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11.07.2012 

გადაწყვეტილება N196 

 

                                                           
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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ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ავთანდილ თავხელიძე, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ზაზა მელიქიშვილი, კიბერნეტიკის 

ინსტიტუტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

მარიკა ტატიშვილი, საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ნინო პატარაია, შპს ევროპის 

უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ქეთევან კოტეტიშვილი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

მაკა აბულაძე, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

 

 

  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

შემოთავაზებული სპეციალობები: 

თეორიული ფიზიკა / Theoretical Physics 

ელემანტარული ნაწილაკების ფიზიკა / Elementary Particle Physics 

პლაზმის ფიზიკა / Plasma Physics ასტროფიზიკა / Astrophysics 

კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / Condensed Matter Physics 

მიკრო- და ნანო-ელექტრონიკა / Micro- and Nano-Electronics 

გამოყენებითი ელექტროდინამიკა / Applied Electrodynamics 

არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / Nonlinear Phenomena Physics 

ატომის ფიზიკა / Atomic Physics 

ბიოფიზიკა / Biophysics 

60 კრედიტი (სასწავლო კომპონენტი) 

პროგრამის ხანგრძლივობა არანაკლებ 3 წელი 

 

პროგრამა შედგება ფიზიკის დარგობრივი მიმართულებების შესაბამისი 

მოდულებისაგან: 
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1.1. თეორიული ფიზიკა / Theoretical Physics 

1.2. ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა  / Elementary Particle Physics 

       1.2.1 ელემანტარული ნაწილაკების თეორია / Theory of Elementary Particles 

       1.2.2 ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკა / Experimental Particle Physics 

1.3. პლაზმის ფიზიკა / Plasma Physics 

1.4  ასტროფიზიკა / Astrophysics 

1.5.  კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / Condensed Matter Physics   

1.6.  მიკრო და ნანოელექტრონიკა / Micro- and Nano-Electronics 

1.7.  გამოყენებითი ელექტროდინამიკა და რადიოტექნიკა / Applied 

Electrodynamics and Radio-Engineering 

1.8.  არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / Nonlinear Phenomena Physics 

1.9  ატომური და მოლეკულური ფიზიკა / Atomic and Molecular Physics 

1.10  ბიოფიზიკა / Biophysics 

 

სადოქორო პროგრამის მიზანია  

1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერის 

მომზადება ფიზიკის დარგში, კერძოდ კი მოდულების შესაბამის 

ქვემიმართულებებში: თეორიული ფიზიკა; ელემანტარული ნაწილაკების 

ფიზიკა; პლაზმის ფიზიკა; ასტროფიზიკა; კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა; 

მიკრო- და ნანო-ელექტრონიკა; გამოყენებითი ელექტროდინამიკა; არაწრფივი 

მოვლენების ფიზიკა; ატომის ფიზიკა; ბიოფიზიკა. 

 

2. მოამზადოს ფიზიკის დოქტორი, რომელიც შეძლებს: 

- დამოუკიდებელ სამეცნიერო და კვლევით, აკადემიურ მუშაობას;  

- ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვას, განხორციელებასა და 

ზედამხედველობას;  

- ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული  კვლევითი და ანალიტიკური, 

თეორიული, ექსპერიმენტული, რიცხვითი გათვლების მეთოდებისა და 

მიდგომების შემუშავებას; 

- სერიოზული კვლევითი პროექტების შემუშავებას და მართვას 

დამოუკიდებლად; 

- უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე ახალი იდეებისა და  

მეთოდების განვითარებას სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის 

პროცესში.  

 

3. ფიზიკის სხვადასხვა დარგების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა მასში 

ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და დამკვიდრების გზით. 
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 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

2021 წლის 31 მაისიდან და 2 ივნისამდე განხორციელდა აკრედიტაციის ჰიბრიდული 

ფორმატის ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2 ივნისს 

განხორციელდა პროგრამის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება, 

გასაუბრება კი გაიმართა დისტანციიურად, ვიზიტის პროცესში საექსპერტო ჯგუფის 

წევრები შეხვდნენ: 

 უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ადმინისტრაციას; 

 პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფს; 

 უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელებს;   

 პროგრამის ხელმძღვანელს;  

 საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს; 

 

 თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების  ფაკულტეტის ფიზიკის  

მიმართულების დოქტურატურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს, დამსაქმებლებს და სტაჟირების 

განმახორციელებლებს. 

ვიზიტის ფარგლებში მოხდა აგრეთვე პროგრამის განხორციელებისთვის 

გათვალისწინებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება (სასწავლო 

აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა, სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები). ვიზიტის 

დასასრულს საექსპერტო ჯგუფს გამოეყო სამუშაო დრო ვიზიტის მსვლელობისას 

გამოვლენილი ძირითადი მიგნებების ჩამოსაყალიბებლად და დაწესებულების 

წარმომადგენლებისათვის გასაცნობად. 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 

 ექსპერტთა ჯგუფმა პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, შესაბამისი 

თანდართული დოკუმენტაციის დამუშავებისას მოპოვებული ინფორმაციისა 

და ონლაინ ვიზიტის საფუძველზე დაადგინა, რომ წარმოდგენილი პროგრამა  

შეესაბამება მასში მითითებულ სწავლის დეტალური სფეროს „ფიზიკა 0533“ 

კლასიფიცირებული სწავლის სფეროს და ანიჭებს კვალიფიკაციას „ფიზიკის 

დოქტორი“.  
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 პროგრამა სრულ ან მეტწილ შესაბამისობაშია უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნებთან. პროგრამის 

მიზნები და სწავლის შედეგები შეესაბამება სწავლის მეორე საფეხურისთვის 

გათვალისწინებულ ზოგადი და ძირითადი სპეციალობის შეასაბამისი 

დისციპლინების სპეციფიკური სასწავლო შედეგების სტანდარტებს.  პროგრამის 

სტრუქტურა, სასწავლო კურსების შინაარსი, სწავლისა და სწავლების 

მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს გაცხადებული სასწავლო შედეგების 

მიღწევას. არსებობს პროგრამის განხორციელებისათვის სათანადო 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. პროგრამაში ჩართულია კვალიფიცირებული 

აკადემიური პერსონალი. ხელმისაწვდომია სასწვლო მასალა 

(სახელმძღვანელოები, პუბლიკაციები, ინტერნეტ-რესურსები). შემუშავებულია 

მექანიზმები სწავლის ხარისხის უზრუნველსაყოფად.  

 ექსპერტთა ჯგუფის მიგნებები პროგრამის სუსტი მხარეების შესახებ 

წარმოდგენილია ქვემოთ, რეკომენდაციებისა და რჩევების სახით. 

 

 რეკომენდაციები 

 

1. პროგრამაში მოცემულ შედეგებზე გასვლა და შეფასების შედეგების გამოყენება 

პროგრამის გასაუმჯობესებლად შეუძლებელია მოძველებული 

ლიტერატურის განახლების გარეშე. შესაბამისად უნდა განახლდეს 

ლიტერატურა  და მოიცავდეს თანამედროვე მიდგომებს; 

2. ამაღლდეს ცნობადობა პლაგიატის შესახებ, რადგან დოქტორანტები 

ასრულებენ სადოქტორო ნაშრომს და იქ ასახული უნდა იყოს მეცნიერული 

სიახლე; 

3. სადისერტაციო ნაშრომები შესრულებული იყოს  უნივერსიტეტის მიერ 

მიღებული  სტანდარტით; 

4. მნიშვნელოვანია  გატარდეს ღონისძიებები, რომლებიც მეტ ინფორმაციას 

მიაწოდებს სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ბაზების და ელექტრონული რესურსების მნიშვნელობასა და 

გამოყენების აუცილებლობაზე. 

 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 რელევანტურად გაიწეროს სასწავლო კურსებში  დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათები 
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 სასურველია გამოკითხვის შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე 

განხორციელებული ან დაგეგმილი ღონისძიებები თავს იყრიდეს ერთიანი 

რეაგირების ანგარიშში.  პროცესი არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ 

გამოკითხვებისა და ანალიზის ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს მიღებული 

შედეგებიდან გამომდინარე შემდგომში განხორციელებული რეაგირებებიც 

 სასურველია უნივერსიტეტმა გააძლიეროს სტუდენტთა, 

კურსდამთავრებულთა და განსაკუთრებით დამსაქმებელთა ჩართულობა 

პროგრამის შემუშავებისა და განვითარების პროცესში და მოხდეს 

გამოკითხვებში დაინტერესებული მხარეების გამოპასუხების დონის კიდევ 

უფრო გაზრდა; 

 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 თვითშეფასების აღწერით ნაწილში მითითებული რიცხობრივი 

მაჩვენებლები იყოს შესაბამისობაში ერთმანეთთან; 

 ინსტიტუციამ უნდა უზრუნველყოს დამატებითი შეხვედრების ორგანიზება 

და ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისათვის საერთაშორისო 

საბიბლიოთეკო ბაზების ხელმისაწვდომობისა და სათანადოდ  გამოყენების 

თაობაზე; 

 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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უნივერსიტეტის არგუმენტირებულ პოზიციასთან დაკავშირებით 

უნივერსიტეტის პოზიციასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ლიტერატურა უნდა 

იყოს გამოცემული ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ეს არის ექსპერტების საერთო 

პოზიცია ყველა პროგრამასთან დაკავშირებით და გამონაკლისებს ვერ დავუშვებთ. 

არ ვეთანხმებით უნივერსიტეტის პოზიციას კურსების საფეხურთან შესაბამისობის 

ნაწილში. 

ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ სტუდენტებო და ზოგიერთ შემთხვევაში აკადემიური 

პერსონალი არ არის ინფორმირებული პლაგიატის წინააღმდეგ გასატარებელ 

ღონისძიებებზე. სტუდენტები არ არიან საკმარისად ინფორმირებული 

უნივერსიტეტში არსებული სამეცნიერო ბაზების შესახებ. 

 

 

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 

სადოქტორო პროგრამა „ფიზიკა “, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე ამოქმედდა 2009 წელს და 2012 წელს გაიარა აკრედიტაცია. 

წარმოდგენილ პროგრამას აქვს სამი მიზანი, რომლებიც შეესაბამება თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიას, 

აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული, პრაქტიკული, ინოვაციური და ამასთან მიღწევადი 
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მიზნები, რომლებიც ასახავს, თუ რა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადებაზეა ორიენტირებული პროგრამა. 

პროგრამის მიზნები ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის 

ტენდენციებს.  პროგრამის მიზნები გაზიარებულია პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის მიერ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის აღწერილობა და პროგრამის სილაბუსები (დანართი 1); 

 უნივერსიტეტის მისია (https://www.tsu.ge/ka/page/უნივერსიტეტის-შესახებ); 

 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2018-2024) 

(https://www.tsu.ge/assets/media/files/1/უნივერსიტეტის%20სტრატეგიული%20

განვითარების%20გეგმა.pdf); 

 სადოქტორო პროგრამების შემთხვევაში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 

დაცული 

 სადისერტაციო ნაშრომების სია (დანართი 7); 

 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზის დოკუმენტი 

(დანართი 8); 

 შესაბამისი ხელშეკრულებები/მემორანდუმები (დანართი 9); 

 აკრედიტაციის დროს განხორციელებული გასაუბრებები 

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) 
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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 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს 

პროგრამის დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის 

შედეგების გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და 

ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები შემუშავებულია ყველა დაინტერესებული მხარის - 

აკადემიური პერსონალის, დოქტორანტების, კურსდამთავრებულებისა და 

დამსაქმებლების მონაწილეობით და შეესაბამება დარგის სპეციფიკასა და შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებს. პროგრამის სწავლის შედეგები უზრუნველყოფს 

კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმებას. პროგრამის სწავლის შედეგები 

შესაბამისობაშია ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს კვალიფიკაციათა აღმწერით 

უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის სწავლის შედეგებისადმი 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, არის გაზომვადი, მიღწევადი და 

რეალისტური.პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და 

მოიცავს შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, უნარებს და  

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას. პროგრამის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება კვალიფიკაციის შესაბამის დონეს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის ბრძანება(ბრძანება N 69/ნ, 10.04. 2019 ეროვნული კვალიფიკაციების 

ჩარჩოსა და სწავლის სფეროებ კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ); 

 საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა და სილაბუსები (დანართი 1); 

 პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია 

(დანართი 3); 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი (დანართი 4); 

 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი (დანართი 8); 

 შესაბამისი ხელშეკრულებები/მემორანდუმები (დანართი 9); 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

 აკრედიტაციის დროს განხორციელებული გასაუბრებები 

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 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაშ

ი 

მოთხოვნებთა

ნ 

საგანმანათლე

ბლო 

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. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს (სასწავლო კომპონენტი)  და გრძელდება არანაკლებ 

3 წელი და ენიჭება კვალიფიკავია ფიზიკის დოქტორი. შემოთავაზებულია 

სპეციალობები 

პროგრამა შედგება ფიზიკის დარგობრივი მიმართულებების შესაბამისი 

მოდულებისაგან: 

1.1. თეორიული ფიზიკა / Theoretical Physics 

1.2. ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა  / Elementary Particle Physics 

       1.2.1 ელემანტარული ნაწილაკების თეორია / Theory of Elementary Particles 

       1.2.2 ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკა / Experimental Particle Physics 

1.3. პლაზმის ფიზიკა / Plasma Physics 

1.4  ასტროფიზიკა / Astrophysics 

1.5.  კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / Condensed Matter Physics   

1.6.  მიკრო და ნანოელექტრონიკა / Micro- and Nano-Electronics 

1.7.  გამოყენებითი ელექტროდინამიკა და რადიოტექნიკა / Applied Electrodynamics 

and Radio-Engineering 

1.8.  არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / Nonlinear Phenomena Physics 

1.9  ატომური და მოლეკულური ფიზიკა / Atomic and Molecular Physics 

 1.10  ბიოფიზიკა / Biophysics 

 

პროგრამაში სწავლების ენად მითითებულია ქართული და ინგლისური, ხოლო 

პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშში მხოლოდ ქართული. არ ფიქსირდება 2019-

2020 წლებში ჩარიცხული დოქტორანტების რაოდენობა. 

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა და ხელმისაწვდომია,განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. www.tsu.ge 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

     სამაგისტრო პროგრამა (დანართი 1); 

 ფიზიკის დეპარტამენტის პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და 

განვითარების მხარდამჭერი კომიტეტის სხდომის ოქმები (დანართი 13); 

 თსუ აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის N 100/2019 

დადგენილება 

 „სსიპივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტ

ის საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების პროცედურის დამტკიცების შესახებ“ (დანართი 3); 

რეკომენდაციები: 

 

http://www.tsu.ge/
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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 

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.   
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს (სასწავლო კომპონენტი)  და გრძელდება არანაკლებ 

3 წელი და ენიჭება კვალიფიკავია ფიზიკის დოქტორი. შემოთავაზებულია 

სპეციალობები პროგრამა შედგება ფიზიკის დარგობრივი მიმართულებების 

შესაბამისი მოდულებისაგან: 

1.1. თეორიული ფიზიკა / Theoretical Physics 

1.2. ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა  / Elementary Particle Physics 

       1.2.1 ელემანტარული ნაწილაკების თეორია / Theory of Elementary Particles 

       1.2.2 ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკა / Experimental Particle Physics 

1.3. პლაზმის ფიზიკა / Plasma Physics 

1.4  ასტროფიზიკა / Astrophysics 

1.5.  კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა / Condensed Matter Physics   

1.6.  მიკრო და ნანოელექტრონიკა / Micro- and Nano-Electronics 

1.7.  გამოყენებითი ელექტროდინამიკა და რადიოტექნიკა / Applied Electrodynamics 

and Radio-Engineering 

1.8.  არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა / Nonlinear Phenomena Physics 

1.9  ატომური და მოლეკულური ფიზიკა / Atomic and Molecular Physics 

 1.10  ბიოფიზიკა / Biophysics 

 

პროგრამაში სწავლების ენად მითითებულია ქართული და ინგლისური, ხოლო 

პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშში მხოლოდ ქართული. არ ფიქსირდება 2019-

2020 წლებში ჩარიცხული დოქტორანტების რაოდენობა. 

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა და ხელმისაწვდომია,განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. www.tsu.ge 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 1); 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის რუკა (დანართი 4); 

 ეროვნული კვალიფიკაციათა ჩარჩო და ჩარჩოს აღმწერი 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი 

 გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვი 

1. რელევანტურად გაიწეროს სასწავლო კურსებში  დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათები 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

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. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის რუკა ნათლად მიუთითებს, რომ 

სავალდებულო სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები ძირითადად შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, მითითებული იყოს სტუდენტის ცოდნისა და 

უნარების შეფასების მეთოდები, რომელიც  უზრუნველყოფს სასწავლო კურსის     

თითოეული     სწავლის     შედეგის     მიღწევის შეფასებას.  

თვითშეფასებაში მითითებულია, რომ სავალდებულო და დამატებითი 

ლიტერატურა  თანამედროვეა. თუმცა  რიგ სილაბუსებში ძირითად 

ლიტერატურაში მითითებულია ან ლექციების კონსპექტი, ანდა ლექტორის მიერ 

ატვირთული მასალა ან კონსპექტი. დამატებით ლიტერატურაში    მითითებულია 

რუსული ლიტერატურაც (ძველი) არის ინგლისურენოვანი ლიტერატურაც, რაც 

ასევე ძველი გამოცემებია. 

ამ დროს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა არის ინგლისური ენა. 

პრაქტიკულად გადასახედია ყველა სილაბუსის ლიტერატურა.  

რაც შეეხება სასწავლო კურსების ლიტერატურას, სტუდენტებთან გასაუბრებისას 

გაირკვა რომ მათ ინფორმაცია ბიბლიოთეკის ბაზებთან ონლაინ არ აქვთ და 

ძირითადად სარგებლობენ  ონლაინ მოპოვებული არალიცენზირებული ვებ-

გვერდებიდან მოპოვებული მასალებით. ამ დროს დოქტორანტებისთვის 

აუცილებელია სამეცნიერო ბაზეებთან წვდომა, რადგან ისინი ასრულებენ 

სადოქტორო ნაშრომს  და კვლევითი კომპონენტის ეს ნაწილი აუცილებელია 

შესრულდეს  კვალიფიციურ დონეზე და დადოს მეცნიერული სიახლე. 

სტუდენტენთან გასაუბრებისას გაირკვა რომ არ გააჩნიათ ინფორმაცია პლაგიატის 

შესახებ, რომ სადოქტორო ნაშრომი  და სტატია  უნდა გავიდეს პლაგიატზე. 

ასევე პროგრამაში ფიქსირდება სილაბუსები სადაც  ავტორები უკვე 

გარდაცვლილები არიან. კარგი იქნებოდა თუ პროგრამის სასწავლო კურსების 

შემუშავებაში ჩართულები იქნებოდნენ დამსაქმებლებიც. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფუნდამენტური ფიზიკის სამაგისტრო პროგრამა და სილაბუსები 

(დანართი1) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის რუკა (დანართი 4) 

 ეროვნული კვალიფიკაციათა ჩარჩო და ჩარჩოს აღმწერი 

 გასაუბრება სტუდენტებთან 

 გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან 

 გასაუბრება  დამსაქმებლეთან  

რეკომენდაციები 
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1. პროგრამაში მოცემულ შედეგებზე გასვლა და შეფასების შედეგების გამოყენება 

პროგრამის გასაუმჯობესებლად შეუძლებელია მოძველებული ლიტერატურის 

განახლების გარეშე. შესაბამისად უნდა განახლდეს ლიტერატურა  და მოიცავდეს 

თანამედროვე მიდგომებს; 

2. ამაღლდეს ცნობადობა პლაგიატის შესახებ, რადგან დოქტორანტები ასრულებენ 

სადოქტორო ნაშრომს და იქ ასახული უნდა იყოს მეცნიერული სიახლე. 

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 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა 

პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 
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ტრანსფერული უნარების განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას სხვადასხვა პროექტებში, მათ 

მონაწილეობას კათედრებთან/ სამეცნიერო ცენტრებთან სამეცნიერო 

კონფერენციებში. 

ძირითადად პრაქტიკული, სამეცნიერო /კვლევითი/ შემოქმედებითი/ 

საშემსრულებლო უნარების გამომუშავება, განვითარება და სრულყოფა ხდება 

სადისრტაციო ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში. 

დოქტორანტი სწავლობს დარგში/ქვედარგში არსებული მდგომარეობის კრიტიკულ 

გაანალიზებას, თავისი ნიშის პოვნას, კვლევითი მეთოდების შეფასებას და 

შერჩევას. კვლევის ჩატარებას, შედეგების ანალიზს და სიახლისადმი სწრაფვას, 

დასკვნების გაკეთებას, მათ დასაბუთებულ წარდგენას სამიზნე აუდიტორიასთან, 

სამეცნიერო ნაშრომის შექმნას. გამომდინარე იქიდან, რომ დისერტაციის დაცვაზე 

დაშვების აუცილებელი პირობაა 3 ნაშრომი საერთაშორისო რეფერირებად 

რეცენზირებად ჟურნალებში, საიდანაც 2 მაინც უნდა იყოს გამოქვეყნებული WEB 

OF SCIENCE მიხედვით დადებითი იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალში, თუმცა 

ძალიან რთულია ასეთი რანგის სტატიის გამოქვეყნება 3 წლის განმავლობაში, 

რადგანაც ასეთი რანგის ჟურნალებში უნდა სრულყოფილი კვლევა გამოქვეყნდეს 

და  და არა მიმოხილვითი სტატია.  

დოქტორანტი იძენს ასევე იმუნარჩვევებს, რომელიც საჭიროა მაღალრეიტინგულ 

ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნებისთვის: 

აქტუალური ამოცანის საერთაშორისო დონეზე შესრულებასა და გაფორმებას, 

ამოცანის შესაბამისად ჟურნალის სწორად შერჩევას, ჟურნალის მოთხოვნების 

გათვალისწინებას, აკადემიური სტილის დაცვას, copyright წესების 

გათვალისწინებასა, თუმცა გასაუბრებისას დოქტორანტებმა აღნიშნეს რომ არ არიან 

გაცნობილი პლაგიატის თემას და გაუგებარია სადისერტაციო ნაშრომი გადის თუ 

არა პლაგიატზე შემოწმებას.   

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტების მიერ პრაქტიკული და ტრანსფერული 

უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და განვითარებას მათთვის სტაჟირების 

განხორციელებით. პროგრამა სტუდენტთა ტრანსფერული უნარების 

განვითარებაზეა ორიენტირებული. აგრეთვე  უნივერსიტეტის მხრიდან ვლინდება 

სტუდენტთა       მონაწილეობით განხორციელებულ სხვადასხვა კულტურული, 

ინტელექტუალური, სპორტული და საქველმოქმედო ღონისძიებების მხარდაჭერა. 

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების მხარდაჭერის 

ტრადიცია და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები 

სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების წარდგენასა და განხორციელებაში, 

რომლებიც ასახულია დანართებში. 
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 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 1) 

 პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1) 

 ინფორმაცია სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში პროგრამის 

სტუდენტთა 

 მონაწილეობის თაობაზე უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

 სადოქტორო პროგრამების შემთხვევაში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 

დაცული 

 დისერტაციების სია (დანართი 7) 

რეკომენდაციები: 

1. სადისერტაციო ნაშრომები შესრულებული იყოს  უნივერსიტეტის მიერ 

მიღებული  სტანდარტით. 

 

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 

 

 

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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში, მისი თავისებურებიდან 

გამომდინარე, გამოიყენება სწავლების/სწავლის მეთოდები და აქტივობები, 

რომლებიც განაპირობებენ ამ კომპონენტით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების ეფექტურად მიღწევას, ხოლო მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის შინაარსს, 

სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. პროგრამის მიზნების და 

დასახული შედეგების მიღწევის უზრუნველყოფა ხორციელდება სწავლებისა და 

სწავლის შემდეგი მეთოდებით / საშუალებებით / მიდგომით: 

 

1.სალექციო კურსები, პრაქტიკული, ჯგუფური მეცადინეობები, ლაბორატორიული 

სამუშაოები, სემინარები, ლაბორატორიული და რიცხვითი ექსპერიმენტები; 

2.ინდივიდუალური და ჯგუფური დავალებები; სასწავლო პრაქტიკული 

სამუშაოები; 

3.სასწავლო და სამეცნიერო მასალების დამუშავება როგორც ბიბლიოთეკებდიან, 

ასევე online წყაროებიდან; 

4.უახლესი სამეცნიერო და კვლევითი მეთოდების დაუფლება და დამოუკიდებელი 

კვლევითი უნარების განვითარება გამოცდილ მკველვარებთან ერთობლივ 

მუშაობაში/კვლევებში ჩართვით. 

5.სამეცნიერო სტატიების კვლაფიციურ დონეზე წაკითხვა და გადმოცემა 

სემინარებზე და ლექციებზე; 

6.სამეცნიერო მივლინებები მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა ცენტრებში. 

სხვადასხვა საგნობრივ კურსში გამოიყენება მეთოდები: ზეპირსიტყვიერი (ლექცია); 

წიგნზე მუშაობის მეთოდი; დისკუსია, მსჯელობა; პრობლემებზე დაფუძნებული 

სწავლება; პრეზენტაცია, ილუსტრაცია; დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი; 

პრაქტიკული-კვლევითი მეთოდები; შემთხვევის ანალიზი; გონებრივი იერიში 

(Brain storming); ახსნა–განმარტებითი მეთოდი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის სწავლის შედეგების მისაღწევად 

გამოყენებული სწავლების/სწავლის მეთოდები/აქტივობები კომპონენტის 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ლექტორის მიერ აისახება შესაბამის 

სილაბუსში. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები არის მოქნილი და ითვალისწინებს სტუდენტების 

ინდივიდუალურ 

საჭიროებებს.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1); 

 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები (დანართი 1); 

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N 68/2018 - 

ინდივიდუალური სასწავლო 

 გეგმის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ 

 გასაუბრება სტუდენტებთან 

 გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან 

 

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 
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      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 

 

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 N 3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების 

სისტემის შესაბამისად. 

შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - მრავალჯერად შუალედურ და დასკვნით 

შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა). 

შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების 

კომპო- 

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

ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, 
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ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული 

სამუშაო და სხვ.). 

სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ დადებითი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში. შეფასებისსისტემა ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

(A) ფრიადი - 91 – 100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; 

(C) კარგი - 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი - 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფითი შეფასებას: 

(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა - 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების 

შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების 

გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით 

გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული 

ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით 

საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების 

შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F. 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება საერთო/საუნივერსიტეტო სტანდარტის 

შესაბამისად: 

დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის 

კომისიას გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს 

შეფასებას შემდეგი სისტემის მიხედვით: 

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

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

ყოველმხრივ აღემატება -მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

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

მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

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

მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 
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დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, 

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 51-60 

ქულა; 

არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო  მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა; 

სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს - მაქსიმალური შეფასების 

40 ქულა და ნაკლები 

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია განმავითარებელი უკუკავშირიც. 

სტუდენტები იღებენ დეტალურ განმარტებებს შუალედურ და საბოლოო 

გამოცდებზე მათ მიერ დაშვებული შეცდომებისა და მათი გამოსწორების გზების 

შესახებ. 

ინდივიდუალური სწავლის შედეგის მიღწევის დონეზე სტუდენტს შეუძლია 

მიიღოს ინფორმაცია სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის (lms.tsu.ge) და 

ელექტრონული სწავლების პორტალის (elearning.tsu.ge) საშუალებით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 1); 

 პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი 1); 

 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვებ გვერდი. 

 გასაუბრება დოქტორანტებთან 

  

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 
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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 შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაშ

ი 

მოთხოვნებთა

ნ 

სწავლების 

მეთოდოლოგი

ა 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 
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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 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(შემდგომში უსდ) ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 

(შემდგომში - საგანმანათლებლო პროგრამა) აკრედიტაციის მიზნით 

წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშზე, სხვა 

დოკუმენტაციასა და აკრედიტაციის დისტანციური ვიზიტის შედეგად მიღებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით დასტურდება, რომ სტუდენტები იღებენ  სათანადო 

და დეტალურ ინფორმაციას სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და სასწავლო 

ცხრილების შესახებ.  

ინდივიდუალური სწავლის შედეგის მიღწევის დონეზე სტუდენტს შეუძლია 

მიიღოს ინფორმაცია სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის (lms.tsu.ge) და 

ელექტრონული სწავლების პორტალის (elearning.tsu.ge) საშუალებით. 

სტუდენტთა ინტერვიუების შედეგად მიღებული  ინფორმაციით, ირკვევა, რომ 

დაწესებულების პერსონალი, მათ შორის ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებო 

პროგრამაში ჩართული პირები უზრუნველყოფენ სათანადო ინფორმაციის 

მიწოდებას სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტში არსებული სერვისების შესახებ. 

პროგრამის საკვალიფიკაციო აღწერილობის,  კვირეული სააუდიტორიო 

დატვირთვის შესახებ ინფორმაცია დოქტორანტისთვის ხელმისაწვდომია 

ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. საჭირო ინფორმაციის მიღება სტუდენტს აგრეთვე 

შეუძლია ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

უსდ-ში ფუნქციონირებს კარიერული განვითარების ცენტრი, რომელიც 

სტუდენტთა დასაქმების კუთხით ატარებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. უნდა 

აღინიშნოს, რომ  საგანმანათლებლო პროგრამის  დოქტორანტთა ნაწილი 

დასაქმებულია. 

პროგრამის დოქტორანტებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა 

სახის კონფერენციებში, საზაფხულო სკოლებში და საერთაშორისო მობილობაში. 

ინტერვიუს მიმდინარეობისას სტუდენტებმა აღნიშნეს, რომ იღებენ სათანადო 

ინფორმაციას და აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ღონისძიებებსა და კონფერენციებში. 

უსდ  თანამშრობლობს მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან და სხვადასხვა 
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სამეცნიერო ცენტრებთან. 

საგანმანათლებლო პროგრამის ორი მოდულის სტუდენტები, მხარდაწერილი არიან 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის 

ფონდის ერთობლივი საგრანტო პროექტით „რეგიონული სადოქტორო პროგრამა 

თეორიულ ფიზიკასა და ნაწილაკების ექსპერიმენტულ ფიზიკაში“. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში; 

 ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

 სტუდენტური სერვისებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის 

დებულება; 

 აკადემიურ პერსონალთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებები; 

 მემორენდუმები პარტნიორ უნივერსიტეტებთან/ორგანიზაციებთან, 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან; 

 აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები; 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი.  

 

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  
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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 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სადისერტაციო ნაშრომების 

თემების შემუშავება და ნაშრომის შესრულებაზე ხელმძღვანელობას ახორციელებენ 

პროგრამის ხელმძღვანელები და დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც 

ჩართულები არიან უშუალოდ პროგრამის განხორციელებაში. 

ხელმძღვანელი კონსულტირებას უწევს სტუდენტს, როგორც საკვლევი ამოცანის 

დასმასა და განხორციელებაში, აგრეთვე თეზისის/სამეცნიერო-კვლევითი 

ნაშრომის/ სამეცნიერო სტატიის წერის პროცესში დარგორივი ლიტერატურის 

მოძიებაში, აგრეთვე კვლევის მეთოდოლოგიის განსაზღვრასა და სხვა 

მნიშვნელოვან ღონისძიებებში. 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს აქვთ დეტალური ინსტრუქცია დოქტორის 

აკადემიური ხარისხის მოს აპოვებლად წარსადგენი დისერტაციის გაფორმების 

შესახებ. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის ფუნქციები განსაზღვრულია ფაკულტეტის 

დოქტორანტურის დებულებით და დოქტორანტურის მინიმალური 

სტანდარტებით.  

როგორც წესი, აკადემიური პერსონალი არ უწევს ხელმძღვანელობას 

ერთდროულად 5-ზე მეტ დოქტორანტს. 

სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტებისთვის მათ შორის ფიზიკის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთათვის ტარდება ტრენინგები აკადემიურ 

კეთილსინდისიერებასა და პლაგიატისგან თავის დაცვის საკითხებზე. სტუდენტთა 
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ინტერვიუებზე დაყრდნობით, ცხადი ხდება, რომ სადოქტორო პროგრამის 

სტუდენტები იმფორმირებულნი არიან პლაგიატის პროგრამასა და  აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვის საკითხებში.  

აღსანიშნავია, რომ უდს-ს Youtube გვერდზე, სტუდენტთა აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვის, ცნობიერების ამაღლებისა და აკადემიური წერის 

კომპეტენციების გაუმჯობესების მიზნით განთავსებულია 15 ვიდეო ლექცია.  

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს უსდ სთავაზობს 

შემდეგ ელექტრონულ რესურსებს: Jstor, Ebsco, Cambridgze University JOURNALS. 

უნივერსიტეტს აქვს წვდომა შემდეგ სამენიერო ბაზებთან: Google scholar, Web of 

Science, Scopus. 

სტუდენტთა ინტერვიუების შედეგად დგინდება, რომ ფიზიკის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები არ ფლობენ ინფორმაციას  უსდ-ში 

არსებული სამეცნიერო ბაზებისა და ელექტრონული რესურსების შესახებ. 

შესაბამისად მნიშვნელოვანია  გატარდეს ღონისძიებები, რომლებიც მეტ 

ინფორმაციას მიაწოდებს სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბაზების და ელექტრონული რესურსების 

მნიშვნელობასა და გამოყენების აუცილებლობაზე. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება 

o ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში; 

o ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o აკადემიური პერსონალის CV  

o დაცული სადოქტორო ნაშრომები; 

o  აკადემიური პერსონალის გამოქვეყნებული ნაშრომების სია  

o  აკადემიური პერსონალის კონფერენციებში მონაწილეობა  

o  ინტერვიუს შედეგები 

o ვებ-გვერდი 

რეკომენდაციები: 

1. მნიშვნელოვანია  გატარდეს ღონისძიებები, რომლებიც მეტ ინფორმაციას 

მიაწოდებს სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ბაზების და ელექტრონული რესურსების მნიშვნელობასა და 

გამოყენების აუცილებლობაზე. 
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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 შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაშ

ი 

მოთხოვნებთა

ნ 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალ
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ური 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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების 2020 წლის რანჟირებაში ფიზიკის 

მიმართულებით 151-200 პოზიციას იკავებს, Shanghai Academic Ranking of the World 

Universities-ის მიხედვით 

(http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0102), რაც უდაოდ 

მიუთითთებს, როგორც ამ მიმართულების პროგრამების, ასევე პროგრამებში 

ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო დ მოწვეული პერსონალის მაღალ აკადემიურ  

და სამეცნიერო დონეზე. 

http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0102
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სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას ახორციელებს 

კომპეტენტური აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. პერსონალის 

კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია მის ფუნქციებთან და მოქმედ 

კანონმდებლობასთან. ამას ადასტურებს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და 

პერსონალის მიერ ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეიტინგულ საერთაშორისო 

ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები, ელექტრონული და ნაბეჭდი 

სახელმძღვანელოები, მოპოვებული საერთაშორისო და ადგილობრივ გრანტები და 

პროექტები, ტრენინგებსა და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა. 2015-

2020 წლებში დაცული სადოქტორო ნაშრომები (9) შესაბამისობაშია თემატიკასთან. 

სტანდარტებტან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ფაკულტეტზე 

ფუნქციონირებს სადისერტაციო მუდმივმოქმედი დარგობრივი კომისიები. 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ სააკრედიტაციოდ 

წარმოდგენილი 

სადოქტორო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 8 პროფესორი, 9 

ასოცირებული 

პროფესორი, 2 ასისტენტ-პროფესორი და 15 მოწვეული ლექტორი, სულ - 34 პირი. 

მოწვეულ ლექტორებს შორის 5 წარმოადგენს უცხოურ უნივერსიტეტებსა და 

სამეცნიერო ცენტრებს. 

 

ფიზიკის სადოქტორო პროგრამაზე პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების 

რაოდენობა არის 35. 

 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალსა და სტუდენტებს 

შორის არსებული  თანაფარდობა არის  0.97 (34/35). პერსონალის დატვირთვა - 1 

სტუდენტი ერთ პროფესორზე სადოქტორო საფეხურზე კარგ მაჩვენებლად უნდა 

ჩაითვალოს, რაც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული 

სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას. პროგრამაში ჩართულ მოწვეულ 

და აკადემიურ პერსონალს შორის თანაფარდობა არის 1.27 (19/15). ეს 

თანაფარდობაც საკმარისია პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად.  

არსებული თანაფარდობები, აკადემიური პერსონალის დენადობის დაბალი 

მაჩვენებელი (+1, -4) და მოწვეული პერსონალის მნიშვნელოვანი ზრდა (+10, -1)  

უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას. პროგრამის მდგრადობას ასევე 

უზრუნველყოფს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის ჩართულობა. უნივერსიტეტის და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის ჯეროვან 
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წარმართვას. 

 

პროგრამის ხელმძღვანელების კვალიფიკაცია (პროგრამას ჰყავს 9 ხელმძღვანელი) 

დასტურდება შესაბამისი განათლებით, სამეცნიერო ნაშრომებით, საერთაშორისო 

თანამშრომლობით და მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით. პროგრამის 

ხელმძღვანელები და პერსონალი მონაწილეობენ პროგრამის შეფასებაში, მის 

განვითარებაში, ასევე ჩართულები არიან მის განხორციელებაში. ისინი აგრეთვე 

მონაწილეობენ სტუდენტების კონსულტირებაში და პროგრამის ფარგლებში 

დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული 

ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა საკმარისია და ფარავს ფიზიკის 

სადოქტორო პროგრამის გასახორციელებლად საჭირო მოთხოვნებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ვებ-გვერდი: მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების 2020 წლის 

რანჟირება Shanghai Academic Ranking of the World Universities-ის მიხედვით 

(http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0102) 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები 

o სადოქტორო ნაშრომები 

o ინტერვიუირების შედეგები 

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) 

 

http://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0102
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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 

 

 

 

4.2 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 

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მიერ წარმოდგენილი ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 

თვითშეფასების ანგარიშის შესწავლის, მასზე თანდართული დოკუმენტაციისა და 

zoom-ის საშუალებით ჩატარებული აკრედიტაციის ვიზიტისას მიღებულ 

ინფორმაციის დამუშავების შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი გარემოებები: 

უნივერსიტეტში, როგორც სწავლებასა და კვლევაზე ორიენტირებულ უსდ-ში 

დიდი როლი ეთმობა აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

ხარისხის განვითარების ხელშეწყობასა და მონიტორინგს. მონიტორინგის შედეგად 

პროგრამის ეფექტურობის შეფასებას.  ასეთი შეფასება და მიღებული შედეგების 

ანალიზი ხელს უწყობს პროგრამაში ჩრთული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებას. 

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო 
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და მოწვეული პერსონალის პროფესეულ განვითარების ხელშემწყობი მთავარი 

რგოლი არის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ადმინისტრაცია, უნივერსიტეტის სამეცნიერო დეპარტამენტი, უნივერსიტეტის და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. ისინი უზრუნვებელყოფენ 

გაცვლით პროგრამებში პერსონალის მონაწილეობას; სწავლების მეთოდების, 

ტექნოლოგიებისა და შეფასების სისტემის თანამედროვე მიდგომების დანერგვას 

და განვითარებას; სწავლების მეთოდების, ტექნოლოგიებისა და შეფასების 

სისტემის თანამედროვე მიდგომების დანერგვას და განვითარებას; აკადემიური 

პერსონალისთვის სილაბუსების და შეფასების სისტემის მეთოდოლოგიურად 

გამართვას; აკადემიური პერსონალის განვითარებისთვის სწავლების 

მეთოდოლოგიებისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ტრენინგების  

ჩატარებას; უნივერსიტეტის ელექტრონულ სივრცეში სილაბუსების განთავსებას; 

მონაწილეობს საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსების შემუშავების 

პროცესში. 

 

ფიზიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული პერსონალის 

პროფესიული განვითარების შეფასებისას ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 

ეყრდნობა: (i) საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობის 

რაოდენობრივ მაჩვენებელს; (ii) WEB of Science-ის მიხედვით იმპაქტ ფაქტორის 

მქონე (> 0.1) ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიების რაოდენობრივ მაჩვენებელს, 

ციტირების და ჰირშის ინდექსს; (iii) მოპოვებული სამეცნიერო გრანტების 

რაოდენობრივ მაჩვენებელს; (iv) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადენმიის მიერ, პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობის შესაფასებლად 

წამოწყებული ყოველწლიური გამოკითხვის შედეგად მიღებულ მონაცემებს;  (v) 

პროგრამის სტუდენტების გამოკითვის შედეგებს და სხვ. 

 

საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური, მოწვეულ პროფესორთა და მასწავლებელთა 

პერსონალი ყოველწლიურად ახდენს ანკეტა-კითხვარის ფორმით საკუთარი 

მიღწევების თვითშეფასებას გასული კალენდარული წლის შედეგების 

გათვალისწინებით.  

  

შეფასების შედეგები გამოიყენება პერსონალის მართვისა და  განვითარებისათვის, 

ასევე დაწინაურებისა და წახალისებისთვის. მოქმედებს აგრეთვე აკადემიურ, 

მოწვეულ პროფესორებსა და მასწავლებელთა პერსონალზე სახელფასო დანამატის 

(ბონუსის) გაცემის წესი, მაგალითად,  მე-13 ხელფასის სახით. 

 

 უნივერსიტეტი შესაძლებლობის ფარგლებში, ფინანსურად უზრუნველყოფს 

პროგრამაში 

ჩართული პერსონალის მონაწილეობას საერთაშორისო კონფერენციებსა და 
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ფორუმებში, მათ ჩართულობას საერთაშორისო პროგრამებში და მობილობას.  

 

თსუ-ში, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ჩართულობით ყოველი წლის დასაწყისში  იმართება საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია, სადაც ხდება თანამშრომელთა სამეცნიერო საქმიანობის წარმოდგენა. 

კონფერენციაში ასევე მონაწილეობენ მოწვეული პედაგოგებიც. კონფერენციის 

პლენარული სესიის დროს ხდება დეპარტამენტების სამეცნიერო საქმიანობის 

წარმოდგენა და შეჯამება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები 

o ინტერვიუირების შედეგები 

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 
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              ☐ 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 

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფიზიკის სადოქტორო პროგრამა ზოგადად უზრუნველყოფილია შესაბამისი 

ინფრასტუქტურით და ტექნიკით, რაც აუცილებელია სწავლის შედეგების 

მისაღწევად. კერძოდ,  

უნივერსიტეტი აღჭურვილია სალექციო და პრაქტიკული მეცადინეობისათვის 

განკუთვნილი კეთილმოწობილი აუდიტორიებით. ბიბლიოთეკები (ცენტრალური 

სამეცნიერო, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის), 

სამკითხველო დარბაზები, სამეცნიერო ლაბორატორიები, ობსერვატორია, 

სტუდენტური კლუბი აღჭურვილია თანამედროვე ლიტერატურით, 

დანადგარებით. მატერიალური რესურსები ხელმისაწვდომია, როგორც 

დოქტორანტებისთვის, ასევე პერსონალისთვის. 

 

სასწავლო და სამეცნიერო ინფორმაციის მისაღებად ფართოდ გამოიყენება 

ელექტრონული რესურსები. კერძოდ, ბიბლიოთეკაში განთავსებულია და 

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია, როგორც სილაბუსებით განსაზღვრული 

სავალდებულო  ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა. ასევე ხელმისაწვდომია 

უახლესი სამეცნიერო საერთაშორისო ელექტრონული რესურსები (Google Scholar, 

Web of Science, Scopus) და საბიბლიოთეკო ბაზები (Jstor, Ebsco, Cambridge University 

Journals), რომლებიც საშუალებას აძლევს მათ გაეცნონ შესაბამისი დარგის უახლეს 

სამეცნიერო მონაცემებს. 

 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად ასევე 

გამოიყენება 
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 თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის 

 თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის 

 თსუ მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის, 

 თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 

 სტუ კიბერნეტიკის ინსტიტუტის (მემორანდუმის საფუძველზე) 

 ე. ხარაძის სახელობის აბასთუმნის ობსერვატორიის (მემორანდუმის 

საფუძველზე) 

მატერიალურ-ტექნიკური და საბიბლიოთეკო ბაზები. 

 

სტუდენტები ინფორმირებულები არიან არსებული რესურსების გამოყენების 

შესაძლებლობის და მოხმარების წესების შესახებ. თუმცა მათი ინფორმირებულობა 

ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების შესახებ სასურველია უკეთესი იყოს. ასევე 

გასაუმჯობესებელია ინფორმირებულობა პროგრამაზე, რომელიც პლაგიატზე 

ნაშრომების შემოწმების შესაძლებლობას იძლევა, როგორც სტუდენტების, ასევე 

პერსონალის. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუირების შედეგები 

 მატერიალუტ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერების შედეგად მიღებული 

ინფორმაცია 

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) 
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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 

 

 

4.4  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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ფინანსური 

რესურსები ასახულია უნივერსიტეტის ერთიან ბიუჯეტში. თუმცა, ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ფიზიკის სადოქტორო 

პროგრამისთვის არსებობს შესაბამისი ფინანსური მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი 

წყაროები. პროგრამაში ჩართული პერსონალის (უცხოელების გამოკლებით) 2015-

2021 წლების მანძილზე გრანტებით მოპოვებული დაფინანსების რაოდენობა 

შეადგენს  4 290 000 ლარს, 420 000 აშშ დოლარს და 433 000 ევროს. ეს თანხა 

მიმართულია სამეცნიერო აპარატურის შეძენაზე და გრანტით დაჯილდოვებულ 

პროექტში ჩართული პერსონალის ხელფასის ანაზღაურებაზე. ბიუჯეტი და 

გრანტით დაფინანსებული პროექტების ანაზრაურება ფარავს პროგრამაში 

ჩართული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, მათი პროფესიული 

განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსებას, აპარატურის,  

სავალდებულო ლიტერატურის და კომუნალურ ხარჯებს. პროგრამის ფაქტობრივი 

მდგომარეობა ცხადოფს, რომ ის ფინანსურად მიღწევადი და მდგრადია. 
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მნშვნელოვანია აგრეთვე საგრანტო დაფინანსების წვლილი საერთაშორისო 

ცენტრებსა და კონფერენციებზე ვიზიტის დასაფინანსებლად. ამრიგად, 

მოპოვებული გრანტები თსუ-ს ბიუჯეტში ინვესტირების მნიშვნელოვან 

საშუალებას წარმოადგენს, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს პროგრამის ფინანსურ 

მდგრადობას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის ბიუჯეტი და გრანტით დაჯილდოვებული სამეცნიერო 

პროექტების ბიუჯეტები 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 ინტერვიუირების შედეგები 

 მატერიალუტ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერების შედეგად მიღებული 

ინფორმაცია 

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 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაშ

ი 

მოთხოვნებთა

ნ 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფ

ა 

√    

 

 

 

 

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.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

როგორც უნივერსიტეტის სტრუქტურიდან და თვითშეფასების ანგარიშიდან 

გამოიკვეთა, ხარისხის შიდა უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებს 

თსუ-ში კოორდინირებას უწევს თსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - 

უნივერსიტეტის მართვის ორგანო - რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: 

ა) უნივერსიტეტში სწავლა-სწავლებისა და კვლევის ხარისხის ამაღლების 

ხელშეწყობა; ბ) უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის 

შეფასება; გ) რეკომენდაციების შემუშავება უნივერსიტეტის სასწავლო და 

სამეცნიერო –კვლევითი საქმიანობის სრულყოფის მიზნით; დ) ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციისთვის თვითშეფასების პროცესის ორგანიზება; ე) სწავლის, 

სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა; ვ) 

საერთაშორისო თანამშრომლობის და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 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“, რომელიც მუშაობს შემდეგგვარად:  

I. დაგეგმე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გეგმავს ჩასატარებელ 

სამუშაოს, განსაზღვრავს შემოწმების თანამიმდევრობას, შეიმუშავებს შემოწმების 

კრიტერიუმებს.  

II. განახორციელე - შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური: 1) შეიმუშავებს გამოკითხვის (სტუდენტის, 

კურსდამთავრებულის, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, პერსონალის, 

დამსაქმებლის) ფორმებს. ბოლო წლების განმავლობაში განახლდა/შემუშავდა რიგი 

კითხვარები. კითხვარის დახვეწის შედეგად უფრო რეალისტურად წარმოჩნდა 

გასულ წლებთან შედარებით როგორც საუნივერსიტეტო სერვისისა და მიმდინარე 

პროცესების პოზიტიური მხარეები, ისე გასაუმჯობესებელი საკითხები, რაც 

დამატებით საშუალებას იძლევა მართებულად დაიგეგმოს უნივერსიტეტში 

მიმდინარე პროცესები, განახლდეს და მოვიდეს შესაბამისობასთან რეგულაციები 

და პროცედურები. 2) ატარებს სტუდენტთა ანონიმურ გამოკითხვას სასწავლო 

პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო 

კურსების განხორციელების ხარისხის, აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ 

სასწავლო პროცესის წარმართვის ხარისხის, მომსახურებით სტუდენტთა 

კმაყოფილების და სხვ. გამოკვლევის მიზნით. 3) ატარებს აკადემიური, მოწვეული, 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის გამოკითხვას პერსონალის 
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საქმიანობის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის კუთხით 4) ატარებს 

კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა ანონიმურ გამოკითხვას 5) ახდენს 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგს 6) ამოწმებს საბიბლიოთეკო 

ფონდის და სასწავლო კურსების სილაბუსებში ძირითადი ლიტერატურის 

შესაბამისობას. 

III. შეამოწმე - ეს ეტაპი მოიცავს შემოწმების/შეფასების პროცესს. სტანდარტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

შემოწმდება: ა) საგანმანათლებლო პროგრამები ბ) სასწავლო 

კურსები/კომპონენტები გ) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა დ) 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალი ე) უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა.  

IV. განავითარე - ეტაპი მოიცავს შემოწმების/შეფასების შედეგად მიღებული 

მონაცემების ანალიზს, შესაბამისი დასკვნების გამოტანას.   

უნდა აღინიშნოს, რომ  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ხდება 

მონაცემთა გაანალიზება და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა, თუმცა ნაკლებად 

იკვეთება რეკომენდაციების შემუშავებისა და გასატარებელი ღონისძიებების 

განსაზღვრის ეტაპი, რაც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა.  

ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესი ნამდვილად იწყება შეფასების პროცესების 

დაგეგმვით. მეორე ეტაპი მოიცავს  დაგეგმილი შეფასების პროცესების 

განხორციელებას, რაც გულისხმობს არსებული საყურადღებო საკითხებისა და 

გასაუმჯობესებელი მხარეების აღმოჩენას, თუმცა სასურველია გამოკითხვის 

შედეგებზე დაყრდონით, ანალიზის წარმოების შემდეგ, 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 ან დაგეგმილი რეაგირებებიც.  

 

შესაბამისად, სასურველია გამოკითხვის შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე 

განხორციელებული ან დაგეგმილი ღონისძიებები თავს იყრიდეს ერთიან 

რეაგირების ანგარიშში.  პროცესი არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ გამოკითხვებისა 

და ანალიზის ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს მიღებული შედეგებიდან 

გამომდინარე შემდგომში განხორციელებული რეაგირებებიც. უსდ-მ გამოკითხვის 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე უნდა შეიმუშავოს რეკომენდაციები 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების მიზნით. 

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და ინტერვიუების პროცესზე 
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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.  

განსხვავებით აკადემიური და მოწევული პრესონალისა, არ იგრძნობოდა 

სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და განსაკუთრებით დამსაქმებელთა 

ჩართულობა პროგრამის შემუშავების და განვითარების პროცესში. ინსტიტუციამ 

აუცილებლად უნდა იზრუნოს ამ კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავებაზე და 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის უზრუნველყოფაზე საგანმანათლებლო 

პროგრამების ფორმირების პროცესში.  

გასაუმჯობესებელ მხარედ უნდა ჩაითვალოს ისიც,  რომ დამსაქმებლების 

ჩართულობა პროგრამის მონიტორინგში და შეფასებაში არ არის სისტემატური და 

ძირითადად ხორციელდება იშვიათად, პირადი კომუნიკაციის საშუალებით. 

სასურველია მოხდეს გამოკითხვებში დაინტერესებული მხარეების გამოპასუხების 

დონის კიდევ უფრო გაზრდა, რაც ისედაც მითითებული იყო თვითშეფასებაში, 

როგორც უნივერსიტეტის გასაუმჯობესებელი მხარე. 

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. 

საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, 

განვითარების მხარდაჭერის კომიტეტი, დაკომპლექტებული გახლდათ სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარეებით, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდა აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალი. დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და ინტერვიუების 

პროცესით გამოიკვეთა, რომ პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის შედგენაში 

ჩართული იყო როგორც აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი. გარდა ამისა, შიდა ხარისხის სამსახური, პროგრამაში ჩართულ 

პერსონალთან ერთად,  ზრუნავდა თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის დროს 
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გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრაზე. 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად პერიოდულად ორგანიზებას უწევს 

ტრეინინგებსა და სემინარებს აკადემიური პროგრამების განმახორციელებელთა 

და დაინტერესებულ პირთათვის პროგრამების სააკრედიტაციო პროცესის 

მართებულად წარმართვის მიზნით. 2018 წლის სექტემბრიდან დღემდე ჩატარდა 

არაერთი ტრეინინგი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრებისა და 

უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით, რომლის მტკიცებულებაც წარმოდგენილი 

იქნა ინსტიტუციის მხრიდან დანართის სახით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 

 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 უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების სარეკომენდაციო ფორმის დამტკიცების შესახებ“   

 უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის 

დადგენილება N 67/2018 სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების შეფასების ინდიკატორებისა და შეფასების წესის 

დამტკიცების შესახებ  

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვებ-გვერდი 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება  

 გამოკითხვის ფორმები  

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ყოველწლიური ანგარიშები  

 აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

1. სასურველია გამოკითხვის შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე 

განხორციელებული ან დაგეგმილი ღონისძიებები თავს იყრიდეს ერთიანი 

რეაგირების ანგარიშში.  პროცესი არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ 

გამოკითხვებისა და ანალიზის ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს 

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე შემდგომში განხორციელებული 
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რეაგირებებიც 

2. სასურველია უნივერსიტეტმა გააძლიეროს სტუდენტთა, 

კურსდამთავრებულთა და განსაკუთრებით დამსაქმებელთა ჩართულობა 

პროგრამის შემუშავებისა და განვითარების პროცესში და მოხდეს 

გამოკითხვებში დაინტერესებული მხარეების გამოპასუხების დონის კიდევ 

უფრო გაზრდა 

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 

 

 

 

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 თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 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. 

გარდა ამისა გარე შეფასება ხორციელდება პროგრამის განვითარების კომიტეტის 
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საქმიანობის ფარგლებში (რომლის ძირითადი ბირთვია კურსდამთავრებულები, 

დამსაქმებლების წარმომადგენლები და დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალი). 

კომიტეტის წევრთა რეკომენდაციების საფუძველზე ხდება პროგრამის განახლება 

ან ცვლილება, აუცილებლობისა და საჭიროების შემთხვევაში. 

მოქმედმა პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო 11.07.2012 (საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N 196.   

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების გარე მექანიზმები 

ეფუძნება „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის დებულებასა“ და „საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის დებულებას“.   

თსუ ადმინისტრაციის მართვის ორგანოები, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური, პროგრამის ხელმძღვანელები, პროგრამაში 

ჩართული პერსონალი და ფაკულტეტის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეული 

გარე შეფასების შედეგებს იყენებს პროგრამის განვითარების/გაუმჯობესების 

მიზნით. პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა და მართვა ხორციელდება თსუ-ის 

მიერ დამტკიცებული რეგულაციების მიხედვით, რაც უზრუნველყოფს ყველა 

პროცესის მიმდინარეობის სიზუსტეს და გამჭვირვალობას. 

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 (ექსპერტმა), 

რომელიც არ არის შესაფასებელი პროგრამის წარმომადგენელი, არ არის 

დაინტერესებული მხარე, შეფასებისას იცავს ეთიკის ნორმებს, საჭიროების 

შემთხვევაში გააჩნია, როგორც ზოგადი ცოდნა, ისე შესაბამისი დარგობრივი 

კომპეტენციები.   

უნივერსიტეტის გარე შეფასების შედეგები გამოიყენება ხარისხის 

უზრუნველყოფის და განვითარების მიზნით. პროგრამის გარე შემფასებელმა 

ექსპერტმა, დადებითად შეაფასა პროგრამა და განსაკუთრებული შენიშვნები 

აღნიშნულ პროგრამასთან მიმართებით არ ჰქონია.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვებ-გვერდი 

● ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება  

● გარე ექსპერტის შეფასება  
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● ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ყოვლეწლიური ანგარიშები  

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები 

● თვითშეფასების ანგარიში   

 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

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 

 

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 



50 

 

გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

როგორც წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშითა და ვიზიტის დროს 

განხორციელებული ინტერვიუებით გამოიკვეთა, პროგრამის მონიტორინგისა და 

პერიოდული შეფასებისათვის  უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგის, 

შეფასების და გაუმჯობესების მექანიზმები, რომელთა განხორციელებაშიც 

ჩართულები არიან სტუდენტები, დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები,      

აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი.  

პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით პერიოდულად ტარდება 

სამუშაო შეხვედრები პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ პერსონალთან, 

ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალთან. ასევე, პერიოდულად ტარდება 

სტუდენტთა გამოკითხვები სასწავლო კურსების და ლექტორების შეფასების 

მიზნით, კურსდამთავრებულთა გამოკითხვები, აკადემიური, სამეცნიერო, 

მოწვეული, პერსონალის გამოკითხვები, დამსაქმებლის და სხვა დაინტერესებული 

მხარეების გამოკითხვები. ხორციელდება გამოკითხვის შედეგების ანალიზი 

გამოვლენილ გამოწვევებზე რეაგირების გზით პროგრამის განვითარებისა და 

სრულყოფის მიზნით.  

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 . გარდა 

ამისა, სასურველია თვითშეფასების აღწერით ნაწილში მითითებული რიცხობრივი 

მაჩვენებლები იყოს შესაბამისობაში ერთმანეთთან. 

აღსანიშნავია, რომ პროგრამამ 2019 წელს გაიარა შიდა „კოლეგიალური“ შეფასება, 

რომელიც წარმოადგენდა აკრედიტაციის პროცესის სიმულაციას, ადგილზე 

ვიზიტის ჩათვლით. შეფასების შედეგად მიღებული რეკომენდაციები 

გათვალისწინებულ იქნა პროგრამის მოდიფიკაციისას.  

როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ირკვევა, პროგრამის  დახვეწისა და 

გაუმჯობესების მიზნით, თსუ-ში სისტემატიურად მიმდინარეობს სტუდენტთა 

ყოველსემესტრული გამოკითხვა, სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, 

აკადემიური, ადმინისტრაციული პერსონალისა და დამსაქმებლების 

კმაყოფილების კვლევა. მონიტორინგისა და პროგრამის შედეგების კომპლექსური 

მაჩვენებლების გამოყენებით ხორციელდება პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება და 
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საჭიროების შემთხვევაში - პროგრამის მოდიფიცირება და გაუმჯობესება. 

ინტერვიუების პროცესში გამოიკვეთა, რომ სტუდენტები არ ფლობენ ინფორმაციას 

საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ბაზების შესახებ და კვლევითი მიმართულებით არ 

იყენებენ აღნიშნულ ბაზებს. ინსტიტუციამ უნდა უზრუნველყოს დამატებითი 

შეხვედრების ორგანიზება და ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისათვის 

აღნიშნული ბაზების ხელმისაწვდომობისა და სათანადოდ  გამოყენების თაობაზე. 

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 

● პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 

● შრომის ბაზრის კვლევის დოკუმენტები 

● კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი 

● სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების სტატისტიკური ანალიზი 

● ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება  

● სწავლების შედეგების რუკა 

● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები 

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები 

 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

1. 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 

2. სასურველია თვითშეფასების აღწერით ნაწილში მითითებული რიცხობრივი 

მაჩვენებლები იყოს შესაბამისობაში ერთმანეთთან 

3. ინსტიტუციამ უნდა უზრუნველყოს დამატებითი შეხვედრების ორგანიზება 
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და ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისათვის საერთაშორისო 

საბიბლიოთეკო ბაზების ხელმისაწვდომობისა და სათანადოდ  გამოყენების 

თაობაზე 

4. სასურველია პერიოდულად განხორციელდეს  პროგრამის დადარება 

უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და პროგრამის 

თანამედროვე 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 შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაშ

ი 

მოთხოვნებთა



53 

 

ნ 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობებ

ი 

√    

 

 

 

 

                   თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში) 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

 

ფიზიკა, დოქტორანტურა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 54 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტები შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაში

ა 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაშ

ი 

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 

 

     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


