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სსიპ -     აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის“
    (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 
 
 
1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები
 
1.1  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,.
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
(შემდგომში - საბჭო) სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ა“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამისთვის
აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თუ “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
66-ე მუხლის 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს1

კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი1 6

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და ყოველი
მომდევნო აკრედიტაციის შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას, ყველა სტანდარტთან მიმართებით საბჭოს მიერ
შეფასდა, როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
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1.3. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აკრედიტაციის5

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბჭო უფლებამოსილია
აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.
1.4. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,6

ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია
სტანდარტის მოთხოვნებთან” და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც
„ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“ ან „არ არის შესაბამისობაში
სტანდარტის მოთხოვნებთან“, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას აკრედიტაციის შესახებ და
დაწესებულებას განუსაზღვრავს ვადას მიღებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე
ანგარიშის წარსადგენად, რაც აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში.
1.5. აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7  პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია,5 1

დასაბუთებული არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილებების ძალაში
შესვლის თარიღი.
 
 
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
 
 
2.1. სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) 2019
წლის 18 და 23 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სააკრედიტაციო განაცხადი (ცენტრში რეგისტრაციის №1730487)
„დიპლომირებული მედიკოსის“ (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო
საგანმანათლებლო პროგრამის თაობაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 23 იანვრის № 66493 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ - აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. მაძიებლად.
ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 10 მარტის №210703 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი,
რომელმაც საგანმანათლებლო პროგრამა შეაფასა 2021 წლის 12, 13 და 14 აპრილს, ხოლო 2021
წლის 11 ივნისს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად,
სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

1. საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი,
სწავლის შედეგები და
მათთან პროგრამის
შესაბამისობა

  √   

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

  √   

  √   
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3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა
4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

√    

5. სწავლების ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

√    

 
 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4. ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2021 წლის 22 ივნისს. სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარეების ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე,
საბჭომ ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება, კერძოდ განსაზღვრა,
რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტის 1.2 კომპონენტის
შეფასება ნაცვლად „შესაბამისია მოთხოვენბთან“ უნდა შეფასდეს, როგორც „მეტწილად
შესაბამისია მოთხოვნებთან“, შესაბამისად პირველი სტანდარტის „საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის შესაბამისობა“ ნაცვლად
„მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, შეფასდა როგორც „შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან“; 2.5 კომპონენტის შეფასება ნაცვლად „შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“
განსაზღვრა, როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, 2.6 კომპონენტის შეფასება
ნაცვლად „მეტწილად შესაბამისია მოთხონებთან“ განსაზღვრა, როგორც „შესაბამისია
მოთხოვენთან“ აღნიშნულმა ცვლილებამ არ გამოიწვია მე-2 სტანდარტის, „სწავლის
მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების ადექვატურობა“, შეფასების ცვლილება.
 
 
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
 
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, მე-3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების1

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,
მე-3 პუნქტის, 3   პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხ1 2 5

ლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“6

ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების
შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011
წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის შედეგად 35 ხმით
არცერთის წინააღმდეგ,
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გადაწყვიტა:

 
1. დაკმაყოფილდეს სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტის მიერ წარმოდგნილი
სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი №1-ით გათვალისწინებულ „დიპლომირებული
მედიკოსის“ (ინგლისურენოვან) ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭოს
აკრედიტაცია  7 წლის ვადით, ერთ წელში ანგარიშის წარმოდგენის პირობით.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა „დიპლომირებული მედიკოსის“
(ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 06 ივლისის №680051 სხდომის ოქმის №-02 ნაწილი ამ   
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი№3).
 
4.      დაწესებულებას შესასრულებლად განესაზღვრა შემდეგი რეკომენდაციები:
4.1.რეკომენდირებულია სილაბუსებში მიეთითოს თემატიკების მიხედვით განახლებული (მათ
შორის უახლესი უცხოენოვანი) ლიტერატურა;
4.2. გააუმჯობესეთ სტუდენტების რეალური კლინიკური სწავლების მოცულობა და რეალური
პაციენტების ტიპიური მკურნალობა;
4.3. პროგრამის სტუდენტები უნდა იყვნენ ჩართულნი საერთაშორისო/ადგილობრივ
სამედიცინო/სამეცნიერო ღონისძიებებში;
4.4. პროგრამის სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში
მონაწილეობის შესაძლებლობა;
4.5. პროგრამის სტუდენტები უნდა იღებდნენ დახმარებას კარიერული განვითარების
ცენტრისაგან.
 
რჩევები პროგრამის განვითარებისათვის:

გააუმჯობესეთ სტუდენტების რეალური კლინიკური სწავლების მოცულობა და რეალური
პაციენტების ტიპიური მკურნალობა;
უზრუნველყავით აუცილებელი ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა სამომავლო
კარიერასთან დაკავშირებით, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მასშტაბით;
ვერტიკალური ინტეგრაცია უკეთ უნდა იქნეს წარმოდგენილი;
დასკვნითი გამოცდებისათვის გამოიყენეთ შეფასების უფრო შესაბამისი მეთოდოლოგია.
მხოლოდ მრავალპასუხიანი კითხვები (MCQ) არ არის შესაბამისი;
უნივერსიტეტმა უნდა დაავალოს ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტს
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვების ჩატარება, უცხოელი სტუდენტებისა და
კურსდამთავრებულების პროგრამის შედეგებზე (კარიერა სპეციალობის მიხედვით და
ადგილმდებარეობა) თვალყურის მისადევნებლად. ამან შესაძლოა უზრუნველყოს
საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხმობა და ძლიერი მარკეტინგული სტრატეგია.

5.ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 1 წელი (2022 წლის 22 ივნისი).
 
6. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 22 ივნისს.
 
7. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის II შესახვევი №2, ან თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით
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შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.eqe.ge) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ



დანართი №1 
 

№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება „დიპლომირებული 

მედიკოსი“ 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

-  

3 სტატუსი აკრედიტებული 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

N347, 06.09.2012  

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება 

სამკურნალო საქმე 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური ერთსაფეხურიანი 

7 დაშვების წინაპირობები -  

8 კვალიფიკაციის დონე  მე -7 

9 კვალიფიკაციის დასახელება დიპლომირებული მედიკოსი 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითებით 

-  

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F 

– 2013) 

0912 მედიცინა 

12 სწავლების ენა ინგლისური 

13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 360  

14 განხორციელების ადგილი  ახალგაზრდობის გამზ. N98, 

ქ. ქუთაისი, 4600, 

საქართველო  

15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლა - სწავლების უფლებამოსილება 

-  

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2021 წლის 22 ივნისი 

17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის 

წარმოსადგენად   განსაზღვრული ვადა 

2022 წლის 22 ივნისი 

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 2028 წლის 22 ივნისი 

 

 


