვითარების       
 

შესაძლებლობები       
 

       
 

     34 
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში) 
 
 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 
 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 
 

„ მშენებლობა“ ბაკალავრიატი 
 
 
 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 37 
 
 
 
 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
 
 

 
შესაბამისობაშია 

მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 
 

სტანდარტები შესაბამისობაშია შესაბამისობაშია შესაბამისობაში 
 

მოთხოვნებთან 
 

 
მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 

 

  
 

     
 

1. საგანმანათლებლო     
 

პროგრამის მიზანი, სწავლის     
 

შედეგები და მათთან 
   

 

    
 

პროგრამის შესაბამისობა     
 

     
 

2. სწავლების მეთოდოლოგია     
 

და ორგანიზება, პროგრამის     
 

ათვისების შეფასების 
   

 

    
 

ადეკვატურობა     
 

     
 

3. სტუდენტთა მიღწევები,     
 

მათთან ინდივიდუალური     
 

მუშაობა     
 

     
 

4. სწავლების რესურსებით 
 

   
 

უზრუნველყოფა 
   

 

    
 

     
 

5. სწავლების ხარისხის     
 

განვითარების     
 

შესაძლებლობები 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა, მერაბ ბარათაშვილი 
 
 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა, ზურაბ მეგრელიშვილი 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა, ირაკლი ნოდია 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა, პაატა გერაძე სახელი, 

გვარი, ხელმოწერა 
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