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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

                                                           
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 
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დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 204864548 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

გეოლოგია 

უმაღლესი განათლების საფეხური დოქტორანტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  გეოლოგიის დოქტორი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები, 0532 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  

(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემთხვევაში) 

- 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 60 ECTS 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით  

აკრედიტებული  

(07/11/2012 N199) 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ნოდარ ფოფორაძე, სსიპ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ავთანდილ ოქროსცვარიძე, სსიპ ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნანა ფირცხელანი, შპს კავკასიის 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

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

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

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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        აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნისა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვიზიტის შესახებ სსიპ - განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 19 მარტის ბრძანების №258032 

შესაბამისად,  ექსპერტთა ჯგუფმა შეისწავლა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გეოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანთლებლო პროგრამასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაცია, 26 და 27 აპრილს განახორციელა ონალინ ვიზიტი კითხვა-

პასუხის რეჟიმში დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ხოლო 28 აპრილს ვიზიტი 

ადგილზე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერების მიზნით.  

          ექსპერტთა ჯგუფმა შეისწავლა წარმოდგენილი “გეოლოგიის’’ სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამის მასალები, ანგარიშები, დაათვალიერა მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზა და ბიბლიოთეკა. 

       სადოქტორო პროგრამა „გეოლოგია“ აკრედიტებულია 2012 წელს. წარმოდგენილ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია სასწავლო კომპონენტი 60 კრედიტის 

ოდენობით. მათ შორის:  

სავალდებულო 45 კრედიტი  

1. კვლევის მეთოდოლოგია - 5 კრედიტი  

2. დარგობრივი სემინარი-1,2 - თითოეული 15 კრედიტი  

3. პროფესორის ასისტენტობა - 5 კრედიტი  

4. საველე პრაქტიკა - 5 კრედიტი  

არჩევითი 15 კრედიტი  

1. ქვის ხანის არქეოლოგია - 5 კრედიტი  

2. სწავლა/სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები - 5 კრედიტი  

3. აკადემიური წერა დოქტორანტებისთვის - 5 კრედიტი  

4. მეცნიერების მენეჯმენტი - 5 კრედიტი  

5. SPSS-ის კურსი დოქტორანტებისთვის - 5 კრედიტი  

ბოლო აკრედიტაციის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამაში შევიდა შემდეგი 

ცვლილებები:  

✓ შეიცვლა პროგრამისა და სილაბუსების სწავლის შედეგები. საფუძველი: თავსებადობა 

კვალიფიკაციების განახლებულ ეროვნულ ჩარჩოსთან (საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის №69/ნ 

ბრძანებით);  

✓ გაუქმდა კვლევითი კომპონენტი, წარმოდგენილი კოლოკვიუმი I, II-ით (თითოეული 20 

კრედიტი). მის ნაცვლად კვლევითი კომპონენტი წარმოდგენილია ორი სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტის სახით, რომელსაც არ ენიჭება კრედიტმოცულობა, თუმცა წარმოადგენს 

აუცილებელ წინაპირობას საკვალიფიკაციო ნაშრომის დაცვაზე დაშვებისათვის; საფუძველი: 

თავსებადობა საკანონმდებლო ცვლილებებთან (საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №07/ნ2016 წლის 29 იანვარი; თსუ დოქტორანტურის 

მინიმალური სტანდარტი);  

✓ სასწავლო კომპონენტს დაემატა სასწავლო კურსი კვლევის მეთოდოლოგია;  

საფუძველი: პროგრამის განვითარება; თსუ დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი.  

✓ გაუქმდა შემდეგი სასწავლო კურსები:  

- ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება კვლევა/სწავლებაში და 

ელექტრონული კურსების შექმნა;  
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- საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების პრინციპები.  

საფუძველი: პროგრამის განვითარება;  

✓ შემუშავდა სილაბუსები კომპონენტებისთვის:  

- დარგობრივი სემინარი 1,2 -15 კრედიტი;  

- პროფესორის ასისტენტობა - 5კრედიტი.  

საფუძველი: პროგრამის განვითარება და ოპტიმიზაცია. 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

         „გეოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა მთლიანობაში 

შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მიზნებთან, სტრატეგიულ გეგმასა და მისიასთან. სსიპ-

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც 

მრავალდარგოვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ისწრაფვის 

უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის განათლება და კვლევითი საქმიანობა, ხელი შეუწყოს 

სტუდენტების პიროვნულ განვითარებას, აღზარდოს პროფესიონალები და ლიდერები. 

უნივერსიტეტი ასევე მიზნად ისახავს თავის საქმიანობით წვლილი შეიტანოს ქვეყნის 

განვითარებაში.  

            უნივერსიტეტისა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმებიდან გამომდინარე პროგრამა ორიენტირებულია 

დარგის განვითარებაზე, რაც მიღწევადია ძირითადი სასწავლო კურსების ათვისებით და 

კურიკულუმის გარეშე აქტივობებით:  

 უნივერსიტეტის, ქვეყნისა და მის გარეთ თანამშრომელთა მიერ კონფერენციებში, 

სიმპოზიუმებსა და გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა. 

  გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან აქტიური 

პროფესიული თანამშრომლობა; 

 სტუდენტთა შემეცნებითი და დასაქმებაზე ორიენტირებულ საუნივერსიტეტო 

აქტივობებში მონაწილეობა და სხვა. 

           თუმცა აქვე დავძენთ, რომ ჩვენი რჩევაა რომ მოხდეს სტუდენტთა და პროფესორთა 

საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში აქტიურად ჩართვა, რაც აღნიშნული არის კიდეც 

თვითშეფასების ანგარიშში, როგორც გასაუმჯობესებელი მხარე. 

          როგორც თვითშეფასების ანგარიშიდან და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ონლაინ 

ვიზიტისას მოგროვებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, „გეოლოგიის“ სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევა უზრუნველყოფს 

კურსდამთავრებულების დასაქმებას სამეცნიერო დაწესებულებებში, გარემოს ეროვნულ 

სააგენტოში, სამთო-გეოლოგიურ კომპანიებში და სხვა მომიჯნავე სფეროებში. 

          უნივერსიტეტში ჩართულია ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის ონლაინ 

კატალოგის  სერვისი. ბიბლიოთეკას გააჩნია წვდომა ელექტრონულ ბაზებზე:  პროგრამის 

სასწავლო კურსებისათვის საჭირო ძირითადი სახელმძღვანელოები სრულად 

განთავსებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის და 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნის ფონდში.  

         პროგრამა ძირითადად უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და 

მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად, რასაც ემატება სტაბილური, 

პროგრამის განვითარებაზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო ბიუჯეტი.  
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        განსაკუთრებით აღსანიშნავია საპრეზენტაციო მასალების გამშვები პროექტორებითა და 

ინვენტარით აღჭურვილი აუდიტორიები და კოლექციებით მდიდარი მუზეუმი. მართალია, 

შეიმჩნევა ლაბორატორიული ბაზის ყოველწლიური განახლება, თუმცა მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსები ჯერ კიდევ გასაუმჯობესებელია, განსაკუთრებით ეს ეხება 

ანალიზურ კვლევებს.  

 

 

 

 რეკომენდაციები 

 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 სასურველია, ხარისხის მონიტორინგის  მექანიზმის გაუმჯობესების მიზნით, სტუდენტების 

მიერ ელექტრონული კითხვარების მეშვეობით სასწავლო კურსებისა და პედაგოგების 

შეფასება (სასურველია პროგრამის სტუდენტებისათვის სავალდებულო გახდეს  

შესაფასებლად წარდგენილი თითოეული სასწავლო კურსისა და ლექტორის სასწავლო 

საქმიანობის შეფასების კითხვარის შევსება);  

 სასურველია, პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ხშირად ჩატარდეს 

ტრენინგები და ასევე გაიზარდოს მათი ჩართულობა საერთაშორისო გაცვლით 

პროგრამებსა და კონფერენციებში. 

 სასურველია, მოხდეს სტუდენტების აქტიური ჩართვა საერთაშორისო გაცვლით 

პროგრამებში (ხელი შეეწყოს სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ შემდგომ 

ჩართულობას პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესებში).  

 სასურველია, ლაბორატორიული ბაზის მეტად გაუმჯობესება, ანალიზური 

კვლევების მიმართულებით. ასევე, შესაძლებელია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის ფარგლებში; 

 სასურველია პროგრამების განხორციელებაში დამსაქმებლების მეტი ჩართულობა და 

მათთან კონტაქტების გაუმჯობესება; 

 სილაბუსებში აქტიურად იქნეს გამოყენებული თანამედროვე ინგლისურენოვანი 

ლიტერატურა, როგორც დამხმარე მასალა. ეს ერთი მხრივ, სრულ თანხვედრაშია 

ინგლისურის სწავლების გაძლიერებასთან თსუ-ში  და ამავე დროს, უბიძგებს 

სტუდენტებს გაეცნონ და გამოიყენონ თანამედროვე ცოდნა გეოლოგიაში. ეს 

ყოველივე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან არ არსებობს უახლესი 

საერთშორისო სახელმძღვანელოების ქართულენოვანი თარგმანები. 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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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 

აღწერა და შეფასება  

         „გეოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება. პროგრამა 

შეესაბამება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, აქვს ნათლად 

ჩამოყალიბებული, რეალისტური და მიღწევადი მიზნები, რომლებიც ასახავს, თუ რა 

ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე კურსდამთავრებულის მომზადებაზეა ორიენტირებული 

პროგრამა.  

        პროგრამის მიზნები შემუშავებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიის და სტრატეგიული განვითარების გეგმის (2018-2024) 

საფუძველზე. პროგრამის მიზნები: 

 მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული 

კადრების მომზადება მინერალოგიის, პეტროლოგიის, ვულკანოლოგიის, სასარგებლო 

წიაღისეულის, პალეონტოლოგიის, რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის 

სფეროში; 

 დარგის განვითარების ხელშეწყობა და მისი მიმართვა საზოგადოებისთვის 

აქტუალური პრობლემებისკენ; 

 ახალი ცოდნის შექმნის, გავრცელების და მისი მრე�წველობის ეკონომიკის და ბიზნესის 

სფეროებში გადატანის ხელშეწყობა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის აღწერილობა და პროგრამის სილაბუსები (დანართი 1);  

 სტუდენებთან და კურსდამთავრებულებთან გასაუბრება; 

 უნივერსიტეტის მისია (https://www.tsu.ge/ge/about/mission_statement/);  

 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2018-2024) 

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/20182024_93990.pdf;  

 პროგრამის დარგობრივ კომიტეტზე საგანმანათლებლო პროგრამის განხილვის 

სხდომის ოქმები (დანართი 13); 

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/20182024_93990.pdf
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 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზის დოკუმენტი (დანართი 

8). 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

აღწერა და შეფასება  

       პროგრამის სწავლის შედეგები შემუშავებულია საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების (ბრძანება N69/ნ 10.04.2019 

„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 

დამტკიცების შესახებ“) შესაბამისად.  

 

პროგრამის შედეგებია:  

ცოდნა და გაცნობიერება  

1.1. კრიტიკულად აანალიზებს გეოლოგიის დარგში არსებულ იდეებსა და მიდგომებს;  

1.2. განსაზღვრავს გეოლოგიის დარგში უახლოეს მიღწევებზე დამყარებულ ცოდნის როლს, 

ახალი ცოდნის შეძენასა და ინოვაციური კვლევის მეთოდების დაუფლებაში.  

 

უნარები 

2.1. აფასებს ახალი დარგობრივი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული კვლევის 

აპრობირებული მიდგომებისა და მეთოდების როლს საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი სამუშაოების დამოუკიდებლად წამართვაში, ანგარიშის შედგენაში და 

მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში გამოსაქვეყნებელი სამეცნიერო ნაშრომების მომზადებაში;  

2.2. არჩევს და იყენებს გეოლოგიის დარგში არსებული წინააღმდეგობრივი იდეებისა 

დამიდგომების გადაწყვეტის აპრობირებულ მეთოდებს; 

2.3. აჯამებს ველზე მოპოვებული მასალის კამერალური და ლაბორატორიული 

დამუშავების შედეგებს; 

2.4. მხარს უჭერს დარგის სამეცნიერო-კვლევით კოლექტივთან ერთად ინფორმაციის 

მოპოვებას, ინტერპრეტაციას, ანგარიშების, რეფერატების შედგენასა და ერთობლივი 

პუბლიკაციების მომზადებას;  

2.5. ამზადებს მოხსენებას და წარმოადგენს მას ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სამეცნიერო ფორუმებზე, როგორც კოლეგების ისე ფართო საზოგადოების წინაშე;  

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

3.1. დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას უახლეს მიღწევებზე დამყარებულ 

სამეცნირო-კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების შესახებ-

პროფესიული კეთილსინდისიერების პრინციპებისა და ეთიკური ნორმების ფარგლებში.  

      პროგრამის სწავლის შედეგები სრულიად მიღწევადია. პროგრამის შედეგები პასუხობს 

მისანიჭებელ კვალიფიკაციას „გეოლოგიის დოქტორი“.  

     მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განსაზღვრულია განახლებული სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორის შესაბამისად.  

     პროგრამის შემუშავებაში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე: აკადემიური 

და ადმინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები და დასაქმების სფეროს 

წარმომადგენლები. 

პროგრამა გაზიარებული იყო ფაკულტეტზე, პროგრამის შემუშავებაში ჩართულ პირებს 

აქვთ შესაძლებლობა, მიიღონ და დაინტერესების შემთხვევაში, მიაწოდონ შესაბამისი 

ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს.  
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      პროგრამა შემუშავების პერიოდში გაზიარებული იყო მონაწილე პერსონალთან და 

შესაბამის საბჭოებსა და კომიტეტებში. პროგრამა დამტკიცების და აკრედიტაციის მიღების 

შემდეგ, გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.  

     პროგრამისათვის შემუშავებულია სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, სადაც 

განსაზღვრულია სამიზნე ნიშნულები, თუ როდის და ვის მიერ უნდა მოხდეს სწავლის 

შედეგების შეფასება (დანართი 4). სწავლის შედეგების შეფასების კრიტერიუმები 

ნათლადაა გაწერილი; მის დამუშავებაში, გარდა კურსის ლექტორებისა, ჩართულია 

პროგრამის ხელმძღვანელი, ფაკულტეტის და ცენტრალური ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური და სხვა აკადემიური პერსონალი.  

შედეგების პირდაპირ შეფასებასთან ერთად გამოიყენება არაპირდაპირი შეფასება 

(დოქტორანტების გამოკითხვა, დამსაქმლების გამოკითხვა). არაპირდაპირი 

შეფასებისათვის გამოიყენება ასევე დოქტორანტების სამენციერო აქტივობის შეფასება, 

როგორიცაა ციტირებების რაოდენობა გამოქვეყნებულ სატატიაზე და ჟურნალის იმპაქტ-

ფაქტორი.  

        სწავლის შედეგები შეესაბამება დასაქმების სფეროების ან აკადემიური კარიერის 

გაგრძელებისთვის არსებულ მოთხოვნებს. სწავლის შედეგების ანალიზის შემდეგ 

ხორციელდება  გაცნობა სტუდენტებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში  შესაბამისი 

კურსის მოდიფიცირება, რათა გაიზარდოს სწავლის შედეგების მიღწევის დონე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

ბრძანება N69/ნ 10.04.2019 („ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის 

სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“); 

 პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთნ გასაუბრების შედეგები; 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა (დანართი 1);  

 პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1);  

 პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობის რუკა (დანართი4);  

 დარგობრივი კომიტეტის სხდომის ოქმები (დანართი 13);  

 პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია (დანართი 

3);  

 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი (დანართი 8). 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 
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სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

 

 

 

         X 

   

 

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. 
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2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

       სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების შესახებ 

ინფორმაცია არის საჯარო - ინფორმაცია განთავსებულია ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები ფორმულირებულია მოქმედი 

კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის რეგულაციების შესაბამისად.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:  

 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი: გეოლოგიაში, 

არქეოლოგიაში, ფიზიკაში, მათემატიკაში, ქიმიაში, გეოგრაფიასა და ბიოლოგიაში;  

 უცხოური ენის (ინგლისური, გერმანული) ცოდნა B² დონე;  

 გასაუბრება გეოლოგიის დარგობრივ სადისერტაციო კომისიასთან;  

 გეოლოგიის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის არმქონე 

სტუდენტებისთვის გამოცდა სპეციალობაში (სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები 

გამოცდის საკითხები საჯაროა და საგანმანათლებლო პროგრამას თან ერთვის). 

      გასაუბრებაზე დოქტორანტობის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს თავისი ხედვა 

პროგრამაში მოცემულ ერთ-ერთ სამეცნიერო მიმართულებაზე, დაადასტუროს მისი 

სამეცნიერო გამოცდილება: სამაგისტრო ნაშრომი, შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომები 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ა. შ. და წარმოაჩინოს მისი ინტერესი შერჩეული 

სამეცნიერო თემატიკისადმი. გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმები დამტკიცებულია 

ფაკულტეტის საბჭოზე (დანართი 1).  

        დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების პროცედურები - 

საბუთების მიღების, გამოცდების ჩატარების, შედეგების გამოცხადების, აპელაციის, 

აპელაციის შედეგების გაცხადების, გასაუბრების, გასაუბრების შედეგების გამოცხადების 

ვადები-ასევე წარმოსადგენი დოკუმეტაციის ნუსხა განსაზღვრულია რექტორის 

ბრძანებით, განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის. რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულია ასევე თითოეულ 

პროგრამაზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობა, რომელიც ასევე საჯაროა და 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა (დანართი 1);  

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 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 

აღწერა და შეფასება  

       დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს №245/2018 დადგენილების (27 დეკემბერი, 2018) დოქტორანტურის 

მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულების შესაბამისად, პროგრამის 

შინაარსი და მოცულობა შეესაბამება დოქტორანტურის საფეხურის მოთხოვნებს. 

პროგრამა იყენებს ECTS-სისტემას.  

         საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია პროგრამის განმახორციელებელი 

აკადემიური, მოწვეული და დამხმარე პერსონალის, ანალოგიური საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტუდენტების, ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის, ფაკულტეტისა და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლების მიერ.  
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        საგანმანათლებლო პროგრამა განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე საჯარო 

წვდომისთვის დამტკიცების და აკრედიტაციის შემდეგ. დოქტორანტის 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება ხდება ყოველი სემესტრის დასაწყისში 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.  

       დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა არანაკლებ 3 წელი 

(6 სემესტრი). ამ პერიოდში დოქტორანტმა უნდა შეასრულოს პროგრამით 

გათვალისიწინებული ყველა მოთხოვნა. შესაძლებელია 4 დამატებითი სემესტრის 

მოთხოვნა სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასაბუთებული მიმართვის საფუძველზე.  

პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტისაგან.  

პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 60 კრედიტს, რომელთაგანაც 45 არის 

სავალდებულო და 15 არჩევითი.  

სავალდებულო საგნებია:  

• 5 კრედიტი -კვლევის მეთოდოლოგია;  

• 30 კრედიტი - ორი დარგობრივი სემინარი;  

• 5 კრედიტი - პროფესორის ასისტენტობა;  

• 5 კრედიტი - საველე პრაქტიკა. არჩევითი საგნებია:  

• 5 კრედიტი - ქვის ხანის არქეოლოგია;  

• 5 კრედიტი - სწავლა/სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები; 

• 5 კრედიტი - აკადემიური წერა დოქტორანტებისთვის;  

• 5 კრედიტი - მეცნიერების მენეჯმენტი;  

• 5 კრედიტი -  SPSS-ის კურსი დოქტორანტებისთვის. 

პროფესორის                   ასისტენტობა                 გულისხმობს: 

სემინარის/სამუშაო ჯგუფის, ლაბორატორიული სამუშაოების, პრაქტიკული სამუშაოს/ 

პრაქტიკული დავალების ჩატარებას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 

სტუდენტებისათვის; სალექციო კურსის წაკითხვას “საბავშვო უნივერსიტეტის” 

მსმენელებისათვის; შუალედური და დასკვნითი გამოცდის საკითხების, ტესტების 

მომზადებას; სტუდენტთა ნაშრომების გასწორებას; საბაკალავრო, სამაგისტრო 

ნაშრომების რეცენზირებას; ელექტრონული სასწავლო კურსის მომზადება სამეცნიერო 

ხელმძღვანელთან შეთანხმებით (ე.წ. LMS – Learning Management System – Moodle და სხვ.); 

საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობას; ტუტორობას და სხვ. პროფესორის 

ასისტენტობის ფარგლებში დოქტორანტი ეუფლება სწავლების მეთოდებს, იძენს 

პედაგოგიურ უნარ-ჩვევებს. 

      დარგობრივ სემინარებზე დოქტორანტი წარმოადგენს მოხსენებას მეცნიერების 

სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე, ამა თუ იმ სამეცნიერო პრობლემის კვლევის 

თანამედროვე მდგომარეობაზე, რომლის თანმდევია დისკუსია. დოქტორანტის 

სასემინარო ნაშრომი არ უნდა იყოს დისერტაციის შემადგენელი ნაწილი. დოქტორანტის 

სემინარი ხელს უწყობს დარგობრივი ცოდნის გაღრმავებას და სამეცნიერო 

თვალთახედვის გაფართოებას.  

     პროგრამის კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს სამეცნიერო ხელმძღვანელის და 

შესაბამისი კომისიის მიერ დადებითად შეფასებულ ორ სამეცნიერო კვლევით პროექტს. 

   დოქტორანტის სემინარებისა და სამეცნიერო კვლევითი პროექტების წარდგენა ხდება 

საფაკულტეტო კონფერენციების ფარგლებში, ფაკულტეტის დეკანის ბრძანებით 
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შექმნილი კომისიების წინაშე. 

      გარდა სასწავლო და კვლევითი კომპონენტისა დოქტორანტის დისერტაციის დაცვაზე 

დაშვების წინაპირობებაა სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული სამი სამეცნიერო 

პუბლიკაციის გამოქვეყნება რეფერირებად ჟურნალებში, მათ შორის ერთი Thomson 

Reuter-ის მიხედვით დადებითი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში; 

    კვლევითი თემები: 

 ფუნდამენტური და გამოყენებითი პალეონტოლოგია;  

 ღრმად დაძირული დანალექი და ვულკანოგენურ-დანალექი კომპლექსების 

ლითოლოგია და ნავთობგაზიანობა;  

 ვულკანური ამოფრქვევის და მათი პროდუქტების ზეგავლება ბიოტურ-აბიოტურ 

 ეკოსისტემებზე და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები; 

 კოლიზიური ზონის გეოდინამიკა და მაგმური კომპლექსები; 

 ვულკანოგენურ-დანალექი ფორმაციების ფუნდამენტური პრობლებები; 

 ბუნებრივი მინერალური ნედლეულის რესურსები; 

 პრეკამბრიული და კამბრიულის შემდგომი კრისტალური მასივები; 

 მეტამორფიზმის ენდოგენური რეჟიმი და ევოლუცია; 

 ქვიშრობების მინერალური ასოციაცია და პირველადი წყაროები; 

 რეგიონული გეოლოგია და მეტალოგენია; 

 სიღრმული მაგმატიზმის წყარო და მანტიური პლიუმების პრობლემა; 

 ტექტონიკა, მაგმატიზმი და გამადნება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 

ბრძანება; 

 დადგენილება №245/2018- დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ, დადგენილება №245/2018, 27 დეკემბერი, 2018; 

 დადგენილება №92/2019 - სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ, დადგენილება №92/2019, 22 

ივლისი, 2019; 

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №68/2018 - ინდივიდუალური 

სასწავლო 

გეგმის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 1); 

 სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1); 

 საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგიის დოკუმენტი (დანართი 3); 

 დარგობრივი კომიტეტის სხდომის ოქმები (დანართი 13); 

 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 

კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება 

       დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი სასწავლო კურსების 

შინაარსი მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. სასწავლო კურსი შეიცავს შემდეგ 

ინფორმაციას: სასწავლო კურსის სახელწოდება, ავტორი, ლექტორი, სასწავლო კურსის 

სტატუსი, მიზნები, კრედიტების რაოდენობა და საათების განაწილება სტუდენტის 
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დატვირთვის შესაბამისად (ECTS), დაშვების წინაპირობები, სწავლის შედეგები, 

სასწავლო კურსის შინაარსი (ძირითადი თემები), სწავლების/ სწავლის მეთოდები, 

შეფასების კრიტერიუმები, ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო 

მასალა, დამატებითი ინფორმაცია/პირობები. 

           საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსების მიზნები და შედეგები 

შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებსა და სწავლის შედეგებთან, რაც ასახულია სწავლის 

შედეგების რუკაში. სწავლის შედეგები ფორმულირებულია მოკლედ, მკაფიოდ და 

გასაგებად. თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის 

სწავლის შედეგებს; ყოველი სასწავლო კურსის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს. თითოეული სასწავლო კურსის კრედიტების 

მოცულობა განისაზღვრება საკონტაქტო დამოუკიდებელი მუშაობისათვის, ასევე 

გამოცდებისათვის განკუთვნილი დროით. 

           შეფასების სიტემა სრულ შესაბამისობაშია არსებულ რეგულაციებთან. 

სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურა თანამედროვეა და შეესაბამება კურსის 

მიზნებს. 

               სტუდენტების მიღებული შეფასებების ანალიზის საფუძველზე ხდება სასწავლო 

კურსების განახლება/დახვეწა. სილაბუსებში პერიოდულად ხორციელდება 

ლიტერატურის განახლება, შეფასების კრიტერიუმების სრულყოფა, სწავლების 

მეთოდებისა და სხვა სახის ცვლილებები. მსგავსი ცვლილებების შესახებ სტუდენტებს 

ინფორმაცია მიეწოდებათ სემესტრის დაწყებისთანავე, როდესაც ლექტორი მათ 

დეტალურად აცნობს სასწავლო კურსის სილაბუსს. 

         სადისერტაციო ნაშრომის საჭიროებებიდან გამომდინარე, დოქტორანტს შეუძლია 

აიღოს საგნები ქვედა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებიდან, სპეციფიკური 

დარგობრივი ცოდნის გაღრმავებისა და კონკრეტული დარგობრივი თუ ტრანსფერული 

უნარების გამომუშავების მიზნით, კრედიტის მინიჭების გარეშე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1); 

 პროგრამის სწავლის შედეგების რუკა (დანართი 4); 

 სასწავლო კომპონენტების სილაბუსები (დანართი 1); 

 საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგიის დოკუმენტი (დანართი 3); 

 საბიბლიოთეკო რესურსები/ბაზები. 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სილაბუსებში აქტიურად იქნეს გამოყენებული თანამედროვე ინგლისურენოვანი 

ლიტერატურა, როგორც დამხმარე მასალა. ეს ერთი მხრივ, სრულ თანხვედრაშია 

ინგლისურის სწავლების გაძლიერებასთან თსუ-ში  და ამავე დროს, უბიძგებს 

სტუდენტებს გაეცნონ და გამოიყენონ თანამედროვე ცოდნა გეოლოგიაში. ეს 

ყოველივე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან არ არსებობს უახლესი 
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საერთშორისო სახელმძღვანელოების ქართულენოვანი თარგმანები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 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 

აღწერა და შეფასება 

           დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა გეოლოგია მთლიანად 

ორიენტირებულია, დოქტორანტებს გამოუმუშავოს სამეცნიერო-კვლევითი, 

შემოქმედებითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. კვლევითი უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებისთვის სადოქტორო პროგრამა სწავლების საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს 

კვლევის მეთოდოლოგიის შესწავლას. 

          კვლევითი უნარებისა და მეცნიერული ხედვის განვითრებისთვის პროგრამა 

ითვალისწინებს დარგობრივ ორ სემინარს. დოქტორანტი არჩევს სამეცნიერო ნაშრომებს 

და ეცნობა დარგისთვის ტიპობრივი კვლევის თავისებურებებს, სამეცნიერო ნაშრომის 

დაწერის ტექნიკას. სამეცნიერო ნაშრომების წარმოდგენას აუდიტორიის წინაშე. 
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ამასთანავე პროგრამაში გათვალისწინებულია საველე პრაქტიკა, რაც მნიშვნელოვანია 

დოქტორანტისათვის, რათა მან შეძლოს გეოლოგიური ობიექტების საყრდენი 

ჭრილებიდან ფაქტიური მასალის მოპოვება და კვალიფიციური ნაშრომის შედგენა. 

        სამეცნიერო და კვლევითი უნარების განსავითარებლად პროგრამა ითვალისწინებს 

სამეცნიერო- კვლევით პროექტებს. სამეცნიერო პროექტები დოქტრორანტს უმუშავებს 

კვლევის დაგეგმვისა და ფართო საზოგადოებასთან საკუთარი იდეების წარმოდგენის 

უნარს. 

         პედაგოგიური უნარ-ჩვევების გამომუშავებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სასწავლო კომპონენტში შედის პროფესორის           ასისტენტობა. 

           პროგრამაში ჩართული დოქტორანტები მონაწილეობენ საფაკულტეტო 

კონფერენციაში; პროგრამაში ჩართული დოქტორანტები მონაწილეობენ სამეცნიერო 

საგრანტო პროექტებში, რაც ამყარებს შესაბამის ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 1); 

 სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1); 

 ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება (დანართი 14) 

 დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი (დანართი 14); 

 პროგრამის სწავლის შედეგების რუკა (დანართი4); 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება 

       საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში, მისი თავისებურებიდან 

გამომდინარე, გამოიყენება სწავლების/სწავლისის მეთოდები და აქტივობები, რომლებიც 

განაპირობებენ ამ კომპონენტით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების ეფექტურად 

მიღწევას, ხოლო მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოყენებულია 

სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდები: ლექცია, სემინარი, ლაბორატორიული და 

პრაქტიკული მუშაობა; კვლევის საველე და ლაბორატორიული მეთოდები, სასწავლო და 

პროფესიული პრაქტიკა; ელექტრონული სწავლება /დასწრებული/; ასევე სწავლება-

სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები:  ვერბალური, დემონსტრირება, ჯგუფური 

და ინდივიდუალური მუშაობa, დისკუსია, წერითი მუშაობა, ინდუქციური და 

დედუქციური,  ანალიზი, დისკუსია/დებატები, პრეზენტაცია. ასევე 

პალეორეკონსტრუქციის მეთოდები, ქანების დათარიღების გეოლოგიური და გეოქიმიური 

მეთოდები, გეოფიზიკური მეთოდები.  

        დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა გეოლოგია ისეა აგებული, რომ 

შერჩეული სწავლა/სწავლების მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელი იყოს როგორც 

კონკრეტული სასწავლო კურსის, ისე პროგრამის შედეგების მიღწევა, დოქტორანტის მიერ 

შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავება. სასწავლო კურსების სწავლებისას 

გამოყენებული მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

         უნივერსიტეტს აქვს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი და 

სპეციალური საჭიროებების მქონე დოქტორანტებისათვის საგანმანათლებლო პროცესის 

განხორციელების წესი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების რუქა (დანართი 4);  

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1);  

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №68/2018 - ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ; 

 თსუ აკადემიური საბჭოს დადგენილება №71/2018 - სპეციალური საგანმანათლებლო 
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საჭიროებების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტთა საგანმანათლებლო 

პროცესის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ. 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება 

       სადოქტორო   საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსებში მოცემული შეფასების 

ფორმები და კრიტერიუმები არის საჯარო, ღია და ხელმისაწვდომი 

დოქტორანტებისათვის.  
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        სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის 

შედეგის მიღწევის დონე ფასდება, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის 

შესაბამისად. შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან 

მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას 

(100 ქულა).  

       შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების 

კომპონენტს/ კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის 

ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, 

ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და 

სხვ.).  

       სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში. 

შეფასების სისტემა ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

(A) ფრიადი - შეფასების 91 – 100 ქულა;  

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. ორი სახის უარყოფითი შეფასებას:  

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. დამატებითი გამოცდა ინიშნება 

არანაკლებ 5 კალენდარული დღის ფარგლებში. (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასება 40 

ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი.  

 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება ერთჯერადად, დაცვის კომისიის წევრების მიერ 

კონფიდენციალურად ასქულიანი სისტემით.  

       დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კომისიას 

გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს შეფასებას შემდეგი 

სისტემის მიხედვით:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი - შეფასების 91-100 ქულა;  

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

ყოველმხრივ აღემატება - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

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

შეფასების 71-80 ქულა;  

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

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

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

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა;  

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული 
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მნიშვნელოვანიხარვეზების გამო - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა;  

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

მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და 

ნაკლები.  

„ა”-„ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს 

ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი;  

„ვ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს 

უფლება ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში წარადგინოს გადამუშავებული სადისერტაციო 

ნაშრომი; 

„ზ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი 

კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1); 

 დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი (დანართი 14). 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

 

 

           X 

   

 

 

 

 

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 

აღწერა და შეფასება 

         როგორც ონლაინ-ვიზიტისას შესაბამის ფოკუს-ჯგუფებთან ჩატარებული 

ინტერვიუებიდან  და შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცნობის შედეგად გამოიკვეთა, 

სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი პროგრამის განვითარებისა და შეფასების 

პროცესში. პერიოდულად  ტარდება სტუდენტების  როგორც საუნივერსიტეტო, ასევე 

საფაკულტეტო და უშუალოდ პროგრამის შიდა გამოკითხვა,  რომლითაც ფასდება 

როგორც  საგანმანათლებლო  პროგრამა  და მისი უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი 

ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, ასევე ზოგად საუნივერსიტეტო 

სერვისის ხარისხიც. თუმცა, აღსანიშნავია რომ სტუდენტებისათვის აღნიშნულ 

გამოკითხვის პროცესებში მონაწილეობა და კითხვარების შევსება ნებაყოფლობით 

ხასიათს ატარებს, რაც თავის მხრივ განაპირობებს გამოკითხულ სტუდენტთა დაბალ 
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რიცხობრივ მონაცემებს. სტუდენტების შეფასების პროცესში მაქსიმალურად ჩართვისა და 

პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით, სასურველია თითოეული სასწავლო 

კურსისა და ლექტორის სასწავლო საქმიანობის შეფასების კითხვარების შევსება, 

რომლებიც თითოეული კურსის დასრულების შემდეგ წარედგინებათ სტუდენტებს, 

შესაბამისად, სასურველია, გამოკითხვის ამ ფორმამ მიიღოს სავალდებულო ხასიათი. 

აღნიშნული კითხვარების სავალდებულო და ანონიმური სახით შევსება მნიშვნელოვან 

წვლილს შეიტანს როგორც თითოეული სასწავლო კურსის, ასევე სტუდენტის 

საჭიროებაზე მორგებული სასწავლო პროგრამის ფორმირებაში. დოქტორანტები 

მუდმივად, უწყვეტ რეჟიმში იღებენ ინფორმაციას და კონსულტაციებს სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვის შესახებ პროგრამის ხელმძღვანელებისგან, უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული ერთეულებისგან, ფაკულტეტის ადმინისტრაციისგან და ცალკეული 

ლექტორებისგან.  

             დოქტორანტებს მუდმივ რეჟიმში მიეწოდებათ ინფორმაცია დაგეგმილი 

ღონისძიებების, გამოცხადებული  საგრანტო კონკურსების, სასტიპენდიო და გაცვლითი 

პროგრამების და ა. შ. შესახებ. მათ ეწევათ კონსულტაცია ასევე საგრანტო და 

სასტიპენდიო კონკურსების განაცხადების შევსებასთან დაკავშირებით. 

        ზოგად საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო საკითხებთან დაკავშირებით 

საკონსულტაციო მომსახურებას ეწევა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური. 

      სწავლის პერიოდში დოქტორანტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ 

საფაკულტეტო თუ საუნივერსიტეტო საკონკურსო პროგრამებში, კონფერენციებში, 

კვლევებში და სხვა სახის ღონისძიებებში, ასევე ისარგებლონ საერთაშორისო 

მობილობოთ. 

         თსუ-ის ყველა სტუდენტს აქვს საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტა. 

       უნივერსიტეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, 

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების და მათი სრულფასოვანი განათლებისათვის 

აუცილებელი პირობების შესაქმნელად, აწესებს შეღავათებს: ეტაპობრივად და 

თანმიმდევრულად აუმჯობესებს მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, უნიშნავს დამხმარე 

პირებს, უდგენს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას და სხვ. 

         სასწავლო წლის განმავლობაში დოქტორანტს შეუძლია მიიღოს კონსულტაცია 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტში (თსუ, პირველი 

კორპუსი, აუდ. №111), იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ საკითხი სცილდება 

ფაკულტეტის კომპეტენციის ფარგლებს. ფაკულტეტი და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური ერთობლივად მონაწილეობენ დოქტორანტების მიერ 

უცხოეთში აკრედიტებულ უსდ-ში მოპოვებული კრედიტების აღიარების პროცესში. 

ფაკულტეტზე შექმნილია კრედიტების აღიარების კომისია.  

          უნივერსიტეტი მხარს უჭერს დოქტორანტთა მობილობასა და თავისუფალ 

გადაადგილებას სწავლისა და კვლევის პროცესებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, 

როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დოქტორანტებისათვის სამეცნიერო 

კვლევა-ძიებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

ამოცანაა. დოქტორანტები აქვეყნებენ ნაშრომებს საერთაშორისო ბაზებში 
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ინდექსირებულ სამეცნიერო ჟურნალებში. 

         საჭირო ინფორმაციის მისაღებად დოქტორანტს დახმარებას უწევს როგორც 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, ასევე, შესაბამისი 

სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის მიერ შექმნილი სოციალური ქსელი. შემოსული 

ინფორმაცია რეაგირების მიზნით ეცნობებათ შესაბამის სტრუქტურებს, ხოლო 

მიღებული გადაწყვეტილება - დოქტორანტს. 

         მიმდინარე ეტაპზე, პლაგიატთან, აკადემიურ კეთილსინდისიერებასთან 

დაკავშირებულ თემებთან მიმართებაში მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. 

         2014 წლიდან უნივერსიტეტში მოქმედებს კარიერული განვითარების ცენტრი, 

რომელიც სხვდასხვა აქტივობებს ახორციელებს, მათ შორის აწარმოებს საინფორმაციო 

კამპანიას, ატარებს ტრენინგებსა და საპილოტე კურსებს, თანამშრომლობს პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან და ეხმარება სტუდენტებს მათთან დასაკავშირებლად, 

თანამშრომლობს სხვა უნივერსიტეტებთან, ბიზნეს ორგანიზაციებთან, სამთავრობო და 

არასამთავრობო სტრუქტურებთან, სხვადასხვა ფორმით ახორციელებს სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების 

მხარდაჭერას და სხვ. 

        უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევების და განვითარების დეპარტამენტი 

კონსულატაციას უწევს სტუდენტებს საგრანტო პროექტების მომზადებისას. ასევე 

ატარებს ტრენინგებს სხვადასხვა ბიბლიოგრაფიული ბაზების გამოყენების შესახებ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები (დანართი 1);  

 უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება №:40/02-01, 2018-02-26, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის 

ელექტრონული სისტემის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ. 

https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/r09GB1nmy6bktNC/?p=1; 

 ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება (დანართი 14);  

 უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი (დანართი 14) 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, მოხდეს სტუდენტების აქტიური ჩართვა საერთაშორისო გაცვლით 

პროგრამებში (ხელი შეეწყოს სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ შემდგომ 

ჩართულობას პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ ინტერნაციონალიზაციის 

პროცესებში).  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/r09GB1nmy6bktNC/?p=1
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

         დოქტორანტის სადისერტაციო თემის დამტკიცებისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

(ხელმძღვანელების) დანიშვნის გადაწყვეტილებას იღებს ფაკულტეტის საბჭო შესაბამისი 

სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის/პროგრამის 

ხელმძღვანელის წარდგინებით. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

(ხელმძღვანელების) კანდიდატურა(ები) და სადისერტაციო ნაშრომის სახელწოდება 

ფაკულტეტის საბჭოს წარედგინება დოქტორანტურაში ჩარიცხვიდან არაუგვიანეს 6 თვის 

განმავლობაში.  

       დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვნელებიდან ერთ-ერთს აუცილებლად უნდა 

ჰქონდეს დოქტორანტის სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევის 

გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები, რომელთაგან ერთი ნაშრომი მაინც 

გამოქვეყნებულია დადებითი „იმპაქტ ფაქტორის’’ (ISI Thomson Web of Knowledge 

კლასიფიკატორის მიხედვით) მქონე ჟურნალში. დოქტორანტის ხელმძღვანელი კონტროლს 

უწევს ინდივიდუალური სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულებას. თუკი 

დოქტორანტის ხელმძღვანელი არ არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, მაშინ 

დოქტორანტის ინდივიდუალურ სასწავლო და კვლევითი გეგმის შესრულებაზე 

კონტროლს ახორციელებს პროგრამის ხელმძღვანელი. გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელის 

დამტკიცების თაობაზე ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო. 

       დოქტორანტს შესაძლებელია ჰყავდეს ერთზე მეტი ხელმძღვანელი, რომელიც 

შესაძლებელია იყოს უხცოური ორგანიზაციიდან.  
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       პროგრამაში ჩართული პესონალის, რომლებიც ძირითადად მოიაზრებიან 

დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელებად, კვალიფიკაცია დასტურდება მათი 

პროფესიული ავტობიოგრაფიებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

დებულება (დანართი 14);  

 დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტი (დანართი 14);  

 ვიზიტი უნივერსიტეტში, გასაუბრება დოქტორანტების ხელმძღვანელებთან; 

 პერსონალის CV (დანართი 5). 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

 

 

          X 

   

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

              სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „გეოლოგია“ ხორციელდება თსუ-ს 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტში, 

რომლის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და 

აკრედიტაციის ჯგუფის დისტანციურად, ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების 
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გამოყენებით გამართული ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

ვადასტურებთ, რომ საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისობაშია შესაბამისი 

სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

         სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 

აკადემიური პერსონალი (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-

პროფესორი) და მოწვეული პედაგოგები, რომლებსაც დარგში პროფესიულ 

გამოცდილებასთან ერთად, გააჩნიათ მნიშვნელოვანი პედაგოგიური გამოცდილებაც. 

მათი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტში მოქმედ 

რეგულაციებში არსებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, კერძოდ, აკადემიური 

პერსონალის მიმართ უნივერსიტეტს წაყენებული აქვს გარკვეული საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები. აკადემიური, მოწვეული და დამხმარე პეროსნალის რაოდენობა 

ადეკვატურია. პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ბალანსი 

უზრუნველყოფს მის მდგრადობას.  

      პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალს გავლილი აქვს სხვადასხვა ტიპის 

ტრენინგები. პერსონალის მიერ ბოლო წლებში გამოქვეყნებულია 200 მეტი სამეცნიერო 

ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალებში, განხორციელებულია 20-მდე სამეცნიერო პროექტი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N118/2014, 22 დეკემბერი, სსიპ-

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი 

წესის შესახებ (დამტკიცებული უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

ოქმით N10, 29.12.2014 წ. 

 დისტანციური გასაუბრება თსუ-ს ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ პერსონალთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან; 

 

 https://www.tsu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2014/1182014k//;  

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №81/2018, 26 თებერვალი, სსიპ-

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პერსონალის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ:  

 https://www.tsu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2018acad/812018//;  

 პერსონალის რეზიუმეები (CV) და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები (დანართი 5).  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

 უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

       სდოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „გეოლოგია“ ხორციელდება უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციისა და მართვის სხვა სამსახურების ხელშეწყობით, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის პერიოდული მონიტორინგისა და სტუდენტთა 

გამოკითხვების შედეგების გათვალისწინებით. ადმინისტრაციის ორგანიზებით 

განხორციელდა შეხვედრები პროგრამის ხელმძღვანელთან და სხვა დაინტერესებულ 

პირებთან საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, შეფასების, გაუმჯობესებისა და 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის 

მომზადების კუთხით. 

         პერსონალის შეფასების წესი განსაზღვრულია თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 26 
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თებერვლის დადგენილებით №81/2018 - სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ, რომლის 

მიხედვითაც, სამუშაოს შეფასების მიზნებია: პერსონალმა ზუსტად აღიქვას ის 

მოლოდინები, რაც უნივერსიტეტს მასთან მიმართებაში გააჩნია; პერსონალის 

საქმიანობის სისტემატური მონიტორინგი, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა; 

პერსონალის განვითარების საჭიროებების გამოვლენა, ინდივიდუალური პოტენციალის 

აღმოჩენა და სწორი მიმართულებებით განვითარება; შრომითი მოტივაციისა და 

სამუშაოთი კმაყოფილების გაზრდა; დაკისრებული მოვალეობების შესრულების 

ხარისხის გაუმჯობესება. 

       აკადემიური პერსონალის თვითშეფასების ფორმა არის შეფასების მეთოდი, რომელიც 

ივსება კალენდარული წლის მონაცემების საფუძველზე. თვითშეფასების შედეგებს 

განიხილავენ და აფასებენ ფაკულტეტის საბჭო და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 

წარუდგენენ სამოქმედო გეგმას ძირითადი სასწავლო საქმიანობის, სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის, დამატებითი სასწავლო საქმიანობის, სერვისებისა და სხვა სახის 

საქმიანობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით. პერსონალის შეფასების მექანიზმი 

ამოქმედდა 2019 წელს. შეფასების შედეგები მტკიცდება ფაკულტეტის საბჭოზე. 

          ფაკულტეტზე მოქმედი შიდა რეგულაციით და საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის მოთხოვნით ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს ხდება დეპარტამენტის 

ყოველი წევრის სამეცნიერო მოღვაწეობის ანგარიშის/თვითშეფასების წარდგენა, სადაც 

აღიწერება სამეცნიერო პუბლიკაციები, პროექტები, კონფერენციებში მონაწილეობა და 

სხვა სამეცნიერო აქტივობები. გარდა ამისა, ყოველი სასწავლო წლის გაზაფხულის 

სემესტრის დასაწყისამდე ტარდება საფაკულტეტო    სამეცნიერო    კონფერენცია,    სადაც    

ხდება    თანამშრომელთა    სამეცნიერო საქმიანობის  წარმოჩინება.  კონფერენციაში  

მონაწილეობა  ღიაა  და  მასში  ასევე  აქტიურად მონაწილეობენ მოწვეული 

პედაგოგებიც. კონფერენციის პლენარულ სესიაზე ხდება დეპარტამენტების სამეცნიერო 

ანგარიშის წარმოდგენა სასტენდო მოხსენებების სახით და მათი საჯარო განხილვა. 

       ფაკულტეტის სამეცნიერო პროდუქტიულობის მაჩვენებელია WEB of Science-ის 

მიხედვით იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

სტატიების რაოდენობა. ყოველწლიურად მხოლოდ ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალის მიერ ამ ჟურნალებში ქვეყნდება 80-100 სამეცნიერო სტატია. 

       ფაკულტეტი ახალისებს ასეთი მაღალრეიტინგული კვლევების ჩატარებას და 

გამოქვეყნებას. ყოველწლიურად გაიცემა ფულადი წახალისება WEB of Science-ის 

მიხედვით იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებულ სამეცნიერო 

სტატიებზე. 

          აკადემიური პერსონალი პროფესიონალიზმის ამაღლების მიზნით მონაწილეობას 

ღებულობს გაცვლით პროექტებში მსოფლიოს მაღალრეიტინგულ უნივერსიტეტებში. 

თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ საერთაშორისო მობილობის პროგრამებში, 

რომელიც ფინანსდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ (DAAD, 

Fulbright). 

       ფაკულტეტის ბიუჯეტში ყოველწლიურად არის გამოყოფილი თანხა სამეცნიერო 

ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, რასაც აქტიურად იყენებენ 

ფაკულტეტის თანამშრომლები. 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის დასაწყისიდან ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 
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უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინაციით, უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის ბაზაზე ტარდება ტრენინგების ციკლი უნივერსიტეტში აკადემიური 

წერისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის  ამაღლების მხარდასაჭერად 

(იხ. უნივერსიტეტისვებ-გვერდი). 

 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/XohnFwM1hUIRLSpfm/?p=1)

ტრენინგების მიზანია, დაინტერესებულ პირებს დაეხმაროს შესაბამისი უნარების 

გამომუშავებაში შემდეგი მიმართულებით: სამეცნიერო სტილი, მისი მოთხოვნები, 

მახასიათებლები და ენობრივი საშუალებები, საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო 

ნაშრომის მოთხოვნები და მახასიათებლები. აკადემიური პერსონალი წარმატებით 

მონაწილეობს სხვადასხვა ტრენინგებსა და პროექტებში. თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების დეპარტამენტი მუდმივ რეჟიმში უწევს კონსულტაციას 

აკადემიურ/სამეცნიერო/მოწვეულ პერსონალს სამეცნიერო გრანტების მომზადების და 

მათი წარდგენის პროცედურების შესახებ. სამეცნიერო დეპარტამენტი ასევე 

სისტემატიურად ორგანიზაციას უკეთებს და ატარებს ტრენინგებს სხვადასხვა 

ბიბლიომეტრიული ბაზების მოხმარების შესახებ. 

       თსუ-ს პერსონალს უნივერსიტეტის ქსელში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერიდან 

აქვს წვდომა WEB of Sciecne და SCOPUS ბაზებზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის რეზიუმეები - CV (დანართი 5);  

 ყოველწლიური თვითშეფასება და სამეცნიერო ანგარიშები (დანართი 13);  

 უნივერსიტეტის აკადემიურისაბჭოს 2018 წლის 26 თებერვლის დადგენილება №81/2018 

–სსიპ�ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პერსონალის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ;  

 თსუ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 თებერვლის დადგენილება №78/2018 – სსიპ - 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ.  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ხშირად ჩატარდეს 

ტრენინგები და ასევე გაიზარდოს მათი ჩართულობა საერთაშორისო გაცვლით 

პროგრამებსა და კონფერენციებში. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/XohnFwM1hUIRLSpfm/?p=1
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შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 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 

აღწერა და შეფასება  

                სადოქტორო საგანმანათლებლო  პროგრამა ძირითადად უზრუნველყოფილია 

პროგრამის სწავლის შედეგების მისაღწევად აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და 

ტექნიკური აღჭურვილობით, თუმცა აღჭურვილობა გასაუმჯობესებელია ანალიზური 

კვლევების მიმართულებით.  

        ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული კლასები, რესურსცენტრები და სხვა; გეოლოგიის 

დეპარტამენტი დღეისათვის წარმოდგენილია შესაბამისი სალექციო/სასემინარო 

ოთახებით, პეტროქიმიის, მინერალოგიისა და პალეონტოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ლაბორატორიებით, პოლარიზაციული და მინერაგრაფიული მიკროსკოპების ბაზით, 

მინერალებისა და ქანების კოლექციებით და კომპიუტერული კლასებით უნივერსიტეტის 

XI კორპუსში. ყველა საფეხურის სტუდენტს შეუძლია გამოიყენოს კომპიუტერული 

კლასები და ლაბორატორიები, გეოლოგიის დეპარტამენტისა და თსუ-ს ალ. ჯანელიძის 

გეოლოგიის, მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის, კავკასიის ალ. თვალჭრელიძის 

მინერალური ნედლეულის და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პალეობიოლოგიის 

ინსტიტუტების მატერიალური და ტექნიკური ბაზები. 



34 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფაქტობრივი მდგომარეობა; 

 ვიზიტი ადგილზე და დისტანციური გასაუბრება თსუ-ს ადმინისტრაციასთან, 

აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან და სტუდენტებთან; 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 სასურველია, ლაბორატორიული ბაზის მეტად გაუმჯობესება, ანალიზური 

კვლევების მიმართულებით. ასევე, შესაძლებელია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორატორიის ფარგლებში; 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 

პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

             საგანმანათლებლო პროგრამის უზრუნველსაყოფად საჭირო ფინანსური რესურსები 

გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის ერთიან ბიუჯეტში, საიდანაც ფაკულტეტს 

ყოველწლიურად გამოეყოფა გარკვეული ფინანსები, რაც შეადგენს ფაკულტეტის ბიუჯეტს. 

ფაკულტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებულია: 

 პროგრამაში ჩართული პერსონალის შრომის ანაზღაურება;  

 წიგნადი ფონდის შევსება-გამდიდრებისათვის ფინანსური უზრუნველყოფა; 

 ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის სამსახურებრივი მივლინების 

ანაზღაურება; 

 სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარებისათვის აუცილებელი ფინანსური 

უზრუნველყოფა;  

 სტუდენტების სასწავლო, სამეცნიერო და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში 

მონაწილეობის დაფინანსება და სხვა. 

      ფაკულტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის განხილვა-დამტკიცების პროცესში 

ჩართულია ფაკულტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული პერსონალი და სტუდენტები. 

ზემოთ აღნიშნული მიზნებისათვის ფინანსური სახსრების გამოყენება ხდება 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით, საჭიროების შესაბამისად ფაკულტეტის ადმინისტრაციისა და/ან 

ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. საჭიროების მიხედვით, 

ფაკულტეტისთვის ყოველწლიურად განსაზღვრული ხარჯვითი ნაწილი განიცდის 

ცვლილებას. ფაკულტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილით გათვალისწინებული 

აკადემიური, ადმინისტრაციული და მოწვეული პერსონალის ანაზღაურებისათვის 

გამოყოფილი თანხების დინამიკა მზარდია, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის 

განხორციელებაში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩართულობას. 

       პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო დანარჩენი ხარჯები, როგორიცაა 

უნივერსიტეტის ცენტრალური აპარატის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, 

კომუნალური ხარჯების დაფარვა, დაზღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

მიზნები და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების უზრუნველყოფა, 

გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის ერთიანი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში.  

      უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ფინანსური 

რესურსები ეკონომიკურად მიღწევადია და განაპირობებს საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფინანსურ მდგრადობას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უნივერსიტეტის ბიუჯეტი (დანართი 11);  

 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიუჯეტი (დანართი 11). 

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

 

            X 

   

 

 

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. 
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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 

აღწერა და შეფასება  

         ხარისხის შიდა უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს უნივერსიტეტში 

კოორდინირებას უწევს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

რომელსაც შემუშავებული აქვს ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სისტემა. ეს სისტემა 

მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:  

1. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება ხდება საგანგებოდ შემუშავებული და 

დამტკიცებული კრიტერიუმების/ინდიკატორების მიხედვით უფლებამოსილი 

ორგანოების მიერ მათ დამტკიცებამდე; სილაბუსების შეფასება ხდება შემდეგი 

კრიტერიუმების/ინდიკატორების გათვალისწინებით: წარმოდგენილი ინფორმაციის 

სისრულე, მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობა, სწავლისა და სწავლების 

მეთოდებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობა, შეფასების მეთოდებისა და სწავლის 

შედეგების შესაბამისობა, კრედიტების სწორად გამოყენება, სავალდებულო/ძირითადი და 

დამატებითი ლიტერატურისა და სხვა სასწავლო მასალების სიახლე და ადეკვატურობა და 

სხვ.;  

2. სასწავლო კურსების სილაბუსების შეფასება საგანგებოდ შემუშავებული და 

დამტკიცებული კრიტერიუმების/ინდიკატორების მიხედვით უფლებამოსილი 

ორგანოების მიერ მათ დამტკიცებამდე; საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება (მათ 

დამტკიცებამდე და ამოქმედებამდე) ხდება შემდეგი კრიტერიუმების/ინდიკატორების 

გათვალისწინებით: წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულე, მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის შესაბამისობა პროგრამის შინაარსთან, კრედიტების 

ადეკვატურად განაწილება, პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობა, 

პროგრამის სწავლისა და სწავლების მეთოდებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობა, 

პროგრამის შეფასების მეთოდებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობა, შეფასების 

სისტემის შესაბამისობა საკანონმდებლო და საუნივერსიტეტო მოთხოვნებთან, დასაქმების 

სფეროების შესაბამისობა სწავლის შედეგებთან და სხვ.;  

3. დაინტერესებული მხარეების (სტუდენტები, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, 

ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, მასწავლებლების, კურსდამთავრებულების, 

პოტენციური დამსაქმებლების, პროფესიული და არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

უცხოელი სპეციალისტების) ჩართულობის უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების, განხორციელების შეფასების და განვითარების/მოდერნიზაციის 

პროცესში;  

4. საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასება საგანგებოდ შემუშავებული 

და დამტკიცებული წესისა და ინდიკატორების შესაბამისად; უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასება ხდება კონკრეტული 

ინდიკატორების გამოყენებით;  

5. სტუდენტების და პერსონალის, კურსდამთავრებულების, პოტენციური დამსაქმებლების 
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და სხვ. დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვების ორგანიზება და მათი კმაყოფილების 

კვლევა უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობით, სტუდენტებისა და პერსონალის 

მომსახურების ხარისხით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, საბიბლიოთეკო ფონდებით; 

6. კონსულტაციების გაწევა აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, 

დამხმარე პერსონალის, მასწავლებლებისთვის ხარისხის შიდა და გარე 

უზრუნველყოფასთან, ავტორიზაციასა და აკრედიტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;  

7. თვითშეფასების პროცესის კოორდინირება/თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების 

კოორდინირება აკრედიტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და სხვ. 

 8. უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახური რეგულარულად ატარებს პროგრამების შიდა 

მონიტორინგს, რაც ხელს უწყობს პროგრამების განვითარება-დახვეწას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 7 

მარტის ბრძანება N04/03 „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სილაბუსების შეფასების სარეკომენდაციო ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“; 

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 7 

მარტის ბრძანება N02/03 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო uუნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

სარეკომენდაციო ფორმის დამტკიცების შესახებ“; 

 უნივერსიტეტის აკადემიურისაბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის დადგენილება 

N67/2018 სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების ინდიკატორებისა და შეფასების წესის 

დამტკიცების შესახებ 
 https://www.tsu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2018acad/672018//; 
 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 26 

თებერვლის ბრძანება N01/03 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების, პერსონალის, კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითხვის კითხვარების დამტკიცების შესახებ;  

 ხარისხის უზრუნველყოფის შიდამექანიზმები. 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

https://www.tsu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2018acad/672018/
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

       პროგრამის გარე შეფასება ხორციელდება უნივერსიტეტში მოქმედი წესების 

შესაბამისად. უნივერსიტეტში მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს “დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-

განავითარე” ციკლს. დამტკიცებულია უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების 

გეგმა, ასევე, სამოქმედო გეგმა. სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრულია 

მიმართულებები და სტრატეგიული მიზნები. ძირითადი სტრატეგიული 

მიმართულებებია: სამეცნიერო-კვლევითი და ინოვაციური საქმიანობა; საგანმანათლებლო 

საქმიანობა; სტუდენტური ცხოვრება; ინსტიტუციური განვითარება. თითოეული 

სტრატეგიული მიზნის შესაბამისად სამოქმედო გეგმაში გაწერილია აქტივობები, 

განხორციელების ვადები, შესრულების კრიტერიუმები/ინდიკატორები, საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური რესურსები, ფინანსური რესურსი. ფაკულტეტზე 

მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა აკადემიური და კვლევითი აქტივობების ხარისხის 

უზრუნველყოფაზე. ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით მოწმდება და ფასდება როგორც 

აკადემიური პერსონალის შესაბამისობა, ასევე სამეცნიერო პუბლიკაციების ხარისხი. 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მართვის ორგანოები, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური, პროგრამის ხელმძღვანელები, პროგრამაში ჩართული 

პერსონალი და ფაკულტეტის სხვადასახვა სტრუქტურული ერთეული გარე შეფასების 

შედეგებს იყენებს პროგრამის განვითარების/გაუმჯობესების მიზნით. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები;  

 ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

        პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აღწერა და შეფასება  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია პროგრამების განხორციელებაში დამსაქმებლების მეტი ჩართულობა 

და მათთან კონტაქტების გაუმჯობესება; 

 სასურველია, ხარისხის მონიტორინგის  მექანიზმის გაუმჯობესების მიზნით, 

სტუდენტების მიერ ელექტრონული კითხვარების მეშვეობით სასწავლო 

კურსებისა და პედაგოგების შეფასება (სასურველია პროგრამის 

სტუდენტებისათვის სავალდებულო გახდეს  შესაფასებლად წარდგენილი 

თითოეული სასწავლო კურსისა და ლექტორის სასწავლო საქმიანობის შეფასების 

კითხვარის შევსება); 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

           X 

   

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:  

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

გეოლოგია, დოქტორანტურა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

 

         X 
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2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

          X 

   

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

 

          X 

   

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

  

           X 

   

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

 

            X 

   

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე 

 

 

ნოდარ ფოფორაძე         

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ი:  

 

ავთანდილ ოქროსცვარიძე 

 
 

ნანა ფირცხელანი          

    
 


