
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

 

საბაკალავრო პროგრამა „ფიზიკა“ 

 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

 

შეფასების თარიღი:  18 მაისი  

 

დასკვნის წარდგენის თარიღი: 18 ივნისი 
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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  

- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 205224700  

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

ფიზიკა  

Physics 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური უმაღლესი განათლების პირველი 

საფეხური 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ფიზიკის ბაკალავრი  

Bachelor of PHYSICS  

 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0533 - ფიზიკა  

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 240 კრედიტი  

 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული 

2012 წლის 28 ნოემბრის N733 

გადაწყვეტილება 

 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

                                                 
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

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

შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 

2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

რევაზ შანიძე  

(სსიპ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტი, 

საქართველო) 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

მარიკა ტატიშვილი 

(სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი)      

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნინო პატარაია  

(შპს ევროპის უნივერსიტეტი) 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლაშა ლალიაშვილი 

(სსიპ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტი, 

საქართველო) 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ფიზიკა“  აგებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის საფუძველზე და 

მოიცავს 240 ECTS კრედიტს. პროგრამის 1 ECTS კრედიტი 25 საათს შეესაბამება. პროგრამაზე 

სწავლების ენა ქართულია. პროგრამის კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია 

„ფიზიკის ბაკალავრი“. 

 

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლენო პროგრამის  

„ფიზიკა“  აკრედიტაციის ვიზიტი და შეხვედრები 2021 წლის 18 მაისს  ჩატარდა. ვიზიტი 

დაიწყო სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ლაბორატორიის,  

ბობილიოთეკისა და სასწავლი აუდიტორიების დათვალიერებით და კოვიდ პანდემიასთან 

დაკავშირებული შეზღუდვენის გამო გაგრძელდა დისტანციურად, zoom პლატფორმის 

საშუალებით.  ექსპერტთა ჯგუფის წევრები წინასწარ შეთანხნებული დღის წესრიგის 

ფარგლებში, დისტანციურ რეჟიმში შეხვდნენ სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ადმინისტრაციას (რექტორი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი),  პროგრამის 

თვითშეფასების ჯგუფს, პროგრამის ხელმძღვანელს,   უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებს, საგანმანათლებო პროგრამის აკადემიურ 

და მოწვეულ პერსონალს,  დამსაქმებლებს,  აქტიურ სტუდენტებს და კურსდამტავრებულებს.  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ წარმოდეგენილი დასკვნის პროექტი სსიპ სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული მასალებისა და აკრედიტაციის ფარგლებში 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდა. 

 

● საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა  
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სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლენო პროგრამის  

„ფიზიკა“  აკრედიტაციის დროს შემოწმდა პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობა. 

აკრედიტაციის ჯ     გუფის წევრების შესაფასებით 5 სტანდარტიდან 2 სრულ შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან, ხოლო 3 სტანდარტო მეტწილად შეესაბამება მოთხოვნებს.   შესაბამისობის 

დეტალური მიმოხილვა მოცემულია დასკვნის  ტექსტში.  

 

▪ რეკომენდაციები 

 

 რეკომენდირებულია საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმების 

განმარტებები გაიწეროს ქულების მიხედვით. 

 სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმების 

წარმართვა ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც უნდა 

განხორციელდეს. 

 

 

 

 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 სასურველია მიცეს ზოგადი ფიზიკის ფუნდამენტური დარგების ფართო ცოდნა - 

სიტყვა „ფართო“ შეიცვალოს მისცეს საბაზისო ცოდნა  ფიზიკაში , რაც უფრო 

შეესაბამება სწავლების საფეხურს; 

 ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო  ანალოგიური პროგრამების განხილვა და 

გამოყენება, რათა წარმოდგენილი პროგრამა გახდეს კონკურენტუნარიანი 

თანამედროვე ბაზარზე      

● გაძლიერდეს სტუდენტების ურთიერთობა პოტენციურ დამსაქმებლებთან და მათთან 

შეხვედრებს მიეცეს  სისტემატიური ხასიათი. 

● ყოველი სემესტრის დასაწყისში ფაკულტეტმა შეადგინოს აკადემიურ პერსონალის 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი  დეპარტამენტების მიხედვით და 

განათავსოს ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

● პროგრამამ უნდა იზრუნოს ახალგაზრდა პედაგოგიური კადრის მოზიდვაზე, რაც 

პროგრამის სტაბილობის ერთ-ერთი გარანტი იქნება; 

● სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის 

პროფესიულ განვითარების საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები, 

კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი პროგრამები, სკოლასემინარები, ტრენინგები) 

მონაწილეობის თვალსაზრისით და, შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოს 

უნივერსიტეტის ეგიდით ამ ტიპის ღონისძიებების ჩატარება; 

https://gtu.ge/Ims/pdf/ims_sakonsultacio_saatebi_2020_1.pdf
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● სასურველია ვიდეოსათვალთვალო კამერების დამონტაჟება მოხდეს ყველა 

სართულზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და წესრიგის სრულად დაცვა;      

● ლაბორატორული და ექსპერიმენტული სამუშაოების ეფექტიანობის გაზრდის 

მიზნით, სასურველია მოხდეს თანამედროვე დანადგარების დამატებით შეძენა, რაც 

კიდევ უფრო მეტად უზრუნველყოფს ექსპერიმენტული და ლაბორატორიული 

მუშაობის უნარების გამომუშავებას სტუდენტებისათვის; 

● სასურველია განხორციელდეს საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება და გამდიდრება 

თანამედროვე გამოცემებითა და სახელმძღვანელოებით; 

 

● სასურველია მხოლოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტით განისაზღვროს აუცილებელი 

ხარჯები ან თუკი პროგრამულ დონეზე მოხდება ბიუჯეტის ჩაშლა, იყოს უფრო მკაფიო 

და დეტალური; 

● სასურველია ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს გარკვეული თანხები, რომელიც 

მიმართული იქნება საერთაშორისო მივლინების, სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამაში 

მონაწილეობის და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების დაფინანსებისათვის; 

● სასურველია გამოიყოს დამატებითი ფინანსები ფიზიკის ლაბორატორიების 

გასაძლიერებლად, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამის მდგრადობას; 

● სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული ანალიზის 

წარმოება და  მიღებულ შედეგებზე შემდგომი რეაგირება, ერთიანი რეაგირების 

ანგარიშის წარმოდგენის გზით.  პროცესი არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ 

გამოკითხვებისა და ანალიზის ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს მიღებული 

შედეგებიდან გამომდინარე შემდგომში განხორციელებული რეაგირებებიც; 

● სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი 

და შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი  აანალიზი; 

● სასურველია  უნივერსიტეტმა უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის 

სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში 

განხორციელება. უნდა გაძლიერდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

ჩართულობა და მხარდაჭერა სამეცნიერო, კვლევითი, პროფესიული განვითარების 

პროგრამებსა და საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში; 

● სასურველია უნივერსიტეტმა იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები,  როგორიცაა 

მობილობით გადასული-გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, რათა 

დააიდენტიფიციროს რამ განაპირობა მობილობით სტუდენტთა გადინება ან პირიქით, 

მათი აღნიშნულ პროგრამაზე გადმოსვლა; 

● სასურველია მკაფიოდ  იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს  უნივერსიტეტი გარე 

ექსპერტის მიერ გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით; 

● სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი კოლეგიალური შეფასება ან/და პროგრამის 

მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის 
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განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება განხორციელდეს სააუდიტორო 

საქმიანობის შეფასების გზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის გაუმჯობესებას; 

● სასურველია თვითშეფასების აღწერით ნაწილშიც ( და არა მარტო)  უფრო მეტად 

იკვეთებოდეს დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვის  გაანალიზების შედეგად რა 

რეკომენდაციები და რჩევები იქნა მიღებული და კონკრეტულად  რა ცვლილებები 

განხორციელდა ანალიზის საფუძველზე, პროგრამის დახვეწის მიზნით; 

● სასურველია პერიოდულად განხორციელდეს  პროგრამის დადარება უცხოური 

უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და პროგრამის თანამედროვე 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გამოყენებული იყოს  საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკა. 

  

 

 

         

▪ 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 

 

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე  და ინტერვიუების პროცესზე დაყრდნობით 

პროგრამის მიზნები გარკვეულ დაზუსტებებს საჭიროებს, კერძოდ  მიზანი „მისცეს 

კურსდამთავრებულს ფართო ცოდნა“ ბაკალავრიატის ეტაპისთვის უნდა აძლევდეს 

საბაზისო ცოდნას, რომელიც ასახავს კურსდამთავრებულის კომპეტენციას და 

დარგის და საზოგადოების განვიტარებაში მის წვლილს.  ასევე, უმჯობესია 

უნივერსიტეტის მისიის გათვალისწინებით მეორე მიზანი კორექტირდეს 

შემდეგნაირად: ზოგადსაკაცობრიო  ღირებულებათა დამკვიდრების  ხელშეწყობა. 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი ცდილობს გაითვალისწინოს 

ადგილობრივი ბაზრის და დარგის განვითარების მოთხოვნები და  უმცა ეს პროცესი 

კვლავ საჭიროებს შემდგომ ცვლილებებს. პროგრამის მიზნები საჯაროა და 

დაინტერესებულ პირთათვის ადვილად მიაწვდომია. 

o  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 

 საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითერების მეთოდოლოგია 

დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს მიერ. (დადგენილება №05/01-384, 22.02.2018) 

 თვითშეფასების ჯგუფის დასკვნა   

 სსუ-ს ვებგვერდი :www.sou.edu.ge 

 აკრედიტაციისას განორიელებული ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია მიზანი - მიცეს ზოგადი ფიზიკის ფუნდამენტური დარგების ფართო 

ცოდნა - სიტყვა „ფართო“ შეიცვალოს მისცეს საბაზისო ცოდნა  ფიზიკაში , რაც უფრო 

შეესაბამება სწავლების საფეხურს 
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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 

 
 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და პასუხისმგებლობასა 

და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაში მოცემულია სწავლის შედეგების (კომპეტენციების) 

რუკა, აკაადემიური და მოწვეული პერსონალი იცნობს სწავლის შედეგების 

შეფასების კრიტერიუმებს რაც ჩანს პროგრამის წარმოდგენილი სილაბუსებიდან. 

სწავლის შედეგების გასაზომად და შესაბამისი ანალიზის გასაკეთებლად 

რეგულარულად ტარდება დაინტერესებული მხარეების (სტუდენტების, 

პროფესორ-მასწავლებლების, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა  გამოკითხვა, 

რომელსაც თვითშეფასების ანგარიშის მიხედვით რეგულარულად ატარებდა 

ფაკულტეტი. სტუდენტების გამოკითხვა ტარდება სასწავლო კურსის დასრულების  

შემდეგ ძირითადი  შენიშვნები ეხება ქართულენოვანი ბეჭდური სახით 

გამოცემული სახელმძღვანელოებების ხელმისაწვდომობას და ასევე პრაქტიკული 
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უნარ-ჩვევების კომპონენტის გაუმჯობესებას, გამოიცა ქართულენოვანი წიგნები 

აკადემიური პერსონალის მიერ და დაემატა რამოდენიმე საგანი (საზომი 

ხელსაწყოები“. „ფიზიკის ამოცანების კომპიუტერული მოდელირება) 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებია ანალიზი გამოყენებულია პროგრამის 

შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. გამოკითხვების საფუძველზე  პროგრამას დაემატა 

ძირითადი სასწავლო და არჩევითი ახალი კურსები, განხორციელდა 

დისციპლინების სახელწოდებათა ოპტიმიზაცია, პროგრამის ახლებური 

სტრუქტურირება, შინაარსის მოდიფიცირება. თუმცა წარმოდგენილ სილაბუსებში 

ბევრგან აკლია პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 

 საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითერების მეთოდოლოგია 

დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს მიერ. (დადგენილება №05/01-384, 22.02.2018) 

 თვითშეფასების ჯგუფის დასკვნა   

  სსუ-ს ვებგვერდი:www.sou.edu.ge 

 აკრედიტაციისას განორიელებული ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      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 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

     

 

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული 

შედეგები, 

უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი საგნების, პრიორიტეტებისა და მათი შესაბამისი 

კოეფიციენტების გათვალისწინებით ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამაზე 

სავალდებულო საგნებად კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრულია: 

სავალდებულო - ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული ან რუსული), მათემატიკა. 
- ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს არსებული 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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-  პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება შესაძლებელია, აგრეთვე, მობილობით - 

სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული წესისა და უნივერსიტეტში არსებული შიდა 

რეგულაციების შესაბამისად. 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები შესდაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნასთან. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ვებგვერდიwww.naec.ge; 

 სსუ-ს ვებგვერდიwww.sou.edu.ge. 

 აკრედიტაციის დროს ჩატარებული გამოკითხვა 

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 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 
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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 

 

სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა 

„ფიზიკა“ აგებულია სასწავლო კურსებისაგან, ევროპული კრედიტების – 

სატრანსფერო სისტემის შესაბამისად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 წელი (8 

სემესტრი) და მოიცავს 240 კრედიტს. თითოეული სასწავლო კურსის კრედიტების 

მოცულობა  შეესაბამება ასათვისებელი მასალის სირთულეს, რაოდენობასა და 

სპეციფიკას, უზრუნველყოფს პროგრამის იმ მიზნისა და სწავლების შედეგების 

მიღწევას, როგორი ფორმითაც აქვთ წარმოდგენილი პროგრამის პერსონალს და არ 

შეესაბამება ფიზიკის ბაკალავრის მომზადების თანამედროვე პირობებში არსებულ 

მეთოდოლოგიასა და სპეციფიკას. პროგრამა ითვალისწინებს კურსდამთავრებულის 

მიერ პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებას - საბაკალავრო ნაშრომის 

შესრულებას, დასკვნების გაკეთებას. პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობას 

იღებს კვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, რომელთაც გააჩნიათ 

შესაბამისი მიმართულებით ცოდნა და გამოცდილება. წარმოდგენილ პროგრამაში 

გათვალისწინებულია სტუდენტების, კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა 

გამოკითხვის შედეგები. მათი ანალიზისა და შეფასებების საფუძველზე შეიცვალა 

პროგრამის კურიკულუმი და დაემატა ახალი საგნები : პრეკალკულუსი, 

კომპუტერული უნარ-ჩვევები, სამყაროს ევოლუცია, საზომი ხელსაწყოები, ფიზიკის 

მათემატიკური საფუძვლები, ფიზიკის ამოცანების კომპუტერული მოდელირება. 

არჩევით საგნებს: რადიაციული უსაფრთხოება, ასტროფიზიკა,ნახევარგამტარების 

ფიზიკის საფუძვლები, ფიზიკის ისტორია.  
o  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 

 საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითერების 

მეთოდოლოგია დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს მიერ. (დადგენილება 

№05/01-384, 22.02.2018) 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 სსუ-ს ვებგვერდი:www.sou.edu.ge 

 აკრედიტაციის დროს განხორციელებული გამოკითვა 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო  ანალოგიური პროგრამების განხილვა 

და გამოყენება, რათა წარმოდგენილი პროგრამა გახდეს 

კონკურენტუნარიანი თანამედროვე ბაზარზე 

 

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 

 

პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი  საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა (კრედიტების რაოდენობა) შეესაბამება 

კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს.  პროგრამის კურსებზე გამოიყენება 

სწავლა-სწავლების ადეკვატური მეთოდები, რომლებიც მოცემულია კურსის 

სილაბუსში  (ლექცია, პრაქტიკული, სემინარი, ლაბორატორია და სხვა). 
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სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სასწავლო მასალა 

მეტწილად შეესაბამება კურსის შინაარსს და სწავლის შედეგებს. სასწავლო 

ლიტერატურაზე წვდომა უზრუნველყოფილია სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდით, რომელიც მოიცავს როგორც ბეჭდურ 

ასევე ელექტრონულ სახელმძღვანელოებს. ბიბლიოთეკა ჩართულია საერთაშორისო 

ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში.  სილაბუსში ასევე აღწერილია სასწავლო 

კურსის შეფასების სისტემა.   

სასწავლო კურსის განვითარებისა და დახვეწისათვის კურსის დასრულების შემდეგ 

ტარდება სტუდენტების გამოკითხვა კონფიდენციალობის დაცვით. გამოკითხვის 

შედები   აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს კურსისა და მასში გამოყენებული 

მეთოდების გაუმჯობესების საშუალებას აძლევს. სსიპ სოხუმის სახელმწიფი 

უნივერსიტეტის ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კურსები გათვლილია 

სწავლის შედეგების მიღწევებზე, რომლებიც გაწერილია საგანმანათლებლო 

პროგრამაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები  

 კურიკულუმის რუკა 

 თვითშეფასების ანგარიში  

 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სავალდებულო და დამხმარე ლიტერატურის განახლება 

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 
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              √    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 

 

პროგრამა ითვალისწინებს, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული 

უნარების განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას.პროგრამის 

კურსებში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა პრაქტიკულ კომპონენტს. ლექციაზე 

მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბება ხდება პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე შესაბამის 

ამოცანების ამოხსნისა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტების ჩატარების 

საშუალებით.  უნივერსიტეტის ფიზიკის ლაბორატორიის ექსპერიმენტების 

კომპიუტერიზაცია უზრუნველყოფილია  12 და 14 ბიტიანი მრავალფუნქციური 

ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელის საშუალებით, რაც  ექსპერიმენტული 

მონაცემენის  პროგრამული დამუშავების საშუალებას იძლევა.   

სტუდენტების უნარ-ჩვევების განვითარებას ემსახურება ასევე სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპუტერული აუდიტორიები (კომპუტერული 

კლასები), რაც სტუდენტებს თანამედროვე კომპუტერული მეთოდების შესწავლის 

და პრაქტიკული გამოყენების საშუალებას აძლევს.   

კურსდამთავრებულთა სიმცირიდან გამომდინარე დამსაქმებლებთან (სკოლები და 

სსიპ ილია ვეკუას სახ. სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი) გაფორმებულ 

ხელშეკრულებებში არ არის მითითებული სტუდენტთა რაოდენობა და პრაქტიკის 

ხანგრძლივობა. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

  უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება; 

  ინტერვიუს შედეგები. 
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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 

 

 

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 

 

სასწავლო პროცესი ორიენტირებულია სტუდენტებზე და ითვალისწინებს მათ 

ინდივიდუალურ საჭიროებებს. პროგრამაში, ლექციებზე და პრაქტიკულ 

მეცადინეობებზე გამოიყენება სწავლის შემდები მეთოდები: 
 ●  ვერბალური - მასალის ზეპირი გადმოცემა; 

 ●  ახსნა-განმარტებითი - საკითხებისა და განსაზღვრებების დაწვრილებით 

განხილვა; 

 ●  შემთხვევის ანალიზი - კონკრეტული შემთხვევების განხილვა; 

 ●  ანალიზი - მოვლენების კავშირების გაშუქება და ფუნქციონირების შეცნობა; 
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 ●  გონებრივი იერიში - პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომა; 

 ●  წერითი - დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, ტექსტის დახვეწა; 

 ●  დემონსტრირება - ინფორმაციის ვიზუალიზაცია - სლაიდები და ვიდეომასალები 

 ●  დისკუსია და დებატები (სცენარები, მოდელირებები, ინტერპრეტაცია, 

პროგნოზი); 

 ●  ჯგუფური მუშაობა (სემინარი; თანამშრომლობითი, შედარებითი სწავლება); 

 ●  პრეზენტაცია და საკონტროლო წერა (ქვიზი); 

 ●  თვალსაჩინოებათა დემონსტრირება. 
 პროგრამაში გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები საშუალებას აძლევს 

სტუდენტს გამოიმუშაოს კრიტიკული აზროვნება, გაიაზროს  თეორიული 

პრინციპები და პრაქტიკული და ექსპერიმენტული მუშაობისათვის აუცილებელი 

უნარ-ჩვევები.   

 

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება 

აკადემიური უმაღლესი განათლების  საფეხურს, კურსის შინაარსს, სწავლის 

შედეგებს და უზრუნველყოფს თუ არა მათ მიღწევას; 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 

  სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

  ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

             √   შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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             ☐ 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 

 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სტუდენტთა შეფასება ხდება დადგენილი პროცედურების შესაბამისად, რომელიც 

სამართლიანად გამოიყენება ყველა სტუდენტის მიმართ. ეს წესები საჯაროა, 

ხელმისაწვდომია, გამჭვირვალეა, კანონმდებლობასთან შესაბამისია და 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული საგნების ცოდნის შეფასების ფორმების, შესაბამისი 

მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა მოცემულია სილაბუსებში, 

რომლებიც ერთვის საგანმანათლებლო პროგრამას, 

შეფასება 100-ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს.  

    საბაკალავრო ნაშრომების შუალედური (XIII - XIV კვირა) და დასკვნითი 

შეფასებისთვის (სასესიო პერიოდი) იქმნება სპეციალური დარგობრივი კომისიები, 

რომლის შემადგენლობაში შედის პროგრამაში ჩართული შესაბამისი 

მიმართულების/დარგის აკადემიური პერსონალი (პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი). ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით 

კომისიის შემადგენლობას ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი. კომისია 

გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება წევრთა საერთო რაოდენობის 50%-ზე 

მეტი. კომისიას ჰყავს თავმჯდომარე და მდივანი. 

საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური შეფასება წარმოადგენს კომისიის წევრების 

შეფასებებისა და რეცენზენტის ქულის საშუალო არითმეტიკულს.  

აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტში „საბაკალვრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და 

შეფასების ინსტრუქცია“ არაა წარმოდგენილი საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების 

კრიტერიუმების განმარტებები ქულების მიხედვით. 

 სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრებისა და საპატიო მიზეზით გაცდენილი 

შეფასების/გამოცდის აღდგენის პროცედურები დეტალურადაა გაწერილი 

„სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულებაში“ 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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 პროგრამის აღწერა 

 „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“. 
 „სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის დებულება“ 

 „საბაკალვრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა დაშეფასების ინსტრუქცია“ 

 პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

 ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან; 

 ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

 ინტერვიუ სტუდენტებთან. 

 

რეკომენდაციები: 

რეკომენდირებულია საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები  გაიწეროს 

ქულების მიხედვით. 

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 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 
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სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

                

 

 

 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას 

ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის,  ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის  

ფაკულტეტზე სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა სრულად  მიიღოს ინფორმაცია სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვის თაობაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების გზებზე, 

დასაქმებისა და კარიერული განვითარების შესაძლებლობებზე.  ამ ინფორმაციისათვის 

საჭირო დოკუმენტაცია საჯაროა, ხელმისაწვდომია და განთავსებულია ფაკულტეტის ვებ-

გვერდზე. სტუდენტს ასევე შეუძლია მიიღოს საჭირო ინფორმაცია, კონსულტაცია და 

დახმარება როგორც უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციული 

პერსონალისგან, ასევე პროგრამის აკადემიური პერსონალისაგან.   

    სტუდენტებთან ინტერვიუს შედეგად დგინდება, რომ „ფიზიკის“ ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტები ინფორმირებულები არიან ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ღონისძიებების, კონფერენციების შესახებ და შეუძლიათ მონაწილეობა 

მიიღონ მათში, ასევე   ისარგებლონ საერთაშორისო მობილობით, თუმცა სტუდენტები 

მობილობას ფაქტობრივად არ იყენებენ. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია სტუდენტებს ეგზავნებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

   სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად 

ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებულია დეკანის, მისი მოადგილისა და სხვა 

ადმინისტრაციული პერსონალის საკონტაქტო მონაცემები (მობილური, ელექტრონული 

ფოსტის მისამართი). სტუდენტებს ინდივიდუალური კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ 

წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, თუმცა მათთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება, თუ 

ყოველი სემესტრის დასაწყისში ფაკულტეტის მიერ შედგენილი აკადემიურ პერსონალთან 

https://gtu.ge/Ims/pdf/ims_sakonsultacio_saatebi_2020_1.pdf


21 

 

კონსულტაციების განრიგი  დეპარტამენტების მიხედვით  განთავსებული იქნება 

ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

    ინტერვიუს დროს წარმოდგენილი სტუდენტებიდან ზოგი არაა დასაქმებული თავისი 

პროფესიით, ზოგი საერთოდ არაა დასაქმებული. პროგრამის აღწერაში ჩამოთვლილია 

ფიზიკის ბაკალავრის პოტენციური დასაქმების სფეროები, თუმცა გასაუბრების დროს 

წარმოდგენილი იყო მხოლოდ ორი დამსაქმებელი (სკოლა და ერთერთი სამეცნიერო-

კვლევითი დაწესებულება).  ამრიგად, კარგი იქნება თუ გაძლიერდება სტუდენტების 

ურთიერთობა პოტენციურ დამსაქმებლებთან და მათთან შეხვედრებს მიეცემა 

სისტემატიური ხასიათი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის,  ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის  

ფაკულტეტის დებულება. 

● საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის,  ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის  

ფაკულტეტის ვებ-გვერდი. 

● „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“. 

● ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია გაძლიერდეს სტუდენტების ურთიერთობა პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან და მათთან შეხვედრებს მიეცეს  სისტემატიური ხასიათი. 

● სასურველია ყოველი სემესტრის დასაწყისში ფაკულტეტმა შეადგინოს აკადემიურ 

პერსონალის სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი  დეპარტამენტების 

მიხედვით და განათავსოს ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

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 

https://gtu.ge/Ims/pdf/ims_sakonsultacio_saatebi_2020_1.pdf
https://gtu.ge/Ims/pdf/ims_sakonsultacio_saatebi_2020_1.pdf
https://gtu.ge/Ims/pdf/ims_sakonsultacio_saatebi_2020_1.pdf
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              ☐ 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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

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  

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 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

√     

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა  

 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და განსაზღვრული 

მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, სამეცნიერო-

კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე დაკისრებული 

ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსი 

უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 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. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ფიზიკის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია საერთო 

რაოდენობით 11 პერსონალი, მათგან 6 აკადემიური პერსონალია (2 პროფესორი, 4 

ასოცირებული) და 5 მოწვეული პედაგოგი.  

 

განმახორციელებელი პირები, როგორც უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე 

მოწვეული პედაგოგები, პროგრამაში ჩართულები არიან კანონმდებლობისა და უსდ-ის 

შიდა რეგულაციების შესაბამისად. ისინი ფლობენ სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის 

აუცილებელ კომპეტენციებს, რაც განისაზღვრება მათი შესაბამისი კვალიფიკაციით, 

შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომებით, პუბლიკაციებით და დასტურდება მათ მიერ 

წარმოდგენილი ბოლო 5 წლის განმავლობაში განხორციელებული სხვადასხვა ტიპის 

სამეცნიერო აქტივობით.  

მოწვეული პერსონალის ან მასწავლებლის კვალიფიკაცია დასტურდება პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი ცოდნის, 

გამოცდილებისა და კომპეტენციის ქონით. 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობრივი თანაფარდობა სრულ 

შესაბამისობაშია და  ადეკვატურია სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებით. გარდა 

ამისა, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის 

მდგრადობას.  

 

პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ უნივერსიტეტის აკადემიური აფილირებული 

პერსონალი  მრავალწლიანი პედაგოგიური გამოცდილებით.   

ინტერვიუების  პროცესიდანაც გამოიკვეთა, რომ ის საკუთარ გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით, აქტიურად უზიარებდა მოსაზრებებს პროგრამის განახლებაზე მომუშავე 

ჯგუფის დანარჩენ წევრებს.  

პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა და 

გამოცდილება, რაც დასტურდება შესაბამისი განათლებით, პრაქტიკული გამოცდილებით 

და სამეცნიერო ნაშრომებით. 

თანდართული დოკუმენტაცია ადასტურებს პროგრამის ხელმძღვანელების მაღალ 

კვალიფიკაციას და უნარს უხელმძღვანელოს ფიზიკის  საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემუშავება-განვითარების პროცესს. 

პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების გარდა პროგრამის ხელმძღვანელი ჩართული 

არის პროგრამის განხორციელების პროცესში, ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად 

ახდენს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად 

წარმართვის ხელშეწყობას, მუდმივად არის ჩართული სტუდენტთა კონსულტირების, 

კლასგარეშე აქტივობების ორგანიზება-ჩატარების პროცესში. 

პროგრამის ხელმძღვანელი ბუნებრივია დიდწილად გახლდათ ჩართული თვითშეფასების 

სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში.  
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როგორც აკრედიტაციის ვიზიტის დროს განხორციელებული ინტერვიუებითაც 

გამოიკვეთა, აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, სწავლების გარდა, ჩართულია 

სტუდენტების კონსულტირებისა და პროგრამის განვითარების პროცესებში, ასევე 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში. 

აკადემიური პერსონალის არჩევა ხდება კონკურსის წესით, შერჩევის პროცედურა არის 

სამართლიანი და გამჭვირვალე.  

სასურველია უნივერსიტეტმა იზრუნოს ახალგაზრდა პედაგოგების აღზრდაზე და 

მოზიდვაზე. საერთაშორისო თანამშრომლობა და ახალგაზრდა კადრის მოზიდვა არის 

ცალსახა წინაპირობა პროგრამის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. 

 

პროგრამას გააჩნია აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული, აკადემიური/სამეცნიერო და 

მოწვეული პერსონალის სემესტრულად განახლებადი დატვირთვის სქემა, რომელიც 

მოიცავს სასწავლო და/ან სამეცნიერო-კვლევით და სხვა დატვირთვას მათზე დაკისრებული 

ფუნქცია-მოვალეობებიდან გამომდინარე, ამავე დროს აკადემიური პერსონალის 

დატვირთვას ყველა იმ უსდ-ში, სადაც ის ეწევა დამატებით საქმიანობას. 

უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებულია აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან 

აფილირების წესი, რომელიც განსაზღვრავს აკადემიურ თანამადებობაზე მყოფი პირის 

(პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი, ასისტენტი) წერილობით 

შეთანხმებას (აფილირების შეთანხმებას) იმის თაობაზე, რომ ის ადასტურებს თავის 

აფილირებას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, უნივერსიტეტის სახელით 

მონაწილეობს საზოგადოების განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● თვითშეფასების ანგარიში;   

● პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული 

ლექტორების პირადი საქმეები;  

● აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის წესი და ინდივიდუალური 

დატვირთვის სქემა; 

● აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების წესი; 

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● პროგრამამ უნდა იზრუნოს ახალგაზრდა პედაგოგიური კადრის მოზიდვაზე, რაც 

პროგრამის სტაბილობის ერთ-ერთი გარანტი იქნება. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

შეფასება 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              √ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

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 

 

როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტაციით იკვეთება, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებულია პერსონალის მართვის პოლიტიკა, რაც მიმართულია 

საგანმანათლებლო პროცესის და სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული აქტივობების 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად.  

აკადემიური პერსონალის არჩევა ხორციელდება ღია და გამჭვირვალე არჩევნების წესით, 

მართვის ორგანოებშიც ხელმძღვანელ თანამდებობეზე არჩევა ხორციელდება პირდაპირი, 

თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე კანონმდებლობისა და 

უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს პერსონალის სამსახურში მიღების (არჩევა/დანიშვნა) 

გამჭვირვალე და ობიექტურ პროცედურას, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 

პოზიციებზე კვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და დასაქმებას. 

უნივერსიტეტში მოქმედებს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება უნივერსიტეტის 

აკადემიურ, ადმინისტრაციულ, დამხმარე პერსონალზე, მოწვეული პედაგოგებსა და 

სტუდენტებზე.  

უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტში დანერგილია და ნაწილობრივ მუშაობს 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის შეფასების, თვითშეფასების და განვითარების სქემა, 

რომელიც ერთის მხრივ ხდება სტუდენტის მიერ აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

შეფასებით, ასევე თავად აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ წარმოდგენილი 

თვითშეფასებით. 
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აღნიშნული შეფასებები ბუნებრივია უნდა მოიცავდეს არა მარტო აკადემიური არამედ მათი 

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებასაც, თუმცა წარმოდგენილი დოკუმენტაციით არ 

იკვეთება, რამდენად თანმიმდევრულია კვლევითი საქმიანობის ხარისხის შეფასება და 

ანალიზი.  

სასურველია უნივერსიტეტმა მეტად უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის 

სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში განხორციელება. 

გარდა ამისა არ იკვეთება თუ რამდენად უწყობს ხელს ინსტიტუცია აკადემიური 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, ამიტომაც რეკომენდებულია გაძლიერდეს 

უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარების 

საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები, კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი 

პროგრამები, სკოლასემინარები, ტრენინგები) მონაწილეობის თვალსაზრისით და, 

შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ეგიდით ამ ტიპის ღონისძიებების 

ჩატარება.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● თვითშეფასების ანგარიში; 

● უნივერსიტეტის წესდება;   

● უნივერსიტეტის სტრუქტურა;   

● სტრუქტურული ერთეულების დებულებები;   

● პერსონალის ფუნქციები და სამუშაო აღწერილობები;   

● საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;   

● პერსონალის პირადი საქმეები;   

● პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულებები;   

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური 

პერსონალის პროფესიულ განვითარების საერთაშორისო ღონისძიებებში 

(კონფერენციები, კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი პროგრამები, 

სკოლასემინარები, ტრენინგები) მონაწილეობის თვალსაზრისით და, 

შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ეგიდით ამ ტიპის 

ღონისძიებების ჩატარება.  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               √ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

 

 

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 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებში არსებული ფოიე, სასწავლო 

და სალექციო აუდიტორიები, სასწავლო კაბინეტები, საკონფერენციო და საპრეზენტაციო 

დარბაზები, ბიბლიოთეკა - ორივე სასწავლო კორპუსში, სამკითხველო - ორივე სასწავლო 

კორპუსში), საგამოცდო ცენტრი, ჯგუფური მუშაობის სივრცეები, ადმინისტრაციული 

ფართები, სანიტარული კვანძები და ზოგადად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა დადებითად 

ფასდება, რადგანაც აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებსა და გამოწვევებს.  

საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესურსები, რაოდენობრივად და 

ხარისხობრივად უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას, 

თუმცა სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურაცა და ფიზიკის ლაბორატორიებიც 

საჭიროებს განახლებას.  

ფიზიკის ლაბორატორიაში ტარდება ლაბორატორული სამუშაოები მექანიკაში, 

მოლეკულურ ფიზიკაში, ელექტრობაში და ოპტიკაში, რისთვისაც შეძენილია ან შექმნილია 

შემდეგი  სახის დანადგარები: 1. დახრილი სიბრტყე კომბინირებული ზედაპირით  2. 

მათემატიკური ქანქარა და მასთან ინტეგრირებული თავისუფალი ვარდნის დანადგარი 3. 

უნივერსალური კალოლიმეტრი  4. დანადგარი ელექტროლიზისთვის 5. ელექტრული 

სქემების სამონტაჟო უნივერსალური სტენდი  6. ბგერითი ტალღების რეზონატორი და 

გენერატორი  7. ელექრომაგნიტური ტალღის არეკვლის და გარდატეხის კანონების 



29 

 

შემსწავლელი დანადგარი. ყველა ეს დანადგარი აღჭურვილია კომპიუტერული 

უზრუნველყოფით. 

აღნიშნული ინფრასტრუქტურა დათვალიერდა და შეფასდა  ადგილზე ვიზიტისას.  

ლაბორატორული და ექსპერიმენტული სამუშაოების ეფექტიანობის კიდევ უფრო გაზრდის 

მიზნით, სასურველია მოხდეს თანამედროვე დანადგარების დამატებით შეძენა, რაც კიდევ 

უფრო მეტად უზრუნველყოფს ექსპერიმენტული და ლაბორატორიული მუშაობის 

უნარების გამომუშავებას სტუდენტებისათვის, რაც, მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მთავარი 

კრიტერიუმია ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მისაღწევად.   

ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო 

ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა (მათ შორის ელექტრონულ მატარებლებზე 

არსებული), რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას, მაგრამ მიუხედავად ამისა საჭიროებს განახლებას და გამდიდრებას თანამედროვე 

გამოცემებითა და სახელმძღვანელოებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია სამეცნიერო პერიოდული 

გამოცემები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მათ გაეცნონ შესაბამისი 

მიმართულების/დარგის სამეცნიერო მონაცემებს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მისაღწევად. 

მატერიალური რესურსი ხელმისაწვდომია როგორც პერსონალისთვის, ასევე 

სტუდენტებისათვის.  

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების ადგილზე დათვალიერებით რამდენიმე საკითხი 

გამოიკვეთა. ვინაიდან სარემონტო სამუშაოები ახალი დასრულებულია და აუდიტორიები 

ჯერ კიდევ არ არის შევსებული საჭირო ინვენტარით, ამიტომაც სრული წარმოდგენის შექმნა 

აუდიტორიების ინფრასტრუქტურის გამართულობაზე გართულდა. 

ორივე სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე დამონტაჟებულია ვიდეოსათვალთვალო 

კამერები, თუმცა სასურველია ვიდეოსათვალთვალო კამერების დამონტაჟება მოხდეს ყველა 

სართულზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და წესრიგის სრულად დაცვა. 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოიყენება შიდა-საუნივერსიტეტო (სასწავლო 

პროცესის მართვის სისტემა) „ელგონი“, რომელიც ემსახურება უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს,ადმინისტრაციასა და აკადემიურ პერსონალს. 

სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა „ელგონი“ შეიცავს შემდეგ ფუნქციებს და 

მოდულებს: 

●  სასწავლო პროცესის მართვის მოდული 

●  აკადემიური/ადმინისტრაციული რეგისტრაცია 

●  სტუდენტების ფინანსური მოდული 

● კანცელარიის მოდული: (უნივერსიტეტში დოკუმენტბრუნვის წარმოება/მართვა) 

 

უნივერსიტეტში მოქმედი ელექტრონული სისტემა „სტადლაბი“, ახორციელებს 

უნივერსიტეტის სხვადასხვა სახის რესურსის ელექტრონულ მართვას, უნივერსიტეტის 

სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, საგანმანათლებლო პროგრამების 

(პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო და სხვ) ერთიანი მონაცემთა 

ელექტრონული ბაზის ფორმირებას, რომელშიც ასევე განთავსებულია უნივერსიტეტეტის 
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სასწავლო პროცესის თანმდევი სხვა ინფორმაციაც (სტუდენტის მიერ არჩეული სასწავლო 

კურსები, შეფასებები, სტატუსის ცვლილება და ა.შ.). 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● თვითშეფასების ანგარიში  

● ინფრასტრუქტურის ადგილზე  დათვალიერება;   

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები; 

● უსდ-ს მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები;   

● ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის შესაბამისობა საგანმანათლებლო 

პროგრამებში მითითებულ ძირითად ლიტერატურასთან.  

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია ვიდეოსათვალთვალო კამერების დამონტაჟება მოხდეს ყველა 

სართულზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და წესრიგის სრულად დაცვა; 

● ლაბორატორული და ექსპერიმენტული სამუშაოების ეფექტიანობის გაზრდის 

მიზნით, სასურველია მოხდეს თანამედროვე დანადგარების დამატებით შეძენა, რაც კიდევ 

უფრო მეტად უზრუნველყოფს ექსპერიმენტული და ლაბორატორიული მუშაობის 

უნარების გამომუშავებას სტუდენტებისათვის; 

● სასურველია განხორციელდეს საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება და გამდიდრება 

თანამედროვე გამოცემებითა და სახელმძღვანელოებით. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

              √ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის საბაკლავრო პროგრამას გააჩნია ბიუჯეტი, 

რომელიც დამტკიცებულია ფაკულტეტის საბჭოზე და გათვალისწინებულია 

უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტში.  

 

უსდ-ს მხრიდან წარმოდგენილი იქნა, როგორც ფაკულტეტის ბიუჯეტი, ასევე პროგრამის 

ბიუჯეტიც, თუმცა პროგრამის ბიუჯეტში მოცემული თანხები არსებით და მნიშვნელოვან 

ხარჯებს არ მოიცავს და მისი ამ ფორმით ცალკე გამოყოფის საჭიროებასაც არ გამოკვეთს.  

სასურველია მხოლოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტით განისაზღვროს აუცილებელი ხარჯები ან 

თუკი პროგრამულ დონეზე მოხდება ბიუჯეტის ჩაშლა, იყოს უფრო მკაფიო და დეტალური.  

წარმოდგენილ პროგრამის  ბიუჯეტში არაა გათავლისწინებული კადრების მომზადება 

გადამზადებისთვის და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის აუცილებელი ხარჯები და ასევე 

სტუდენტთა კონფერენციებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯები. გარდა ამისა, 

არაფერია გათვალისწინებული კადემიური და მოწევული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლებისთვის. სტუდენტური და აკადემიური პერსონალის  აქტივობებისთვის ცალკე 

გამოყოფილი თანხები (სამეცნიერო კონფერენციები და კვლევები პერსონალისთვის, 

ექსტრაკურიკულური აქტივობები სტუდენტებისთვის, სტიპენდიები, 

ინფრასტრუქტურული პროექტები) არ იკვეთება, რაც წარმოდგენილ ბიუჯეტს ბუნდოვანს 

ხდის. 

სასურველია ბიუჯეტში გამოყოფილი იყოს გარკვეული თანხები, რომელიც მიმართული 

იქნება საერთაშორისო მივლინების, სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობის და 

სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების დაფინანსებისათვის.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● უნივერსიტეტის წესდება;  

● უნივერსიტეტის ბიუჯეტი;  

● წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები;  

● უნივერსიტეტის სტრუქტურა;  

● პროგრამის თანმხლები ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი - ბიუჯეტი; 



32 

 

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია მხოლოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტით განისაზღვროს აუცილებელი 

ხარჯები ან თუკი პროგრამულ დონეზე მოხდება ბიუჯეტის ჩაშლა, იყოს უფრო მკაფიო და 

დეტალური; 

● სასურველია ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს გარკვეული თანხები, რომელიც 

მიმართული იქნება საერთაშორისო მივლინების, სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამაში 

მონაწილეობის და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების დაფინანსებისათვის; 

● სასურველია გამოიყოს დამატებითი ფინანსები ფიზიკის ლაბორატორიების 

გასაძლიერებლად, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამის მდგრადობას. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

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 
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სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

√         

 

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 

 

 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 

იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფუნქციონირებს როგორც ცენტრალიზებული 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ასევე ცალკეულ ფაკულტეტთათვის, მათ შორის 

უშუალოდ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და 

ფარმაციის,  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.  აღნიშნული განაწილება იკვეთება 

უნივერსიტეტის სტრუქტურიდანაც. 

სამსახურის საქმიანობის მთავარი პრინციპები ემყარება  გამჭვირვალობას, საჯაროობას, 

ობიექტურობას, სანდოობას, უწყვეტობასა და ვალიდურობას. ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმები უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ 

შეფასებასა და განვითარებას ხარისხის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების  მიზნით. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მუშაობს პრინციპით დაგეგმე, განახორციელე, 

შეამოწმე, განავითარე. 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს „სწავლების ხარისხის განვითარების 

შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმები“. დოკუმენტი დამტკიცებულია აკადემიური 

საბჭოს მიერ, რომლითაც გაწერილია საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო 

პროცესის, სამეცნიერო მუშაობის და პერსონალის შეფასების მექანიზმები. აღნიშნული 

მექანიზმები მოიცავს როგორც გამოკითხვებს, ასევე ანკეტირებას და გარე შეფასებებს. ამავე 

დროს, გათვალისწინებულია პროგრამების განვითარების პროცესში სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და მათი აზრებისა და დამოკიდებულებების 

კვლევა.  



34 

 

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და ინტერვიუების პროცესზე 

დაკვირვებით უნდა ითქვას, რომ პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს 

შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის 

დაგეგმვის, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების 

პროცესში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად არსებული მექანიზმებისა, ინსტიტუციამ კიდევ უფრო 

უნდა გააძლიეროს ამ კუთხით მუშაობა, რათა მოხდეს მექანიზმების სრულყოფილად 

ამოქმედება. სასურველია, პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა 

და მათი აზრებისა და დამოკიდებულებების კვლევის შედეგები უფრო დეტალურად 

გაანალიზდეს და  მეტად იყოს გამოყენებული პროგრამის გაუმჯობესების ნაწილში.  

უფრო კონკრეტულად კი, ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესი ნამდვილად იწყება 

შეფასებისა პროცესების დაგეგმვით. მეორე ეტაპი მოიცავს  დაგეგმილი შეფასების 

პროცესების განხორციელებას, რაც გულისხმობს არსებული საყურადღებო საკითხებისა და 

გასაუმჯობესებელი მხარეების აღმოჩენას, თუმცა სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე 

დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული ანალიზის წარმოება და  მიღებულ შედეგებზე 

შემდგომი რეაგირება, რაც გულისხმობს მიღებული შედეგების გაუმჯობესების მიზნით 

ნაბიჯების გადადგმას, საჭირო ცვლილებების განხორციელებას. პროცესი არ უნდა 

მოიცავდეს მხოლოდ გამოკითხვებისა და ანალიზის ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს 

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე შემდგომში განხორციელებული რეაგირებებიც.  

გარდა ამისა, თავად ინსტიტუციაც მიუთითებს წარმოდგენილ თვითშეფასების ანგარიშში, 

რომ აუცილებელია აღნიშნული მექანიზმების წარმართვა სხვა მიმართულებითაც, კერძოდ  

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც, რაც ამ ეტაპზე არ 

ხორციელდება.  გასული წლების პრაქტიკიდან იკვეთება, რომ აღნიშნული მექანიზმი 

ატარებდა რიგ შემთხვევებში ფორმალურ ხასითს, რაც გამოიხატება სხვადასხვა ხასიათის 

გამოკითხვების ჩატარებაში, მხოლოდ რაოდენობრივ მახასიათებლებში, მოკლებული იყო 

ანალიზსა და გაუმჯობესების გზების ძიებას. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ მიმართულებით ღონისძიებების დაგეგმვა და 

განხორციელება გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების 

გეგმაშიც, სადაც მნიშვნელოვან სტარტეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს სწორედ 

სწავლებისა და კვლევების ხარისხის გაუმჯობესება.  

 

ინსტიტუციის მხრიდან შემუშავდა სხვადასხვა სახის დოკუმენტები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელებაში 

ყველა სტრუქტურული ერთეულის ეფექტურად ჩართვას, რაც შემდგომში, თავის მხრივ 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებასა და 

შემდგომ განვითარებას, თუმცა ამ მოცემულობით ჯერ სრულად არ იკვეთება მექანიზმების 

მუშაობიდან გამომდინარე დამდგარი შედეგები. 
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როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტებიდან ასევე ინტერვიუების პროცესიდან გამოიკვეთა, 

პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის შედგენაში ჩართული იყო როგორც აკადემიური, 

ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი.  

როგორც ფაკულტეტის ხარისხის წარმომადგენლები, ასევე უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის  სამსახური,  პროგრამაში ჩართულ პერსონალთან ერთად,  ზრუნავს 

თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრაზე.  

 

აკადემიურ პერსონალთან მიმართებით გასათვალისწინებელია ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი.  რადგანაც უნივერსიტეტის მხრიდან არ იქნა წარმოდგენილი ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ განხორციელებული აკადემიური პერსონალის 

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების ანგარიში, რაც სრულ სურათს დაგვანახებდა, ამიტომაც 

სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი და 

შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი  აანალიზი. 

 

უსდ-ს მხრიდან წარმოდგენილ დოკუმენტებში არ იკვეთება შეფასების შედეგები 

გათვალისწინებული იქნა თუ არა   პერსონალის დაწინაურებისა და წახალისებისას, 

შეფასების შედეგები რამდენად იქნა გამოიყენება აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის; ზოგადად პერსონალის განვითარებაზე 

რამდენად არის ორიენტირებული ინსტიტუცია, სასურველია ეს უფრო ნათლად 

ფიქსირდებოდეს. 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებულია 

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია, რომელიც 

ითვალისწინებს როგორც უნივერსიტეტის რესურსებს, ასევე დადგენილ სათანადო 

ინდიკატორებსა და სამიზნე ნიშნულებს, კერძოდ: აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, 

მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნის დინამიკას 

ბოლო წლების განმავლობაში, სტუდენტთა მობილობის, სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის, 

აღდგენის მაჩვენებლებს, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელს და სხვა 

ფაქტორებს.  

 

აღნიშნული მეთოდოლოგია ნამდვილად საშუალებას მისცემს უნივერსიტეტს თანდათან 

უზრუნველყოს სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრა, მატერიალურ-

ტექნიკური და ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაცია, თუმცა სასურველია უნივერსიტეტმა 

იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები,  როგორიცაა მობილობით გადასული-

გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, რათა დააიდენტიფიციროს რამ 

განაპირობა მობილობით სტუდენტთა გადინება ან პირიქით, მათი აღნიშნულ პროგრამაზე 

გადმოსვლა. კვლევის ანალიზი საშუალებას მისცემს უსდ-ს შეისწავლოს  

უნივერსიტეტიდან სტუდენტთა გადინების მიზეზები და მოახდინოს შესაბამისი 

რეაგირება, გამოვლენილი ხარვეზების შემთხვევაში, ხოლო მობილობით გადმოსულ 

სტუდენტთა გამოკითხვა დაეხმარება ინსტიტუციას შეისწავლოს სტუდენტების მიერ 

უნივერსიტეტის არჩევის ფაქტორები, მოლოდინები, შეაფასოს უნივერსიტეტის იმიჯი, 

ცნობადობა სამიზნე აუდიტორიაში. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● თვითშეფასების ანგარიში;  

● სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმები; 

● საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგია; 

● საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები, ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის დასკვნები;  

● უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა 

გამოკითხვის შედეგები;   

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები;  

● უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი; 

● თვითშეფასების კომისიის ოქმები;   

● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები. 

რეკომენდაციები: 

● სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმების 

წარმართვა ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც უნდა 

განხორციელდეს. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული ანალიზის 

წარმოება და  მიღებულ შედეგებზე შემდგომი რეაგირება, ერთიანი რეაგირების ანგარიშის 

წარმოდგენის გზით.  პროცესი არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ გამოკითხვებისა და ანალიზის 

ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე შემდგომში 

განხორციელებული რეაგირებებიც; 

● სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი 

და შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი  აანალიზი; 

● სასურველია  უნივერსიტეტმა უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის 

სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში განხორციელება. 

უნდა გაძლიერდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ჩართულობა და მხარდაჭერა 

სამეცნიერო, კვლევითი, პროფესიული განვითარების პროგრამებსა და საერთაშორისო 

გაცვლით პროგრამებში; 

● სასურველია უნივერსიტეტმა იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები,  

როგორიცაა მობილობით გადასული-გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, 

რათა დააიდენტიფიციროს რამ განაპირობა მობილობით სტუდენტთა გადინება ან 

პირიქით, მათი აღნიშნულ პროგრამაზე გადმოსვლა.  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გარე შეფასების მიზნით სოხუმის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი იყენებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესს. ამ პროცესში მიღებული რეკომენდაციებისა და 

რჩევების გათვალისწინებით კი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარებას, დახვეწას და შესაბამისად, პროგრამებით დასახული სწავლის შედეგების 

უკეთ მიღწევას. 

მოქმედმა პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო 2012 წლის 28 ნოემბერს  (საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება #733, 2012.28.11). საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელების შეფასების გარე მექანიზმები ეფუძნება „საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებასა“ და 

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებას“.   

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს პერიოდულად წარუდგენს თითოეული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციას თვითშეფასების ანგარიშის სახით 

დადგენილი ვადებისა და ფორმების შესაბამისად.  

 

პროგრამის  გარე შეფასებაში მონაწილეობა მიიღო გარე შემფასებელმა (ექსპერტმაც), 

რომელიც არ არის შესაფასებელი პროგრამის წარმომადგენელი, არ არის დაინტერესებული 
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მხარე, შეფასებისას იცავს ეთიკის ნორმებს, საჭიროების შემთხვევაში გააჩნია, როგორც 

ზოგადი ცოდნა, ისე შესაბამისი დარგობრივი კომპეტენციები.   

 

გარე ექსპერტის შეფასება იყო ზოგადი ხასიათის. სასურველია შეფასება უფრო მკაფიოდ 

გაანალიზდეს  და იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს  უნივერსიტეტი გარე ექსპერტის მიერ 

გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების 

მეთოდოლოგია; 

● საბაკალავრო პროგრამის გარე ექსპერტის შეფასება;  

● აკრედიტაციის ვიზიტისას განხორციელებული ინტერვიუები; 

● თვითშეფასების ანგარიში;  

● თვითშეფასების ოქმები;   

● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია მკაფიოდ  იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს  უნივერსიტეტი გარე 

ექსპერტის მიერ გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონკურენტუნარიანობის 

გაზრდის მიზნით. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

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 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

როგორც წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშითა და ვიზიტის დროს 

განხორციელებული ინტერვიუებით გამოიკვეთა, პროგრამის მონიტორინგი და 

პერიოდული შეფასება მიმდინარეობს აკადემიური,  სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის, 

სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების , როგორც დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობით და გამოკითხვით, სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მაჩვენებლის შედეგებით, სხვა პროგრამაზე გადასვლის და მოქმედ  პროგრამაზე 

გადმოსვლის მსურველთა რაოდენობრივი მაჩვენებლით, კურსდამთავრებულთა 

დიპლომის საშუალო ქულის მაჩვენებლით, სტუდენტთა სპეციალობით და 

არასპეციალობით დასაქმების მაჩვენებელით, ინფორმაციის სისტემური შეგროვების 

მეშვეობით. მიღებული შედეგები გამოიყენება პროგრამის განახლების უზრუნველსაყოფად 

და განსავითარებლად, მისი ეფექტიანობის შესაფასებლად. 

სასურველია ინფორმაციიის მოძიება არ ატარებდეს მხოლოდ სისტემური შეგროვების 

ხასიათს და მოხდეს უფრო სიღრმისეულად მისი გაანალიზება და ანალიზის შედეგად 

შესაბამისი სტრუქტრული ერთეულების  მხრიდან რეაგირების ანგარიშის წარმოდგენა, 

სადაც ჩამოყალიბებული იქნება თუ რა განხორციელდა გამოვლენილი სისუსტეების 

გაუმჯობესების მიზნით ან რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ამ სისუსტეთა აღმოსაფხვრელად.  

აუცილებელია შემუშავდეს მსგავსი ტიპის რეაგირების ანგარიშის ფორმა, რომელიც, 

როგორც უკვე ითქვა, უზრუნველყოფს ქმედითი ნაბიჯების გამოკვეთვას პროგრამის 

გაუმჯობესების მიზნით.  

გარდა ამისა, სასურველია თვითშეფასების აღწერით ნაწილშიც ( და არა მარტო)  უფრო 

მეტად იკვეთებოდეს დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვის  გაანალიზების შედეგად რა 

რეკომენდაციები და რჩევები იქნა მიღებული და კონკრეტულად  რა ცვლილებები 

განხორციელდა ანალიზის საფუძველზე, პროგრამის დახვეწის მიზნით . 

პერსონალის საქმიანობის შეფასების ანგარიშში კოლეგების მიერ შეფასება, მითითებულია, 

როგორც სწავლების კომპეტენციის შეფასებისათვის გამოსაყენებელი ერთ-ერთი შესაძლო 

მეთოდი, თუმცა ინსტიტუციის მხრიდან ეს მიდგომა, როგორც ინტერვიუებიდან 

გამოიკვეთა, ჯერ არ ამოქმედებულა. სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი 

კოლეგიალური შეფასება პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით, რაც წარმოდგენილ 

თვითშეფასების ანგარიშშიც გასაუმჯობესებელ მხარედ არის მოაზრებული უსდ-ს მხრიდან. 
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მსგავსი შეფასება უზრუნველყოფს კოლეგებს შორის არსებული საუკეთესო პრაქტიკების 

გაზიარებას, ამასთან, პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას.  

 

როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ირკვევა, პროგრამის  დახვეწისა და 

გაუმჯობესების მიზნით, ყოველი ძირითადი სასწავლო კურსის ბოლოს, სტუდენტები 

აფასებენ (კითხვარების მეშვეობით ან სხვა)აღნიშნულ კურსს.  აუცილებელია ამ კუთხითაც 

განხორციელდეს უფრო სიღრმისეული ანალიზი და ანალიზის შედეგად შემდგომი 

რეაგირებები განისაზღვროს.  

 

ინსტიტუციის მხრიდან არ იყო წარმოდგენილი ბენჩმარკინგი, რაც გულისხმობს პროგრამის 

დადარებას უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და საუკეთესო 

პრაქტიკის გაზიარებას. ამიტომაც, სასურველია პერიოდულად განხორციელდეს  

პროგრამის დადარება უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და 

პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გამოყენებული 

იყოს  საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;  

● საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგია; 

● შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების სტატისტიკური ანალიზი; 

● კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი; 

● კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკა; 

● სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების სტატისტიკური ანალიზი; 

● სწავლების შედეგების ანალიზი;   

● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები;  

 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

● სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი კოლეგიალური შეფასება ან/და 

პროგრამის მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება განხორციელდეს სააუდიტორო 

საქმიანობის შეფასების გზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის გაუმჯობესებას; 

● სასურველია თვითშეფასების აღწერით ნაწილშიც ( და არა მარტო)  უფრო მეტად 

იკვეთებოდეს დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვის  გაანალიზების შედეგად რა 

რეკომენდაციები და რჩევები იქნა მიღებული და კონკრეტულად  რა ცვლილებები 

განხორციელდა ანალიზის საფუძველზე, პროგრამის დახვეწის მიზნით; 

● სასურველია პერიოდულად განხორციელდეს  პროგრამის დადარება უცხოური 

უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და პროგრამის თანამედროვე 
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მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გამოყენებული იყოს  საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკა.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

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 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

√    

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:  სსიპ სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური:  „ფიზიკა“  ბაკალავრიატი 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 42 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

 

√ 

        

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

√    

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

√      

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

√              

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

√    

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

რევაზ შანიძე  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრები  

მარიკა ტატიშვილი  

ნინო პატარაია 

ლაშა ლალიაშვილი  


