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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება ორგანიზა-

ციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითე-

ბით 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 205224700 

დაწესებულების სახე უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

ბიოლოგიის საგანმანათლებლო 

საბაკალავრო პროგრამა 

უმაღლესი განათლების საფეხური უმაღლესი განათლების 

პირველი საფეხური 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ბიოლოგიის ბაკალავრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი ბიოლოგია - 0511 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/ საგ-

ნების/საგნობრივი  ჯგუფის სწავლების უფლების  მითი-

თება(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალა-

ვრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებ-

ლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 კრედიტი 

პროგრამის სტატუსი (ავტორიზებული/აკრედიტებული/-

პირობით აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო  აკრე-

დიტაცია) შესაბამისი გადაწყვეტილების მითითებით 

(ნომერი, თარიღი) 

აკრედიტებული 

(საგანმანათლებლო  

პროგრამების აკრედიტაციის 

საბჭოს 2012  

წლის 11 დეკემბრის N769 

გადაწყვეტილება) 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი საგან-

მანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდის“ 

და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღ-

იარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ერ-

თად 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/ორგა-

ნიზაცია, ქვეყანა) 

ირინა ნაკაშიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველ-

ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართვე-

ლო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

მაგდა ალანია, ივანე ჯავახიშვილის სახე-

ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

მიხეილ ბიჭია, თსუ (მოწვეული ლექტორი), 

გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოცია-

ლური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუ-

ტი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), სა-

ქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნინო დეკანოიძე, აკაკი წერეთლის სახელმ-

წიფო უნივერსიტეტი 

  

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

         სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდე-

ბა 2007 წლიდან. პროგრამამ აკრედიტაცია გაიარა 2012 წელს (საგანმანათლებლო პროგრამების აკრე-

დიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N769, 11/12/2012). უსდ-ს წარმომადგენელებმა დაადასტურეს,  

რომ ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მხარდაჭერილია უსდ-ს ადმინისტრაცი-

ის მხრიდან. წარმოდგენილი პროგრამა დამტკიცებულია სოხუმის უნივერსიტეტის აკადემიური საბ-

ჭოს მიერ (დადგენილება N05/01-35, 21.06.2012). 2019 წლის 19 ივლისის N152/ნ ბრძანების შესაბამისად, 

უნივერსიტეტში განხორციელდა რეორგანიზაცია, რის შედეგადაც გაერთიანდა მათემატიკისა და კომ-

პიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკუ-

ლტეტი. შესაბამისად, ამჟამად ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება საბუნებისმეტყვე-

ლო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე. 

      წარმოდგენილი ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა კურს-

დამთავრებულს შესაძლებლობას აძლევს, მიიღოს საჭირო თეორიული ცოდნა და შეიძინოს პრაქტი-

კული უნარები. პროგრამა აგებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის მიხედვით, 

პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შესაბამისობაშია სწავლების შესაბამის საფე-

ხურთან (ბაკალავრიატი) და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან (ბიოლოგიის ბაკალავრი).  პროგრამა 

მოიცავს 240 კრედიტს. კერძოდ, ზოგადი უცხოური ენა - 18 კრედიტი, დარგობრივი უცხოური ენა - 3 

კრედიტი,  სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 126 კრედიტი, სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსები - 33 კრედიტი, თავისუფალი კომპონენტები - 60 კრედიტი.  
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     უსდ-ს მხრიდან პროგრამა უზრუნველყოფილია ადამიანური რესურსითა და ძირითადი მატერია-

ლურ-ტექნიკური ინფრასტრუქტურით. კერძოდ, ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანთლებლო პროგ-

რამის განხორციელებაში მონაწილეობს  კვალიფიციური  აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, რო-

მელთაც აქვთ  კვლევით ცენტრებსა თუ უნივერსიტეტში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ბი-

ოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას ჰყავს დარგის კვალიფიციური ხელმძღვანელი, 

რომელსაც აქვს მრავალწლიანი როგორც პედაგოგიური, ისე სამეცნიერო გამოცდილება. მთლიანობა-

ში, საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალის კვალიფი-

კაცია შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს უნ-

ივერსიტეტის 16 აკადემიური (აფილირებული), მათ შორის 3 პროფესორი, 12 ასოცირებული პროფე-

სორი, 1 ასისტენტ-პროფესორი. პროგრამის განხორციელებაში ასევე მონაწილეობს 6 მოწვეული  და 4 

ადმინისტრაციული და  4 დამხმარე პერსონალი. უსდ-ს აქვს სასწავლო პროცესის შესაბამისი მატერი-

ალურ-ტექნიკური ბაზა. უსდ-ს ბიბლიოთეკა, სადაც განთავსებულია პროგრამაში მითითებული შესა-

ბამისი ლიტერატურა. უნივერსიტეტს აქვს წვდომა პროგრამისთვის აუცილებელ სამეცნიერო ბაზებ-

თან.  უსდ-ს აქვს საგამოცდო ცენტრი, საკონფერენციო და სასწავლო აუდიტორიები, კომპიუტერული 

კლასები და დარგის მიმართულების ლაბორატორიები. პროგრამის სტუდენტებს აქვთ წვდომა მათ 

შორის  მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორიასთან, რომელიც აღჭურვილია ბიოუსაფრთხოების 

კაბინეტებით, რეალურ დროში და კონვენციური პოლიმერიზაციული ჯაჭვური რეაქციების აპარატუ-

რით. 

       მთლიანობაში, ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი  შრომის 

ბაზრის, სფეროსა და საზოგადოების განვითარების მოთხოვნებს. პროგრამა შეძლებს დარგის მიმარ-

თულებით კვალიფიციური კადრების მომზადებას. 

 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვიზიტამდე ექსპერტთა ჯგუფის წევრებმა, ხარისხის წარ-

მომადგენელთან ერთად, დისტანციურად განვიხილეთ საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით. სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა 

ჯგუფის ვიზიტი შედგა 2021 წლის 20 მაისს (2021 წლის 17 მაისის  ბრძანება №449159) მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზის დათვალიერების მიზნით.  ადგილზე ვიზიტის დროს, ექსპერტთა ჯგუფს ხარისხის 

წარმომადგენელთან ერთად, უსდ-ს წარმომადგენელებმა შესაძლებლობა მოგვცეს, დაგვეთვალიერ-

ებინა დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ვიზიტი წარიმართა კონსტრუქციულ და თა-

ნამშრომლობით გარემოში. უნივერსიტეტის მხრიდან უზრუნველყოფილი იყო პროცესში მონაწილე 

ყველა პირის ჩართულობა.  არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, გასაუბრება 

წარიმართა დისტანციურად (21.05.2021). ვიზიტმა მოიცვა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყვე-

ლა შეხვედრა. კერძოდ, ექსპერტთა ჯგუფს შესაძლებლობა მოგვეცა, ონლაინ პლატფორმის გამოყენებ-
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ით შევხვედროდით პროგრამის განვითარება/განხორციელებაში ჩართულ პირებს, კერძოდ, ადმინის-

ტრაციის წარმომადგენლებს, თვითშეფასების ჯგუფს, უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურების წარმომადგენლებს, პროგრამის ხელმძღვანელებს, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალს, სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამსაქმებლებს.  ინტერვიუს ბოლოს 

ექსპერტთა ჯგუფს შესაძლებლობა მოგვეცა, დაწესებულების წარმომადგენლებისთვის გაგვეცნო გუნ-

დურად შეჯერებული ძირითადი მიგნებები.  

 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიოლოგიის“ საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეფასებისას, რომელიც ეფუძნება წარმოდგენილ დოკუმენტაციასა და ვიზიტის შედეგებს, ექსპერტთა 

ჯგუფმა დაადგინა პროგრამის შესაბამისობა  სტანდარტებთან. კერძოდ, 

o სტანდარტი 1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები და მათთან  პროგრა-

მის შესაბამისობა -   მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;   

o სტანდარტი  2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების ადე-

კვატურობა -  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

o სტანდარტი 3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან; 

o სტანდარტი 4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა -  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

o სტანდარტი 5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები - შესაბამისობაშია მოთხოვ-

ნებთან. 

 

 რეკომენდაციები 
 

o პროგრამის განვითარებისთვის რეკომენდებულია პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერე-

ბა; 

o თეორიული საბაკალავრო ნაშრომი სრულფასოვნად  ვერ განამტკიცებს სწავლის ყველა შედეგს, შე-

საბამისად, დასაკორექტირებელია  სასწავლო კურსისა და სწავლის შედეგების რუკა; 

o გასწორდეს ზოგიერთი სასწავლო კურსის (მაგალითად, ეკოლოგია, უხერხემლოთა ბიოლოგია, ქი-

მიის შესავალი, ციტოლოგია, ჰისტოლოგია,  ხერხემლიანთა ბიოლოგია, ბიოფიზიკის საფუძვლები, 

განვითარების ბიოლოგია, მოლეკულური ბიოლოგია და სხვა.) სილაბუსში  შეფასების ფორმებსა 

და მეთოდებში არსებული ხარვეზები;  

o აუცილებელია, პროგრამით განსაზღვრული შედეგებისა და პროგრამის ფინანსური მდგრადობის 

სრულად მისაღწევად ბიუჯეტით დაკონკრეტდეს დაგეგმილი ძირითადი აქტივობები, ხოლო „სხვა 

ხარჯების“ ნაწილში თანხის ოდენობა გაიზარდოს, რათა სწორედ „სხვა ხარჯები“ იყოს ამა თუ იმ 
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აქტივობისთვის აუცილებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოყენებული. შესაბამისად, 

ბიუჯეტის შედგენის წესი/ფორმა შეიცვალოს, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, და ადაპტირ-

დეს ბიოლოგიის  პროგრამისთვის. 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

o სამომავლოდ კარგი იქნება საერთაშორისოდ აღიარებული უსდ-ების ანალოგი პროგრამების გათ-

ვალისწინებაც; 

o სასურველია, სასწავლო კურსის „იმუნოლოგიის“ არჩევითი სტატუსი შეეცვალოს სავალდებულო-

თი; 

o მისასალმებელია სასწავლო კურსის „აკადემიური წერის“ არსებობა, მაგრამ კარგი იქნება, წყაროთა 

მითითების წესსა და ტექნიკას, კერძოდ, აკადემიური წერის მინიმალური სტანდარტების დაცვას 

მიექცეს მეტი ყურადღება, ხოლო სასწავლო კურსის შინაარსი ფოკუსირდეს, დარგის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის მომზადებაზე; 

o სასურველია, ყველა საბაკალავრო ნაშრომი მოიცავდეს ექსპერიმენტულ ნაწილსაც. ვფიქრობთ, სა-

ბაკალავრო ნაშრომში კვლევითი კომპონენტის გაძლიერება ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სამეც-

ნიერო ღონისძიებებში მეტ ჩართულობასა და დაინტერესებას; 

o სასურველია პროგრამის სტუდენტთა კვლევით პროექტებში უფრო მეტად ჩართვა; 

o კარგი იქნება, სასწავლო პროცესშიც იყოს მრავალფეროვანი მეთოდები (მაგალითად, სინთეზისა 

და ანალიზის,   სოკრატესეული ) გამოყენებული; 

o სასურველია განმავითარებელი შეფასებების გამოყენება; 

o სასურველია პროგრამაში სიახლეებისა და მნიშვნელოვანი მიღწევების გაზიარების მიზნით, დარ-

გის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა; 

o კარგი იქნება, აკადემიური პერსონალის მეტი ჩართულობა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეც-

ნიერო პროექტებში; 

o უნივერსიტეტმა დანერგოს და აამოქმედოს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვლევითი აქ-

ტივობების წახალისების მექანიზმები სამეცნიერო პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით; 

o კარგი იქნება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით ტრენინგების რეგულარულად ჩატარე-

ბის გაგრძელება აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის; 
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o სასურველია, უნივერსიტეტს ჰქონდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV-ის საერთო 

სტანდარტი შემუშავებული მათი სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობებისა და პედაგოგიური საქმია-

ნობის შესახებ უფრო სრული წარმოდგენის შესაქმნელად; 

o დარგობრივი ლაბორატორიების  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება; 

o სასურველია პროგრამის  სტუდენტებს ქონდეთ  ექსპერიმენტულ ცხოველებზე კვლევების ჩატარე-

ბის შესაძლებლობა; 

o სასურველია დისტანციურ სწავლებაში მუდლის ან სხვა მსგავსი პლატფორმის ჩართვა;  სწავლები-

სთვის აუცილებელი ონლაინ პლატფორმის (მაგ. ზუმის) უწყვეტად სარგებლობის უზრუნველ-

ყოფა; 

o გამოკითხვების დახვეწა, რაც ხელს შეუწყობს კონკრეტული საჭიროებების გამოვლენას;   

o სასურველია, გაფართოვდეს გარე შეფასების მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამის გაძლიე-

რებას; 

o სასურველია გამოკითხვების დროს კონფიდენციალობის მეტად უზრუნველყოფა;  

o სტუდენტების მიერ სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარების დახვეწა;  

o კარგი იქნება, პროგრამაში ცვლილებების/სხვა აქტივობების განხორციელების პროცედურების თა-

ობაზე აკადემიური პერსონალი უფრო სრულყოფილად იქნეს ინფორმირებული. 

 

    საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე მიმ-

ოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

o ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის invertebrate physiology ჩართვა პროგრამაში, რაც ხელს შეუწ-

ყობს სამომავლოდ პროგრამაზე გაცვლით პროგრამებში მონაწილე უცხოელი სტუდენტების ჩარ-

თვას. 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის შე-

საბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, რომლე-

ბიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები შეესაბამება 

უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის გაუმჯო-

ბესებისთვის მუდმივად  ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

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

დამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს სფეროსა და სა-

ზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

     ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული. პროგრა-

მიდან ჩანს, თუ რა  ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე კურსდამთავრებულის მომზადე-

ბისკენ არის ფოკუსირებული პროგრამა ბიოლოგიის სხვადასხვა სფეროში. დღეს არსებული ტენ-

დენციების გათვალისწინებით, დარგში არსებული პრობლემების წარმატებით მოგვარება, ასევე და-

რგის მიმართულებით ცოდნის შემდგომი გაღრმავება, განსაკუთრებით ბიოტექნოლოგიების მიღწე-

ვების გაზიარების, ინოვაციური მიდგომების შემუშავების ან სხვა საკითხების გადაჭრა წარმოუდგე-

ნელია  კვალიფიციური სპეციალისტის გარეშე. შესაბამისად, პროგრამაში გაკეთებულია ძირითადი 

აქცენტები მათ შორის სოფლის მეურნეობის, ბიოტექნოლოგიის, ბიომრავალფეროვნებისა თუ სხვა 

მნიშვნელოვან საკითხებზე.  

   წარმოდგენილი პროგრამა შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოს მე-6 დონის საკვალიფი-

კაციო აღმწერის მოთხოვნებს და გულისხმობს სტუდენტისთვის  ბიოლოგიურ მეცნიერებებში ფარ-

თო ცოდნის მიცემას.  ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული მიზნები რეალისტური 

და მიღწევადია. სახელდობრ, ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვა-

ლიფიციური, კონკურენტუნარიანი, დარგის განვითარების თანამედროვე მოთხოვნისა და ღირებუ-

ლებების შესაბამისი, უწყვეტი პროფესიული ზრდის მქონე პროფესიონალები, რომლებსაც ექნებათ 

ფართო ცოდნა: კერძოდ, 1. ცოცხალი სამყაროს, ბიომრავალფეროვნების წარმოშობის, ევოლუციის, 

არსებული კონცეფციების, თეორიების, ტაქსონომიისა და კლასიფიკაციის ძირითადი პრინციპების 

შესახებ; 2. ცოცხალი სამყაროს ცალკეული წარმომადგენლის სტრუქტურულ-ფუნქციური, უჯრე-

დის, გენომის ორგანიზაციის, მემკვიდრეობითობის, უჯრედში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესე-

ბის ქიმიური და მოლეკულური მექანიზმების შესახებ; 3. გამოყენებითი ბიოლოგიის თანამედროვე 

მიღწევებსა და ბიოლოგიურ ორგანიზმებზე დამყარებული ტექნოლოგიების შესახებ; 4. გარემოს 

მდგომარეობის მონიტორინგის, შეფასების, დარღვეული ეკოსისტემების რემედიაციის, რაციონა-

ლური ბუნებათსარგებლობის პრინციპების შესახებ; 5. საველე პირობებსა და ლაბორატორიებში 

უსაფრთხო მუშაობისათვის აუცილებელი პრაქტიკული და ლაბორატორიული უნარ-ჩვევები. ამდე-
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ნად, დასახელებული მიზნები შეესაბამება ბიოლოგიის ბაკალავრის კვალიფიკაციას, უნივერსიტე-

ტის მისიასა და მიზნებს, თუმცა დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით, პროგრამის გასაძლი-

ერებლად სასურველია ლაბორატორიული სამუშაო სივრცის გაფართოება, ასევე არსებული მატერი-

ალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას.    

        პროგრამაში გასაძლიერებელია ინტერნაციონალიზაციის საკითხი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  

უსდ-ს მეირ თვითშეფასების დოკუმენტში ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები 

განხილულია გასაუმჯობესებელ მხარედ.  ვფიქრობთ, ინტერნაციონალიზაციის გაღრმავება/ გაძლი-

ერება მნიშვნელოვანად წაადგება პროგრამის განვითარებას.  

     ექსპერტთა ჯგუფი   გაეცნო სსუ-ის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტირებულ პოზიციას შემდეგ 

რეკომენდაციასთან - „პროგრამის განვითარებისთვის სასურველია პროგრამის ინტერნაციონალიზა-

ციის გაძლიერება“ დაკავშირებით. ექსპერტთა ჯგუფი დადებითად აფასებს  პროგრამის 2 სტუდენ-

ტის ჩართულობას გაცვლით პროექტებში, რაც არ აღნიშნულა ვიზიტის დროს  უსდ-ს წარმომადგენ-

ლების მხრიდან.  ვფიქრობთ, რომ ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება  სასურველია დარჩეს 

პროგრამის პრიორიტეტულ საკითხად, რასაც უსდ-ს წარმომდგენლებიც ადასტურებენ, როგორც 

შეხვედრების, ასევე არგუმენტირებული პოზიციის წარმოდგენის დროს. თუმცა ექსპერტთა ჯგუფმა 

არ გაიზიარა წარმოდგენილი პოზიცია, რადგანაც ინტერვიუების დროს სტუდენტებს არ ჰქონდათ 

ინფორმაცია მსგავსი ფაქტების შესახებ. ამასთან ერთად, უნივერსიტეტის არგუმენტირებულ პო-

ზიციაში  სასურველი იყო, უსდ-ს დაეზუსტებინა  პროგრამის სტუდენტების უცხოეთში ყოფნის 

წლები.   

     ვიზიტიდან ირკვევა, რომ პროგრამა გაზიარებულია პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ 

და მოწვეული პერსონალთან, ასევე სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან.  

ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ- 

გვერდზე, შესაბამისად, პროგრამის მიზნები საჯარო და ხელმისაწვდომია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგიული განვითარების გეგმა;  

o უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და 

ფარმაციის ფაკულტეტის დებულება;  

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;   

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 

o უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია;  

o უნივერსიტეტის ვებგვერდი: https://www.sou.edu.ge/ ; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

o რეკომენდაციები    

o  პროგრამის განვითარებისთვის რეკომენდებულია პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის გაძლი-

https://www.sou.edu.ge/


10 

 

ერება. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o       

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის შემთხვე-

ვაში)  

 
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 

              X       მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐      ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐      არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და პასუხისმგებლობა-

სა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების გასა-

ზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

      ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები და შედეგები შესაბამისობაშია 

ერთმანეთთან, გაზომვადი და რეალისტურია. კერძოდ, პროგრამაში წარმოდგენილი სწავლის შედე-

გები შესაბამისობაშია ბიოლოგიის ბაკალავრის კვალიფიკაციასთან, ასევე გათვალისწინებულია კვა-

ლიფიკაციის დონე. ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები გამომდინარეობს 

პროგრამის მიზნებიდან და თანხვედრაშია მათთან. პროგრამით ნათლად არის განსაზღვრული სწავ-

ლის შედეგები ცოდნა-გაცნობიერების, უნარებისა და პასუხისმგებლობა-ავტონომიურობის კომპო-

ნენტების მიხედვით.  წარმოდგენილი პროგრამის სწავლის შედეგები არის გაზომვადი, მიღწევადი 

და რეალისტური.   
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     პროგრამაში წარმოდგენილი სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან, ასევე 

შედეგები ჩამოყალიბებულია ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-6 დონის საკვალიფიკაციო 

აღმწერის მოთხოვნების მიხედვით, შეესაბამება სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის მე-3 მუხ-

ლით განსაზღვრულ შინაარსს ( 0511 ბიოლოგია). 

      პროგრამაში განსაზღვრული სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია კურსდამთავრებულთა პროფე-

სიით დასაქმების სფეროების მოთხოვნებთან; პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ექ-

ნება სწავლა გააგრძელოს განათლების შემდეგ საფეხურზე. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასე-

ბისთვის წარმოდგენილია კურიკულუმის ანალიზი, სადაც  განსაზღვრულია  სასწავლო კურსები 

კონკრეტული სწავლის შედეგის განვითარებას სამი პროგრესული დონით - I - (introduction /გაცნო-

ბა);  P- (practicing/გაღრმავება); M - (mastering/განმტკიცება).  სასწავლო კურსების შემთხვევაში ერთი 

აკადემიური პერსონალი წარმართავს სასწავლო პროცესს.  ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის 

სწავლის შედეგები და სამიზნე ნიშნულები იგეგმება იმ სასწავლო  კურსებში, რომლებშიც კურიკუ-

ლუმის რუკის მიხედვით, ხდება პროგრამის სწავლის შედეგების გაღრმავება/ განმტკიცება. ასევე, 

განსაზღვრულია სწავლის შედეგების შეფასების პერიოდულობა.  აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 

ერთი და იმავე სწავლის შედეგზე გასვლა ხორციელდება სხვადასხვა სასწავლო კურსის ფარგლებში, 

შესაბამისად, ერთი შედეგის შეფასება ხდება ერთზე მეტი შემფასებლის მიერ. თუმცა საბაკალავრო 

ნაშრომებიდან  ჩანს, რომ სრულფასოვნად ვერ მიიღწევა სწავლის შედეგები. გასაძლიერებელია აკა-

დემიური წერა მინიმალური მინიმალური სტანდარტების დაცვის მიმართულებით.  წარმოდგენი-

ლი დოკუმენტაციიდან და გასაუბრებიდან ჩანს, რომ საბაკალავრო ნაშრომი შეიძლება იყოს თეორი-

ული, შესაბამისად, შეუძლებელია ყველა შედეგზე გასვლა. მთლიანობაში, პროგრამის შინაარსი და 

სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას, რომელიც მოიცავს: ძირ-

ითად ცოდნას, გაცნობიერებასა და უნარებს, შეესაბამება ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას; 

კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს და იძლევა განათლების 

შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას; შეესაბამება დარგის 

სპეციფიკას და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, რომლის დასტურია დაინტერესებული მხარეების 

(დამსაქმებლები) გამოკითხვის შედეგები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o პროგრამის სწავლის შედეგები; 

o პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა;  

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი;  

o პროგრამის სწავლის შედეგების შედგენაში ჩართული დაინტერესებული პირების მონაწი-

ლეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

o კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი; 

o კურსდამთავრებულთა უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების 

მაჩვენებელი;  

o გამოკითხვის შედეგები;  

o სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტები და მასალები (სტუდენტთა საბაკალავრო 
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ნაშრომები); 

o ვებგვერდი: www.sou.edu.ge. 

რეკომენდაციები: 

o თეორიული საბაკალავრო ნაშრომი სრულფასოვნად  ვერ განამტკიცებს სწავლის ყველა შედ-

ეგს, შესაბამისად, დასაკორექტირებელია  სასწავლო კურსისა და სწავლის შედეგების რუკა. 

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 შემთხვე-

ვაში)  

 
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 

               X    მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

     X   

 

 

http://www.sou.edu.ge/
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2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატუ-

რობა 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და მოსალოდ-

ნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

თლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანთლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედუ-

რები განსაზღვრულია  საქართველოსა და უსდ-ში მოქმედი სამართლებრივი აქტებით. კერძოდ, 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიე-

რების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის N19/ნ  ბრძანებით დამტკიცებული  შესაბამისი პროცე-

დურების გავლის შემდეგ პროგრამაზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს სრული ზოგადი  განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მქონე ან მასთან  გათანაბრებული პირი. პროგრამა 

ითვალისიწინებს უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ პროგრამაზე მიღების სპეციფიკას, საგნების 

პრიორიტეტებისა და მათი შესაბამისი კოეფიციენტების გათვალისწინებით. კანონმდებლობის შესა-

ბამისად, ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სავალდებულო საგნებად განსაზღვრულია: ქართუ-

ლი ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული), მათემატი-

კა. გარდა აღნიშნულისა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირ-

ებს.  სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული წესისა და უნივერსიტეტში არსებული შიდა რეგულაციებ-

ის მიხედვით, პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება შესაძლებელია, აგრეთვე, მობილობით.  

    ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამ-

აზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურადაა დაკავშირებული პროგრამის შინაარსთან, სწავლის შე-

დეგებთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და  შესაბამისობაშია  ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებ-

ლობასთან და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დადგენილ სამართლებრივ აქტებთან. 

     უსდ-ს მიერ პროგრამაზე მიღებასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყოველ-

წლიურად თავსდება შეფასებებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, ცნობარსა და 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.sou.edu.ge. ამდენად, უსდ უზრუნველ-

ყოფს პროგრამაზე დაშვებასთან დაკავშირებული პროცედურების სამართლიანობას, საჯაროობასა 

და  ხელმისაწვდომობას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

http://www.sou.edu.ge/
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o თვითშეფასების ანგარიში (თანდართული დოკუმენტაცია); 

o პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები;  

o გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდი: www.naec.ge ;  

o სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი: www.sou.edu.ge ; 

o წესდების დამტკიცების შესახებ აქტი; 

o „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

o ინტერვიუს 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 შემთხვე-

ვაში)  

 
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 

              X      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, შე-

მუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი ითვა-

ლისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის სტ-

რუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია 

პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

http://www.naec.ge/
http://www.sou.edu.ge/
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა/შემუშავებისას შესაბამისობა-

შია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სამართლებრივ აქტებთან, ევროპული კრედიტე-

ბის ტრანსფერის სისტემასთან, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

სტანდარტებსა და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მოთხოვნებთან.  წარმოდგენილი პროგრა-

მის სტრუქტურა, შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შესაბამისობაშია სწავლების საფეხურ-

თან (ბაკალავრიატი), მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან (ბიოლოგიის ბაკალავრი) და შესაძლებელს 

ხდის პროგრამაში დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამის შინაარსში გათვალის-

წინებულია პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები.       

    ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელია (8 სემესტრი), 

მოიცავს 240 ECTS  (1 კრედიტს შეესაბამება 25 სთ), რომელიც განაწილებულია შემდეგნაირად:  კერ-

ძოდ, ზოგადი უცხო ენა (18 ECTS);  დარგობრივი უცხო ენა  (3 ECTS);  სპეციალობის სავალდებულო 

სასწავლო კურსები -126  ECTS; სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები -33 ECTS; თავისუფალი 

კომპონენტები 60 ECTS, სადაც სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა თავისი სურვილისამებრ აირჩიოს: 

1) თავისუფალი კურსები - 60 ECTS უსდ-ს ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში არსე-

ბული სასწავლო კურსი; ან 2) დამატებითი (minor) პროგრამა - 60 ECTS,  მოიცავს 48 ECTS და თავი-

სუფალ კურსებს 12 ECTS; ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში რეაკრედიტაციის დროს განხორ-

ცილედა  გარკვეული ცვლილებები. კერძოდ, ზოგიერთი სასწავლო კურსები დაიყო ცალკეულ დის-

ციპლინებად, შესაბამისად, ცვლილებები შეეხო სახელწოდებებსაც (მაგ. „ბოტანიკა I“-ისა და „ბოტა-

ნიკა II-ის“ სახელწოდება გახდა „მცენარეთა მორფოლოგია“ და „მცენარეთა სისტემატიკა“, „ზოოლო-

გია I“-ისა და „ზოოლოგია II-ის“ - „უხერხემლოთა ბიოლოგიითა“ და „ხერხელმლიანთა ბიოლოგი-

ით“; „ციტოლოგია და ჰისტოლოგია“ დაიყო სასწავლო დისციპლინებად და ცალ-ცალკე გამოიყო 

„ჰისტოლოგია“ და „ციტოლოგია“). გარდა აღნიშნულისა, გაიზარდა ცალკეულ სასწავლო კურსებზე 

მინიჭებული კრედიტების რაოდენობა („ადამიანის ანატომიი“-სა და „ადამიანის და ცხოველთა 

ფიზიოლოგიის“ კრედიტი გაიზარდა 3-დან 6 კრედიტამდე, „მიკრიბიოლოგია ვირუსოლოგიის 

საფუძვლებით“ (6 ECTS) დაიყო „მიკრობიოლოგია“ (6 ECTS) და „ვირუსოლოგია“ (3 ECTS) რის 

საფუძველიც გახდა დღეს არსებული გამოწვევები. ასევე, სასწავლო კურსების „ადამიანის ანატო-

მია“, „ადამიანის და ცხოველის ფიზიოლოგია“ 3-3 კრედიტი გაიზრდა და შეადგენს  6-6 ECTS0-ს).   

თავისუფალი კრედიტების რიცხვი 9-დან 12 ECTS-მდე გაიზარდა; დამატებითი პროგრამის (minor) 

სპეციალობის კურსების 48 ECTS  გადანაწილდა შემდეგნაირად: 36 ECTS კრედიტი სავალდებულო 

სასწავლო კურსები და 12 ECTS კრედიტი არჩევითი კურსები. რეაკრედიტაციის შემდეგ წარმოდ-

გენილ პროგრამაში გაზრდილია სასწავლო არჩევითი კურსების რაოდენობა და კრედიტის მოცუ-

ლობა (კერძოდ, 18- ECTS-ის ნაცვლად გახდა 33 ECTS. პროგრამაში წარმოდგენილია ახალი არჩევი-

თი სასწავლო კურსები (მაგ. „ტოქსიკოლოგია“, „პარაზიტოლოგია“, „ფსიქიკური პროცესების 

ფიზიოლოგია“, „ცენტრალური ნერვული სისტემების ფიზიოლოგია“, „პოპულაციური გენეტიკა“, 
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„გენომის დიაგნოსტიკა“, „ნემატოლოგია“, „ორნითოლოგია“, თითეულს მინიჭებული აქვს 3 ECST).  

შესაძლებლობების ფარგლებში, პროგრამაში წარმოდგენილ სასწავლო კურსებში განახლდა  სასწავ-

ლო ლიტერატურის ნუსხა. სსუ-ს ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში შეტანილია ახალი ე.წ. „რიდერები“ 

და სახელმძღვანელოები. გაიზარდა ელექტრონული ბაზებისა და წიგნად ფონდში შესული ლიტე-

რატურის რაოდენობა. ასევე უსდ-ს  მიერ დაინერგა სწავლებისა და შეფასების ელექტრონული ინ-

სტრუმენტები, გაიზარდა კომპიუტერების რაოდენობა, განახლდა ლაბორატორიების მატერიალურ-

ტექნიკური აღჭურვილობა. 

     პროგრამაში წარმოდგენილი სასწავლო კურსები გადანაწილებულია თანმიმდევრულად და ლო-

გიკურად, თითოეული სასწავლო კურსის შემთხვევაში განსაზღვრულია  შემდგომ სასწავლო კურ-

სზე დაშვების წინაპირობები. 

     ვიზიტის დროს სტუდენტები და კურსდამთავრებულები აღნიშნავენ, რომ სასწავლო კურსზე პა-

სუხისმგებელი აკადემიური  და მოწვეული პერსონალი მაქსიმალურად ცდილობს, გაუზიაროს  სა-

ჭირო ცოდნა სტუდენტებს.  სტუდენტები და კურსდამთავრებული სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ 

მათი პროგრამა გაზიარებულია პროგრამის ხელმძღვანელების მხრიდან, ასევე  გათვალისწინებუ-

ლია მათი სურვილები და გაზრდილია ზოგიერთი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა 

(მოჰყავთ მაგალითები). გასაუბრების დროს კურსდამთავრებული სტუდენტები ადასტურებენ, რომ 

ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს მათთვის  საჭირო  პრაქტიკული უნარ-ჩვევე-

ბის გამომუშავებას, თუმცა, გამოთქვამენ სურვილს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება-

ზე. რაც შეეხება დამსაქმებლების შეფასებას, წარმოდგენილი დამსაქმებლები ადასტურებენ, რომ 

პროგრამა უზრუნველყოფს მათთვის აუცილებელი კონკურენტუნარიანი  და თანამედროვე მოთ-

ხოვნების შესაბამისი ცოდნით შეიარაღებული  კადრების მომზადებას. 

    წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და შეხვედრებიდან ჩანს ყველა დაინტერესებული მხარის (უსდ 

-ს ადმინისტრაცია, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სტუდენტი, კურსდამთავრებული, დამ-

საქმებელი) ჩართულობა პროგრამის  შემუშავებაში.    

     სსუ უზრუნველყოფს პროგრამის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობასა და ხელმისაწვდომობას. 

ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანთლებლო პროგრამის შესახებ ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o ვებგვერდი: www.naec.ge ;  

o სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი www.sou.edu.ge ; 

o ინტერვიუს შედეგები (უსდ-ს ადმინისტრაციასთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, დამსაქ-

მებლებსა და სტუდენტებთან). 

რეკომენდაციები: 

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

http://www.naec.ge/
http://www.sou.edu.ge/
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დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სამომავლოდ კარგი იქნება საერთაშორისოდ აღიარებული უსდ-ების ანალოგი პროგრამების 

გათვალისწინებაც; 

o სასურველია სასწავლო კურსის „იმუნოლოგიის“ არჩევითი სტატუსი შეეცვალოს სავალდებ-

ულოთი.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o       

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის შემთხვ-

ევაში)  

 
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 

              X      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/ მოდუ-

ლის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის 

სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს აქ-

ტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღ-

წევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანთლებლო პროგრამაში წარმოდგენილი სფეროს სასწავლო კურ-

სები დალაგებულია ლოგიკურად წინაპირობების გათვალისწინებით. წარმოდგენილი პროგრამის  

შინაარსი და  კრედიტების რაოდენობა შესაბამისობაშია  პროგრამის სწავლის შედეგებთან. პროგ-

რამის შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს სტუდენტის ცოდნისა და უნარების განვითარებას 

ბიოლოგიური დარგის კომპეტენციისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით შემდეგი საქმიანობის 
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განხორციელებას სხვადასხვა მიმართულებით. 

      პროგრამაში წარმოდგენილ სასწავლო კურსებში განსაზღვრულია  საკონტაქტო და დამოუკიდე-

ბელი საათების რაოდენობა. სასწავლო კურსის თითოეული სილაბუსი მოიცავს: სასწავლო კურსის 

დასახელებას, სასწავლო კურსის კოდს, საგანმანათლებლო საფეხურს, სილაბუსის ავტორს (კერძოდ, 

განმახორციელებელი აკადემიური  პერსონალის საკონტაქტო მონაცემებს), ფაკულტეტს, დეპარატა-

მენტს,  საგანმანთლებლო პროგრამას, სემესტრს, სასწავლო კურსის სტატუსს, სწავლების ენას, კრე-

დიტების რაოდენობას (საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის თანაფარდობის გათვალისწინე-

ბით),  სასწავლო კურსის მიზნებს, ფორმატს,  სწავლის შედეგებს, კომპეტენციის ჩამონათვალს, სწავ-

ლება/სწავლების მეთოდებს, სტუდენტის  ცოდნის შეფასების სისტემასა და კრიტერიუმებს, სავალ-

დებულო და დამატებით ლიტერატურას,  მეცადინეობის ფორმას.  

     პროგრამაში წარმოდგენილი თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია  

პროგრამის სწავლის შედეგებთან; სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა 

(საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და 

სწავლის შედეგებს; ასევე საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა კურსის 

სპეციფიკიდან გამომდინარეობს, ითვალისწინებს სწავლა-სწავლების შესაბამის მეთოდებს (ლექცია, 

პრაქტიკუმი, სემინარი, ლაბორატორიული სამუშაო და სხვ), რომელიც შეესაბამება კურსის შინაარს-

სა და სწავლის შედეგებს; ყოველი სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები ფასდება შესაბამისი კრიტე-

რიუმით, რომლებიც, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ერთმანეთისაგან განსხვავე-

ბულია და აღწერილია სილაბუსში. რაც შეეხება სასწავლო კურსის სილაბუსში გამოყენებულ ლიტე-

რატურას,   მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა შესაბამისობაშია 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებთან. 

    შეხვედრებიდან ირკვევა, რომ თითოეული სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ ტარდება 

სტუდენტთა გამოკითხვა და აღნიშნული სასწავლო კურსის სწავლებასთან დაკავშირებით მათი  

მოსაზრებების გაზიარება. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის  გამოკითხვები ტარდება რეგუ-

ლარულად და მიმართულია  პროგრამის შედეგების გაუმჯობესებისკენ. შეხვედრებიდან ასევე ჩანს, 

რომ საჭიროა კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით მეტი უზრუნველყოფის მექანიზმების ამოქ-

მედება-დანერგვა.  

   პროგრამის განვითარებისთვის კარგია სასწავლო კურსის „აკადემიური წერა“ ჩართვა პროგრამაში, 

განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამაში წარმოდგენილია საბაკალავრო ნაშრომი. 

თუმცა ინტერვიუების შედეგად ჩანს, რომ აკადემიური წერის წესები, ძირითადად, ფოკუსირებუ-

ლია სამართლებრივ წერასა და მართლწერაზე.  საბაკალავრო ნაშრომებიდან ირკვევა, რომ, ძირითა-

დად, წარმოდგენილია ლიტერატურის მიმოხილვა. თუმცა საბაკალავრო ნაშრომში ექსპერიმენტუ-

ლი ნაწილის ნაკლებობა/არარსებობა; ასევე, გასაძლიერებელია აკადემიური წერის მინიმალური 

სტანდარტების დაცვის მიმართულებით მუშაობა. ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრებით, სასურველია, 

აკადემიური წერა ფოკუსირდეს, დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სამეცნიერო ნაშრომის 

მომზადებაზე. ვინაიდან პროგრამაში წარმოდგენილია საბაკალავრო ნაშრომი, მაქსიმალურად უნდა 
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იქნას გათვალისწინებული აკადემიური წერის შინაარსშიც; გარდა აღნიშნულისა, საჭიროების შემთ-

ხვევაში, შესაძლებელია შეიცვალოს სემესტრიც.  

    პროგრამაში საყურადღებოა, სავალდებულო ზოგადი ინგლისური ენის 18 კრედიტთან ერთად, 

დარგობრივი ინგლისურის სასწავლო კურსის არსებობა, რაც მნიშვნელოვნად წაადგება პროგრამის 

განვითარებას, მათ შორის, მეტ შესაძლებლობებს მისცემს სტუდენტს, სპეციალობის მიმართულე-

ბით მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო  პროექტებში.  

      სასწავლო კურსების უმეტესობაში წარმოდგენილია ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცა-

დინეობები, რაც ასევე  მნიშვნელოვანია პროგრამის წარმატებისთვის დარგის სპეციფიკისა და დღეს 

არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით.   

     ზოგიერთი სასწავლო კურსის სილაბუსში (მაგ. ფიზიკის შესავალი),  არაა ნათლად განსაზღვრუ-

ლი საშინაო დავალების შესრულებისადმი წაყენებული მოთხოვნები და კრიტერიუმები. სასურვე-

ლია სწავლის მიზნებისა და შედეგების დაკონკრეტება ზოგიერთი სხვა  სასწავლო კურსის შემთხ-

ვევაში (მაგ. ციტოლოგიის მიზნები დასახელებულია ცოდნა-გაცნობიერების ფარგლებში, ხოლო 

„უნარების“ ნაწილში წარმოდგენილია მხოლოდ „ცოდნის გამოყენება კონკრეტული ამოცანების 

გადასაჭრელად“. ვფიქრობთ, ჩანაწერი „ცოდნის გამოყენება კონკრეტული ამოცანების გადასაჭ-

რელად, ზოგადი ჩანაწერია. მეტი კონკრეტიკა შეიტანს სიცხადეს კონკრეტული პრაქტიკული უნა-

რების გამომუშავებასთან დაკავშირებით  სასწავლო კურსის მიხედვით). 

     გარდა აღნიშნულისა, ზოგიერთი სასწავლო დისციპლინებში შეინიშნება გარკვეული უზუსტობე-

ბი. მაგალითად, სასწავლო კურსების ეკოლოგიასა და უხერხემლოთა ბიოლოგიის შემთხვევაში, გან-

საზღვრულია 1-ქულიანი 15 გამოკითხვა და 5-ქულიანი 3 პრეზენტაცია/საკონტროლო წერა, რომელ-

თა განხორციელება არარეალისტურად გამოიყურება მაშინ, როცა პირველი სასემინარო კვირა 

გაცნობითი ხასიათისაა და შუალედური გამოცდის კვირაც არ ითვალისწინებს სტუდენტთა გამო-

კითხვას და ფიზიკურად 15-ზე ნაკლები კვირა რჩება სტუდენტთა აქტივობისთვის. შესაბამისად, 

დარჩენილი კვირები ვერ იძლევა სილაბუსით დაგეგმილი ამ აქტივობების სრულად განხორციელე-

ბის შესაძლებლობას. გარდა ამისა,  სამედიცინო მიკრობიოლოგიის სასწავლო კურსის შემთხვევაში 

აქტივობის 20 ქულიდან 10 იწერება აქტიურობაში (ყოველი კვირა 1-ქულიანი გამოკითხვა), 2 საკონ-

ტროლო წერა ფასდება 5-5- ქულით (2X5=10 ქულა), ხოლო შუალედური გამოცდა - 30 ქულით და 

ფინალური გამოცდა - 40 ქულით, მაგრამ არ ჩანს, რაში იწერება დარჩენილი 10 ქულა. აღინიშნება 

ტექნიკური ხარვეზები  სხვა სასწავლო დისციპლინებშიც (მაგ. „ქიმიის შესავალი“, „ციტოლოგია“, 

„ჰისტოლოგია“, „ხერხემლიანთა ბიოლოგია“, „ბიოგეოგრაფია“, „ბიოფიზიკის საფუძვლები“, განვი-

თარების ბიოლოგია“, „მოლეკულური ბიოლოგია“ და სხვა, კერძოდ: განსაზღვრულია 15-ჯერ გა-

მოკითხვა/ აქტიურობა, რომელიც ფასდება 2 ქულით, არადა პირველი სასემინარო კვირა გაცნობითი 

ხასიათისაა და გამოკითხვა ფიზიკურად არ ტარდება, შუალედური გამოცდის კვირა გამოკითხვას 

ვერ დაეთმობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფიზიკურად 15 კვირის ფარგლებში ჩასატარებელი გამოკით-

ხვა არ რჩება და, შესაბამისად, ვერ ჩატარდება). გარდა აღნიშნულისა, „მოლეკულური ბიოლოგიის“ 

სასწავლო კურსის წინაპირობაა გენეტიკა, თუმცა სასწავლო კურსების სილაბუსებიდან გამომდინარ-
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ეობს, რომ ორივე IV სემესტრში ისწავლება, რაც რუკაზე გასწორებულია.    

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები;  

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის შედეგები; 

o საბიბლიოთეკო ფონდი;  

o უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

o გასწორდეს ზოგიერთი სასწავლო კურსის (მაგალითად, ეკოლოგია, უხერხემლოთა ბიოლ-

ოგია, ქიმიის შესავალი, ციტოლოგია, ჰისტოლოგია,  ხერხემლიანთა ბიოლოგია, ბიოფიზი-

კის საფუძვლები, განვითარების ბიოლოგია, მოლეკულური ბიოლოგია და სხვა) სილაბუსში 

შეფასების ფორმებსა და მეთოდებში არსებული ხარვეზები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o  მისასალმებელია სასწავლო კურსის „აკადემიური წერის“ არსებობა, მაგრამ კარგი იქნება, 

წყაროთა მითითების წესსა და ტექნიკას, კერძოდ, აკადემიური წერის მინიმალური სტან-

დარტების დაცვას მიექცეს მეტი ყურადღება, ხოლო სასწავლო კურსის შინაარსი ფოკუსირ-

დეს, დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომის მომზა-

დებაზე. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის შემთხვე-

ვაში)  

 
o ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსის invertebrate physiology ჩართვა პროგრამაში, რაც ხელს 

შეუწყობს სამომავლოდ პროგრამაზე გაცვლითი პროგრამებში მონაწილე უცხოელი 

სტუდენტების ჩართვას.  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ☐     შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               X     მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან   
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2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფე-

რული 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 უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის იმ პრაქტიკული და ლაბორატორიული უნარების 

გამომუშავებას, რაც გამომდინარეობს სწავლის შედეგებიდან და შეესაბამება სწავლების პირველ სა-

ფეხურს. პროგრამის სასწავლო კურსები (როგორც სავალდებულო, ისე თავისუფალ არჩევითი) თე-

ორიულ საკითხებთან ერთად, ითვალისწინებს პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოს შეს-

რულებას. ლაბორატორიული მეცადინეობების მიზანია, სტუდენტს ჩამოუყალიბდეს ლაბორატორ-

იაში მუშაობის უნარ-ჩვევები. გარდა აღნიშნულისა, პროგრამაში წარმოდგენილია სასწავლო კურსი 

„აკადემიური წერა“ ასევე ხელს შეუწყობს  სამეცნიერო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. გარდა აღნიშ-

ნულისა, საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება (განსაკუთრებით, კვლევითი ნაშრომი) ხელს უწყობს 

სტუდენტისთვის სამეცნიერო-კვლევითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას/ განმტკიცებას. 

     საველე პრაქტიკა  შედგენილია პროგრამის სწავლის შედეგების შესაბამისად და უზრუნველყოფს 

სტუდენტის მომზადებას პრაქტიკული საქმიანობის დასაწყებად. საველე პრაქტიკისათვის შემუშ-

ავებულია შეფასებისა და გაფორმების ინსტრუქცია. პროფესიული პრაქტიკის გავლის პერიოდში, 

სტუდენტს ხელმძღვანელობას უწევს დარგის კვალიფიციური აკადემიური ან მოწვეული პერსონა-

ლი, რომელიც აფასებს  ასევე სტუდენტის საქმიანობას. ბიოლოგიის პროგრამის სტუდენტებს აქვთ 

შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ  უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ სტუდენტურ კონფე-

რენციებში/ღონისძიებებში. შეხვედრებისას სტუდენტთა ნაკლები დაინტერესება სამეცნიერო კონ-

ფერენციებითა და შემეცნებითი ღონისძიებებით. 

    უსდ-სა და ფაკულტეტის ადმინისტრაცია ხელს უწყობს სტუდენტს, ზამთრისა და ზაფხულის 

არდადეგების დროს სტაჟირება გაიაროს სამეცნიერო-პრაქტიკულ დაწესებულებებში, შესაბამისად, 

ორგანიზებას უკეთებენ მათი წარმომადგენლების შეხვედრას ფაკულტეტის სტუდენტებთან. უნი-

ვერსიტეტს აქვს  გაფორმებული მემორანდუმები, დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სხვადა-

სხვა ორგანიზაციებთან.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o მემორანდუმები;  

o სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები; 

o ინტერვიუს შედეგები შედეგბი (პროგრამის ხელმძღვანელთან, ადმინისტრაციასთან, ხარი-

სხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, სტუდენტებთან); 

o საბაკალავრო ნაშრომები. 

რეკომენდაციები:   
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

o სასურველია, ყველა საბაკალავრო ნაშრომი მოიცავდეს ექსპერიმენტულ ნაწილსაც. ვფიქ-

რობთ, საბაკალავრო ნაშრომში კვლევითი კომპონენტის გაძლიერება ხელს შეუწყობს სტუ-

დენტთა სამეცნიერო ღონისძიებებში მეტ ჩართულობასა და დაინტერესებას; 

o სასურველია პროგრამის სტუდენტთა კვლევით პროექტებში  უფრო მეტად ჩართვა. 

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 შემთხვე-

ვაში)  

 
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 

              X     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 

 

    ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისთვის შერჩეული სწავ-

ლება/სწავლის მეთოდები იძლევა პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას. პროგ-

რამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად, სფეროს სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებული სწავლება/სწავლის მეთოდები შეესაბამე-

ბა შესაბამის საფეხურს (ბაკალავრიატი), კურსის შინაარსს, სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებს და 

მთლიანობაში უზრუნველყოფს განსაზღვრული შედეგების მიღწევას. სასწავლო კურსებში მოცემუ-

ლი სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურს (მე-6 სა-

ფეხური). პროგრამისა და სასწავლო კურსების სილაბუსებიდან ჩანს, რომ  ბიოლოგიის საბაკალავრო 
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პროგრამის ფარგლებში გამოყენებულია სწავლება-სწავლის  შემდეგი მეთოდები: ლექცია, პრაქტი-

კული და ლაბორატორიული მუშაობები, დამოუკიდებელი მუშაობა, ასევე ვერბალური, პრაქტიკუ-

ლი, ლაბორატორიული, წერითი, ახსნა-განმარტებითი, გონებრივი იერიში,  დემონსტრირებისა და 

სხვა მეთოდები. თუმცა ინტერვიუებიდან დგინდება, რომ სასურველია სასწავლო პროცესში სწავლ-

ება -სწავლის მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საგანმანათლებლო  საბაკალავრო პროგრამა; 

o სწავლება-სწავლის მეთოდები; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o ინტერვიუს შედეგები (პროგრამის ხელმძღვანელთან, სასწავლო კურსის განმახორციელებ-

ელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან და სტუდენტებთან); 

o გამოკითხვის შედეგები. 

 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o კარგი იქნება, სასწავლო პროცესში  იყოს მრავალფეროვანი მეთოდები (მაგალითად, სინთე-

ზისა და ანალიზის,   სოკრატესეული ) გამოყენებული. 

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 შემთხვე-

ვაში)  

 
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 

             X     შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐    მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐   ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐   არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  გამჭვირ-

ვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების შეფასება ხორციელდება კანონით დადგე-

ნილი წესის დაცვით, კერძოდ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3 

(05.01.2007) ბრძანების მიხედვით, ასევე უსდ-ს მიერ მიღებული შესაბამისი სამართლებრივი აქტები-

დან გამომდინარე შემუშავებული წესების მიხედვით.  სტუდენტის შეფასება ხორციელდება 100-ქუ-

ლიანი მრავალკომპონენტიანი სისტემით და  ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებას (ერთჯერადი 

ან მრავალჯერადი) და დასკვნით შეფასებას/გამოცდას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შე-

ფასებას.  სასწავლო კურსების შეფასების სისტემა შედგება შუალედური და დასკვნითი შეფას-

ებებისგან. სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას და მოიცავს 

შეფასების ფორმებს, კომპონენტებსა და მეთოდებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ 

რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით გათვალისწინებ-

ულ სწავლის შედეგებს. მიუხედავად აღნიშნულისა, სასურველია, სასწავლო კურსების შეფასების 

კრიტერიუმებში იყოს მეტი სიცხადე და გამჭვირვალეობა.   სილაბუსებში და ინტერვიუების დროს 

არ გამოიკვეთა განმავითარებელი შეფასებები. 

    შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.  სილაბუ-

სებში აღწერილია კონკრეტული შეფასების ფორმები და მეთოდები, განსაზღვრულია მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი, რომელსაც ადგენს უშუალოდ ლექტორი სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციები წარმოდგენილია სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელ წესში.  ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები ფასდება და სამი-

ზნე ნიშნულები იგეგმება იმ სასწავლო დისციპლინებში, რომლებშიც, კურიკულუმის რუკის მიხ-

ედვით, ხდება პროგრამის სწავლის შედეგების გაღრმავება/განმტკიცება. ასევე, განსაზღვრულია 

სწავლის შედეგების შეფასების პერიოდულობა. პროგრამის სწავლის შედეგები ფასდება როგორც 

პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებით.  სასწავლო კურსის სილაბუსების გან-

თავსება ხდება სასწავლო პროცესის მართვის  ინფორმაციულ სისტემაში. რაც შეეხება  გამოცდების 

ჩატარების პროცესს უზრუნველყოფს   საგამოცდო ცენტრი.  

     პროგრამის სტუდენტი გამოცდებთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაციას იღებს ვებგვერდიდან.  

შეფასების სისტემაში დაცულია პროგრამის სტუდენტის უფლება, საჭიროების შემთხვევაში 

გაასაჩივროს მიღებული შედგები უნივერსიტეტის განსაზღვრული სამართლებრივი პროცედურების 

შესაბამისად. სტუდენტი  სწავლის შედეგებთან დაკავშირებით იღებს უკუკავშირს. 

       

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

o გამოკითხვის შედეგები; 

o ინტერვიუს შედეგები (პროგრამის ხელმძღვანელთან, უსდ-სა და ფაკულტეტის ხარისხის 

სამსახურის ხელმძღვანელობასთან, სტუდენტებთან); 
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o უნივერსიტეტის ვებგვერდი: www.sou.edu.ge .  

 

რეკომენდაციები:    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია განმავითარებელი შეფასებების გამოყენება. 

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 შემთხვევ-

აში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X     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 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

X     

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახ-

ორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულო-

ბას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

http://www.sou.edu.ge/
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სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესე-

ბაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირე-

ბით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

  

    2014 წლის 5 აგვისტოს №05/01-172 დადგენილების მიხედვით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტში დამტკიცებულია სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, რომელშიც ყოველი საგანმა-

ნათლებლო საფეხურისათვის განსაზღვრულია სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების და 

შეწყვეტის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭების, საგანმანათლებლო დოკუმენტის გაცემის, სწავ-

ლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი.  

    სტუდენტს აქვს საშუალება, მიიღოს მისთვის აუცილებელი ინფორმაცია და კონსულტაცია როგო-

რც ადმინისტრაციული, ისე აკადემიური პერსონალისგან. აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაცი-

ული და დამხმარე პერსონალის ხელშეკრულებები/სამუშაო აღწერილობები ითვალისწინებს სტუდ-

ენტთა კონსულტაციებს, რომლის პროცესშიც აკადემიური პერსონალი ინდივიდუალურად მუშაობს 

თითოეულ სტუდენტთან.   

   საბაკალავრო პროგრამაში გათვალისწინებულია სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობა, სტუ-

დენტს აქვს უფლება, კონსულტაციისთვის ლექტორს მიმართოს ელექტრონული ფოსტით, ასევე მო-

ბილური ტელეფონის გამოყენებით. 

      სსუ  ფუნქციონირებს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კულტურათაშორისი კავშირების 

სამსახური, რომელიც აცნობს სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამებთან დაკავშირებულ ინფომრა-

ციას, საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციებს უწევს/ეხმარება  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომ-

ზადებაში; აღნიშნული სამსახურის მიზანია პროექტებში სტუდენტთა ჩართულობა; უსდ-ს სტუ-

დენტთა  პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახური ხელს უწყობს სტუდენტთა  ინფორმირებას 

დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ახორციელებს მხარ-

დამჭერ ღონისძიებებს, კერძოდ ხელს უწყობს მათი დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების 

გამომუშავებას, აკვირდება სტუდენტის  პრაქტიკის პროცესს/ეხმარება სტუდენტს   მიღებული თეო-

რიული ცოდნის  პროფესიული პრაქტიკით განმტკიცებაში, აწვდის ინფორმაციას გამოცხადებული 

სტაჟირებების/ვაკანსიების შესახებ,   ეხმარება სტუდენტს დამსაქმებელთან ურთიერთობაში და ა.შ. 

კონსულტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ფაკულტეტის ვებგვერდზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o გამოკითხვის შედეგები;  

o ინტერვიუს შედეგები (პროგრამის ხელმძღვანელთან, ხარისხის სამსახურთან, სასწავლო 

კურსების განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან და სტუდენტებთან);  
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o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საკონსულტაციო საათები.  

რეკომენდაციები: 

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 შემთხვე-

ვაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X      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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული დოკუმენ-

ტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღ-

წერეთ, 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  
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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 შემთხვე-

ვაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐      შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐      ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐      არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან   

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

X    

  

 

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და განსაზ-

ღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 
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 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსო-

ნალის 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 ბა-

ლანსი 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 

 

    სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული პედაგოგები 

ფლობენ სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს. უსდ-ს მიერ აკა-

დემიური პერსონალის არჩევა  ხდება  უსდ-ს მიერ შემუშავებული   კონკურსის წესის შესაბამისად. 

   საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია 

და რაოდენობა უზრუნველყოფს პროგრამის წარმატებით განხორციელებას. პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის საერთო რაოდენობაა 22, მათგან 16 უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალია (3 პრო-

ფესორი, 12 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ-პროფესორი) და 6 მოწვეული მასწავლებელი 

(მათ შორის 5 აკადემიური დოქტორი). უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის პრო-

ფესიულ განვითარებას საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები/კონგრესები/ სიმპოზი-

უმები/გაცვლითი პროგრამები/ სკოლა-სემინარები/ტრენინგები) მონაწილეობის თვალსაზრისით 

და, შეძლებისდაგვარად, ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების მხარ-

დაჭერასა და ჩატარებას, რაც ადასტურებს პერსონალის ადგილობრივი თუ საერთაშორისო 

მნიშვნელობის კონფერენციის მუშაობაში სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობით.  გარდა აღნიშნუ-

ლისა, პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალის ნაწილს გამოქვეყნებული აქვს სახელმძღვანე-

ლოები, რომლებსაც წარმატებით იყენებენ თავიანთი სასწავლო კურსის ფარგლებში. პერსონალს 

გამოქვეყნებული აქვთ სტატიები, SCOPUS-სა და Web of Science-ის ბაზაში. მიუხედავად აღნიშნუ-

ლისა, სასურველია, აკადემიური პერსონალის მიერ ადგილობრივი და უცხოური ფონდების მიერ 

დაფინანსებულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობა გაიზარდოს.  

   უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულია აკადემიური და მოწვეული პერ-

სონალის დატვირთვის წესი და ინდივიდუალური დატვირთვის სქემა, რომელიც მოიცავს როგორც 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით და სხვა დატვირთვას, ისე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობე-

ბიდან გამომდინარე აკადემიური პერსონალის დატვირთვას ყველა იმ უსდ-ში, სადაც ის ახორციე-
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ლებს დამატებით საქმიანობას.  

   პროგრამის ყველა სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებულია სტუდენტთა კონსულტაციის შე-

სახებ ინფორმაცია.    

     პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს შესაბამისი განათლება და პროფესიული გამოცდილება.  აკადე-

მიური პერსონალი მონაწილეობს პროგრამის განვითარების პროცესებში. ბიოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასა და მონიტორინგში ჩართულია ფაკულტეტის 

ადმინისტრაცია. პროგრამაში ჩართული დამხმარე პერსონალის ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები 

გამომდინარეობს უსდ-ს მიერ დადგენილი სამართლებრივი რეგულაციებიდან.  

     აღსანიშნავია, რომ სტუდენტები და კურსდამთავრებულები განსაკუთრებულად ხაზს უსვამენ 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის უმრავლესობის მიერ მათ მხარდამ-

ჭერ და სტუდენტზე ორიენტირებულ ურთიერთთანამშრომლობას. 

     უსდ-ს მიერ დამტკიცებულია აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების წესი, 

რომელიც განსაზღვრავს აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირის (პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) წერილობით შეთანხმებას (აფილირების შეთანხმე-

ბას) იმის თაობაზე, რომ ის ადასტურებს თავის აფილირებას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტთან. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უნივერსიტეტის წესდება;  

o უნივერსიტეტის აფილირების წესი; 

o უნივერსიტეტის სტრუქტურა;  

o უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების დებულებები;  

o პროგრამის ხელმძღვანელის ფუნქციები; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ფუნქციები და სამუშაო აღწერილობები;  

o პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

o აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა; 

o პროგრამაში ჩართული აკადემიური / მოწვეული პერსონალის პირადი ფაილები: CV-ები. 

რეკომენდაციები: 

o   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია პროგრამაში სიახლეებისა და მნიშვნელოვანი მიღწევების გაზიარების მიზნით, 

დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა; 

o კარგი იქნება, აკადემიური პერსონალის მეტი ჩართულობა ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სამეცნიერო პროექტებში. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის შემთხვე-

ვაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X     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, სა-

მეცნიერო 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 

 

   სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რეგულარულად აწარმოებს პროგრამის განხორციელებაში 

ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასებას უსდ-ს მიერ დადგენილი სამართლებ-

რივი აქტებით. უსდ რეგულარულად წარმოებს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონა-

ლის გამოკითხვას. 

    სსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აკადემიური   და მოწვეული  პერსონალისა განვი-

თარების მიზნით  ატარებს სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ტრენინგებს.    

     ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის შესახებ დადგენილება, რომლითაც განსაზღვრულია სტუ-

დენტთა, პროფესორ-მასწავლებელთა მობილობა და, ზოგადად, ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 

მხარდაჭერა. აქვე დადგენილია, რომ უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიურ და სამეცნიერო 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას ინტერნაციონალიზაციისა და განათლების ხარისხის ამაღ-

ლების მიზნით. სსუ-ის სტრატეგიული მიზნებია საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში პოზ-

იციების განმტკიცება, საერთაშორისო ასპარეზზე უნივერსიტეტის ცნობადობის გაზრდა, 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ქსელში ინტეგრირების გაზრდა და სხვა. 
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    ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრებით,  სსუ-მ  სასურველია,  ხელი შეუწყოს და წაახალისოს პროგ-

რამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის მხრიდან როგორც საერთაშორისო, ისე 

ადგილობრივი ფონდების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში ჩართულობა. 

      გარდა ამისა, უნივერსიტეტში შემუშავებულია და წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიც-

ებულია ეთიკის კოდექსი უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალ-

ის, მოწვეული პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის. საუნივერსიტეტო ღირებულებების, კანონ-

მდებლობისა და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად, ეთიკის კოდექსით დადგენილია აკა-

დემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, მოწვეული პედაგოგებისა და სტუდენტების 

ქცევის წესები, მათ შორის ეთიკური პრობლემების გადაწყვეტის შესაძლო გზები და საშუალებები. 

    წარმოდგენილი ბიოგრაფიული მონაცემებიდან,  ირკვევა, რომ ზოგიერთი აკადემიური პერსონა-

ლის   CV საჭიროებს განახლებას. სასურველია, ასევე აკადემიური პერსონალი ფოკუსირდეს სამეც-

ნიერო ნაშრომების გამოქვეყნებაზე დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ვფიქრობთ, ასევე 

სასურველია, უსდ-მ გააძლიეროს ხელშემწყობი ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის კვლევით პროექტებსა თუ სხვა სამეცნიერო აქტივობებში ჩართვის მიმართულებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უნივერსიტეტის წესდება; 

o პერსონალის ფუნქციები და სამუშაოს აღწერილობა; 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV; 

o აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან ინტერვიუ; 

o უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია;  

o აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით განხორციელებ-

ული ღონისძიებები (ტრენინგები, კონფერენციები და სხვა); 

o მემორანდუმები; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები. 

რეკომენდაციები: 

o  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o უნივერსიტეტმა დანერგოს და აამოქმედოს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვლე-

ვითი აქტივობების წახალისების მექანიზმები სამეცნიერო პროდუქტიულობის გაზრდის 

მიზნით;  

o კარგი იქნება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით  ტრენინგების რეგულარულად 

ჩატარების გაგრძელება აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის; 

o სასურველია, უნივერსიტეტს ჰქონდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV-ის საერ-

თო სტანდარტი შემუშავებული მათი სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობებისა და პედაგოგიური 

საქმიანობის შესახებ უფრო სრული წარმოდგენის შესაქმნელად.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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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 შემთხვე-

ვაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X     შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური აღ-

ჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მისაღწევად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური საშუალე-

ბებით, რაც საკმარისია საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მი-

საღწევად.  

   ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო ლიტერატურა, როგ-

ორც ბეჭდურად, ისე ხელმისაწვდომია ელექტრონულ კატალოგში. საინვენტარიზაციო წიგნის მიხე-

დვით, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მოიცავს 39025 ბეჭდურ წიგნს. უნივერსიტეტს გააჩნია 

ელექტრონული ბიბლიოთეკა, შესაბამისი ინტერნეტგვერდი, ელექტრონული კატალოგი, შესაბამ-

ისად, დატვირთულია სახელმძღვანელოები. უნივერსიტეტს აქვს სახელმძღვანელოები, ლექციათა 

კურსები, ე.წ. „რიდერები“ და სხვა როგორც ბეჭდური ფორმით, ისე ელექტრონულ მატარებლებზეც. 

ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესის შესაბამისად. არსებული 

ფონდი განახლებადია და უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევასა და კვლევითი/სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის განხორციელებას.  

     უსდ-ს ბიბლიოთეკის რესურსი ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და პერსონალისთვის. 

უნივერსიტეტს აქვს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (კომპიუტერული კლასები, აუდი-

ტორიები, ლაბორატორიები, საკონფერენციო და საპრეზენტაციო დარბაზები, ბიბლიოთეკა და სხვა 
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რესურსები), უზრუნველყოფს სტუდენტის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პრაქტიკული/ 

თეორიულ/ ლაბორატორიული  სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის წარმართვას. უსდ-ს წარმომად-

გენლების განცხადებით, ექსპერიმენტული ცხოველები, რომლებიც ჰყავდა, ქვეყანაში შექმნილი კო-

ვიდ-19 პანდემიის მდგომარეობიდან  გამომდინარე  ამ ეტაპზე არ ჰყავთ. 

ასევე, უსდ-ს აქვს ცალკე საგამოცდო ცენტრი, ჯგუფური მუშაობის სივრცეები, ადმინისტრაციული 

ფართები, სანიტარული კვანძები. 

     სტუდენტებსა და პერსონალს აქვთ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე 

წვდომა. ბიბლიოთეკას აქვს  წვდომას EBSCO-სა და  Web of Science  სამეცნიერო ბაზებზე.   ამ ეტაპზე 

გაფორმებულია ხელშეკრულება შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ინიციატივით “Clarivate 

Analytics” ჯგუფთან, რაც გულისხმობს „ტომსონ როიტერის“ ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებზე 

წვდომას. ამავე დროს, ერასმუს + პროექტის („მშვიდობის კვლევების სამაგისტრო მოდული 

საქართველოში“ (PESTUGE)(561589-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA2-CBHE-JP) ფარგლებში მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი, რის მიხედვითაც სტუდენტებსა და პერსონალს ექნება 

წვდომა „EBSCO“ – ს სამეცნიერო და სახელმძღვანელოების ბაზებზე. ბიბლიოთეკის პერსონალს 

გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია,  ღებულობს მონაწილეობას ტრენინგებში და ეცნობა სიახლეებს. 

     ვიზიტის ფარგლებში შესაძლებლობა გვქონდა, დაგვეთვალიერებინა პროგრამის განხორციელე-

ბაში ჩართული უსდ-ში არსებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ლაბორატორიები, რომელთა ბა-

ზაზეც ხორციელდება სტუდენტების სასწავლო კურსებით განსაზღვრული ლაბორატორიული მეცა-

დინეობები/ სამეცნიერო ნაშრომის შესრულება. უნივერსიტეტში ხელმისაწვდომია რამდენიმე კომ-

პიუტერული ცენტრი პროგრამის სტუდენტებისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტები დადები-

თად აფასებენ უსდ-ს ინფარასტუქტურას, ასევე გამოთქვამენ მოსაზრებას არსებული სასწავლო და 

სამეცნიერო აღჭურვილობის გაუმჯობესებაზე. ინტერვიუების დროს სტუდენტების და კურსდამ-

თავრებულები  ადასტურებენ პროგრამის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული და აკადემიუ-

რი პერსონალის სრულ მხარდაჭერას საჭიროების შემთხვევაში. 

   შეხვედრის დროს დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით დაწესებულების მიერ აღინიშნა, 

რომ მიმდინარეობს მუდლის პლატფორმის ადაპტირება. დისტანციური სწავლება დაწესებულებაში 

მიმდინარეობს ზუმის პლატფორმის გამოყენებით, მაგრამ არ არის შეძენილი ლიცენზიები, რის 

გამოც შეზღუდულია ონლაინ აქტივობების უწყვეტობა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;  

o სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 

o ხელშეკრულება; 

o სამეცნიერო ბაზები; 

o მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები; 

o ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომა; 

o სტუდენტთა გამოკითხის შედეგები; 

o ინტერვიუს შედეგები; 
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o უნივერსიტეტის ვებგვერდი: www.sou.edu.ge   

რეკომენდაციები: 

o  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o დარგობრივი ლაბორატორიების  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება; 

o სასურველია პროგრამის  სტუდენტებს ქონდეთ  ექსპერიმენტულ ცხოველებზე კვლევების ჩა-

ტარების შესაძლებლობა; 

o სასურველია დისტანციურ სწავლებაში მუდლის ან სხვა მსგავსი პლატფორმის ჩართვა; სწავ-

ლებისთვის აუცილებელი ონლაინ პლატფორმის (მაგ. ზუმის) უწყვეტად სარგებლობის უზ-

რუნველყოფა.   

აუკეთესო 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 შემთხვე-

ვაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X      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 რესურ-

სების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

     სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების მაღალი ჩართულობით შექმნილ ფინანსურ დოკუმენტს. კერძოდ, დაწესებულების 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსი ეკონომიკურად მიღწევადია. უნივერსიტე-

ტის დაფინანსების წყაროებია: საგანმანათლებო პროგრამების სწავლის საფასური, ეროვნული და სა-

ერთაშორისო ფონდების სასწავლო და სამეცნიერო გრანტები და ეკონომიკური საქმიანობით მიღე-

http://www.sou.edu.ge/
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ბული სხვა ნებადართული შემოსავალი. გარდა აღნიშნულისა, მიღებული შემოსავლების მოცულობა 

და  საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობიდან მიღებული სხვა ტიპის შემო-

სავლებიც ყოველწლიურად მზარდია.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური რესურ-

სები მზარდია და უზრუნველყოფს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმაში გაწე-

რილი აქტივობების შესრულებას. 2021 წლის ბიუჯეტის ფორმირებისას, უნივერსიტეტის სტრუქ-

ტურული ერთეულების მიერ მოწოდებული მოთხოვნების გაანალიზების შემდგომ, გათვალის-

წინებული იქნა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ეკონომიკური და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 

მოთხოვნების შესაბამისად. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2021 წლის ბიუჯეტი ემსა-

ხურება უნივერსიტეტის მისიის შესრულების ხელშეწყობას.  საყურადღებოა, რომ სსუ განაგრძობს 

მუშაობას დაფინანსების დივერსიფირებული წყაროების მოძებნის მიმართულებით, როგორც 

საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და ცდილობს, მაქსიმალურად გამოიყენოს ადამიანური 

თუ მატერიალური რესურსი ბიუჯეტის უფრო მეტად გაზრდის მიზნით.   

      სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფს სწავლების 

პროცესის, სამეცნიერო კვლევებისა და ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარების და სხვა-

დასხვა სპორტულ/შემოქმედებით და სხვა ღონისძიებებში ჩართულობა-მონაწილეობას. ბიუჯეტში 

გათვალისწინებულია ფინანსური რესურსი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისა და განხორ-

ციელებისათვის. პროგრამას გააჩნია ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცებულია ფაკულტეტის საბჭოზე 

და გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტში, აღნიშნული დოკუმენტი წარ-

მოდგენილია დანართის სახით.  თუმცა ჩანს, რომ პროგრამის ბიუჯეტის ფინანსური მდგრადობა 

სრულფასოვნად ვერ მიიღწევა პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები სრულად განსახორ-

ციელებლად. კერძოდ, ერთი აქტივობისთვის განსაზღვრული თანხის გადმოტვირთვა მეორე 

აქტივობისთვის, შესაძლოა, გულისხმობდეს პირველი აქტივობის ხარჯზე მეორის განხორციელებას. 

თუ ეს რამდენიმე აქტივობიდან თანხის გადმოქაჩვას მოიაზრებს ერთი აქტივობისთვის, მაშინ მით 

უფრო შეიძლება საფრთხე შეექმნას პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების სრულფასოვნად 

მიღწევას დადგენილი ბიუჯეტით. მსგავს შემთხვევებში შესაძლოა, „სხვა ხარჯების“ განყოფილების 

თანხის ოდენობა გაიზარდოს და სწორედ ეს იყოს ამა თუ იმ აქტივობის საჭიროებისამებრ თანხის 

გადმოტანის საფუძველი.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უნივერსიტეტის სტრუქტურა; 

o უნივერსიტეტის წესდება;  

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o უნივერსიტეტის ბიუჯეტი;  

o წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები;  

o პროგრამის/ფაკულტეტის ბიუჯეტი. 

რეკომენდაციები 
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o აუცილებელია, პროგრამით განსაზღვრული შედეგებისა და პროგრამის ფინანსური მდგრა-

დობის სრულად მისაღწევად ბიუჯეტით დაკონკრეტდეს დაგეგმილი ძირითადი აქტივობები, 

ხოლო „სხვა ხარჯების“ ნაწილში თანხის ოდენობა გაიზარდოს, რათა სწორედ „სხვა ხარჯები“ 

იყოს ამა თუ იმ აქტივობისთვის აუცილებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოყე-

ნებული.  შესაბამისად, ბიუჯეტის შედგენის წესი/ფორმა შეიცვალოს დარგის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე და ადაპტირდეს ბიოლოგიის  პროგრამისთვის. 

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 შემთხვე-

ვაში)  

 
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 

              X    მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

X    

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 
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5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 

იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

    სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ითვა-

ლისწინებს „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე“(PDCA) პრინციპს.  ხარისხის უზრუნ-

ველყოფის სამსახური ფოკუსირებულია ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების 

დახვეწასა და განვითარებაზე, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და მარეგული-

რებელი დოკუმენტების გამართულობას; საგანმანათლებლო პროგრამების პერიოდული შეფასებასა 

და ყოველწლიურ ანგარიშებს და სხვა.   

     უნივერსიტეტში აკადემიურმა საბჭოს მიერ დამტკიცებულია „სწავლების ხარისხის განვითა-

რების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმები“ და „სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის 

მექანიზმი და მეთოდოლოგია“. შემუშავებულია აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონ-

ალის საქმიანობის შეფასების სისტემა, მაგრამ არ არსებობს მატერიალურ-ტექნიკური და სხვა 

რესურსების, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საქმიანობის შეფასების მექანიზმები. 

ამასთან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახური აცნობიერებს, რომ 

ეს მექანიზმები საჭიროებს სრულყოფილად ამუშავებას, ხოლო გამოკითხვების შედეგები ანალიზ-

ისა და გაუმჯობესების გზების შემდგომ დახვეწას. სასურველია, ტექნიკური უზრუნველყოფის 

დახვეწის პარალელურად, გაუმჯობესდეს კითხვარების შინაარსიც.  

   ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, კერძოდ, ცვლილებები 

შეეხო სასწავლო დისციპლინების დასახელების შეცვლასა და გაერთიანებას, ცალკეული დისციპ-

ლინების კრედიტების რაოდენობის გაზრდას, არჩევითი სასწავლო კურსების სპექტრის გაზრდას, 

სასწავლო ლიტერატურის ნუსხის ახალი სახელმძღვანელოებითა თუ ე.წ. „რიდერებით“ შევსებას, 

ლაბორატორიების მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებას და სხვა (დაწვრილებით 

იხ. 2.2-ე სტანდარტის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი). 

   შეხვედრებიდან ირკვევა, რომ პროგრამაში განმხორციელებელი პერსონალი აქტიურადაა 

ჩართული  პროგრამის შემუშავებაში, ასევე თანამშრომლობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახუ-

რთან. 

ინტერვიუებიდან გამომდინარე, კარგი იქნება, რომ პროგრამაში ცვლილებების განხორციელების 

პროცედურების თაობაზე აკადემიური პერსონალი უფრო სრულყოფილად იქნეს ინფორმირებული. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o  ბიოლოგიის საბაკალვრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o „საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია“ 

(დამტკიცებული უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დადგენილებით N05/01-20, 

20.04.2012); 

o პროგრამის ბუჯეტი; 

o შიდა ექსპეტის შეფასება; 

o ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელთან ინტერვიუ; 

o თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის შედეგად გამოვლენილი სუსტი მხარეების აღმოსაფხ-

ვრელად განხორციელებული აქტივობები და ცვლილებები; 

o გამოკითხვის შედეგები; 

o ინტერვიუების შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

o რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o გამოკითხვების დახვეწა, რაც ხელს შეუწყობს კონკრეტული საჭიროებების გამოვლენას. 

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 შემთხვე-

ვაში)  

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X      შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐      მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐      ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐       არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

   პროგრამა იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს.  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქარ-

თველოს კანონისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობის გარე შეფასების მექანიზმებია: 

ავტორიზაცია და აკრედიტაცია. პროგრამის დახვეწის მიზნით გაანალიზებული და გათვალის-

წინებულია გარე ხარისხის შეფასების შედეგები. წარმოდგენილი ბიოლოგიის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის გარე ხარისხი შეაფასება განახორციელა ბიოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორმა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.    

     უსდ იღებს რჩევებს პროგრამასთან დაკავშირებით დამსაქმებლებიდან, რომლებთანაც აქვს გაფ-

ორმებული ხელშეკრულებები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლე-

ბლობების შეფასების მექანიზმები“; 

o გამოკითხვის შედეგები; 

o „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონი;  

o „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ კანონი; 

o ინტერვიუს შედეგები (ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელთან, გარე ექსპერტთან,  დამსაქ-

მებლებთან). 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

o სასურველია, გაფართოვდეს გარე შეფასების მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამის 

გაძლიერებას. 

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 შემთხვ-

ევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 
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              X   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, სამეც-

ნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამ-

თავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით ინ-

ფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის მეშვეობით. შეფასების 

შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

     უსდ ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებისთვის იყენებს შიდა და 

გარე შეფასების მექანიზმებს. პროგრამის მონიტორინგი და  შეფასება ხდება პერიოდულად, რაც და-

დასტურდა წარმოდგენილი დოკუმენტაციებისა და  შეხვედრების დროს. შესაბამისად, ყველა 

მხარის (სტუდენტი/კურსდამთავრებული/აკადემიური პერსონალი/დამსაქმებლი) გამოკითხვის შე-

დეგების საფუძველზე  ხდება მიღებული შედეგების ანალიზი და საჭიროებიდან გამომდინარე 

შესაბამისი  ცვლილებების დაგეგმვა/ განხორციელება. სწორედ, გამოკითხვის, მონიტორინგისა და 

პროგრამის შედეგების კომპლექსური მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე, შეფასდა პროგრამის 

ეფექტიანობა და განხორციელებად შესაბამისი ცვლილებები პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით. 

კერძოდ, გამოკითხვით  შედეგები გამოიყენება პროგრამის განახლების უზრუნველყოფის, განვითა-

რებისა და პროგრამის ეფექტიანობის შეფასებისთვის. ვფიქრობთ, რომ სასურველია გამოკითხვების 

დროს კონფიდენციალობის დაცვის უზრუნველყოფის  გაძლიერება. როგორ ზემოთ იყო აღნიშნუ-

ლი, გასაუმჯობესებელი/დასახვეწია გამოკითხვის მექანიზმები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სასწავლო კურსის შეფასების მიზნით განხორციელებული აქტივობები და ცვლილებები; 

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების სტატისტიკური ანალიზი; 

o კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი;  

o კურსდამთავრებულთა დასაქმების სტატისტიკა; 

o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი;  

o ინტერვიუს შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია გამოკითხვების დროს კონფიდენციალობის მეტად უზრუნველყოფა; 

o სტუდენტების მიერ სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარების დახვეწა; 

o კარგი იქნება, პროგრამაში ცვლილებების/სხვა აქტივობების განხორციელების პროცედურე-

ბის თაობაზე აკადემიური პერსონალი უფრო სრულყოფილად იქნეს ინფორმირებული. 

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 შემთ-

ხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X  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 

X    

 

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში) 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 43 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

   X   

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

X    

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

X    

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
X     

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

X    

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

ირინა ნაკაშიძე        

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

 მაგდა ალანია      

 

 მიხეილ ბიჭია             

 

ნინო დეკანოიძე    


