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დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0613 - პროგრამული 
უზრუნველყოფისა და  
აპლიკაციების განვითარება 
და ანალიზი 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 
საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 
უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

 

 
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

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

შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 
ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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პროგრამის ან მასწავლებლის მომზადების 
საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 
სწავლების ენა ქართული 
ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 კრედიტი  

 
პროგრამის სტატუსი 
(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 
აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო 
აკრედიტაცია) 
შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 
თარიღი) 

აკრედიტებული  
აკრედიტაციის საბჭოს 2012 
წლის 27 ნოემბრის N728  
გადაწყვეტილება). 
 

 
ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 
თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 
უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ია მოსაშვილი, სსიპ ქუთაისის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 
უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

მაქსიმ იავიჩი, შპს კავკასიის 
უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 
უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ნინო პატარაია, 
(შპს ევროპის უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, 
უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ნინო ტალიკაძე, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწიფო 
უნივერსიტეტი, სტუდენტი 

 
 
  
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 
 
▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
 
საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამამ „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ 
აკრედიტაცია გაიარა 2012 წელს. 2019 წლამდე ის ხორციელდებოდა მათემატიკისა და 
კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, რომელიც რეორგანიზაციის შედეგად 
გაერთიანდა საბუნებისმეტყველოს და ჯანდაცვის ფაკულტეტთან და ამჟამად პროგრამა 
ხორციელდება  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და 
ფარმაციის ფაკულტეტზე. პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალი, ისევე, როგორც მოწვეული კვალიფიციური პერსონალი 

ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალთან ერთად. პროგრამა „კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები“ აგებულია ევროპული კრედიტების - სატრანსფერო სისტემის შესაბამისად 
და მოიცავს 240 კრედიტს, აქედან სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები 126 
კრედიტია, არჩევითი სასაწავლო კურსები - 33 კრედიტი, უცხოური ენა - ჯამურად 21 
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კრედიტი, ხოლო 60 კრედიტი ეთმობა თავისუფალ კომპონენტებს; მინორ პროგრამა - 48 
კრედიტი + თავისუფალი კურსები - 12 კრედიტია. პროგრამის რეაკრედიტაციისთვის მოხდა 
მისი გადამუშავება: დაემატა ახალი საგნები და მოდიფიცირდა დისციპლინების 
სახელწოდებები.  
 
 
▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
 
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამის 
„კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ შეფასება განხორცილდა დისტანციურ რეჟიმში. 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტი წარიმართა ჰიბრიდული ფორმატით 2021 წლის 18-19 
ივნისს,  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება მოხდა პირისპირ, 19 ივნისს, რა 
დროსაც ასევე გადამოწმდა ბიბლიოთეკის რესურსები. შეხვედრები გაიმართა უნივერიტეტის 
ადმინისტრაციასთან, პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფთან, ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის წარმომადგენლებთან, პროგრამის ხელმძღვანელებთან, აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულეთან და დამსაქმებლებთან. ვიზიტისას 
განხორციელდა შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული საბაკალავრო ნაშრომების 
გადახედვა. დამატებით გამოთხოვილი დოკუმენტები დროულად მიეწოდათ ექსპერტებს. 
შეხვედრების დასასრულს, ექპერტთა ჯგუფის მიერ გამოკვეთილი ძირითადი მიგნებები 
გაეცნოთ დაწესებულების წარმომადგენლებს. უნდა აღინიშნოს, რომ შეხვედრები დასრულდა 
დროულად და ჩაიარა მშვიდ გარემოში. 
 

● საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა  

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ 
სტანდარტების მიხედვით, ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასდა შემდეგნაირად: პირველი და 
მეოთხე სტანდარტები შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, მხოლოდ მეორე, მესამე და მეხუთე 
სტანდარტები არის მეტწილად შესაბამისობაში მოთხოვნებთან. 

 

▪ რეკომენდაციები 
 

- დეტალურად გაიწეროს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების კრიტერიუმები; 

- სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზის შედეგად განხორციელებული 
ცვლილებების ანგარიში იქნას წარმოდგენილი; 

- დაიხვეწოს სილაბუსები, სადაც გასაკეთებელია ტექნიკური და შინაარსობრივი 
ცვლილებები: ვებ დიზაინი, დაპროგრამების ენები 2, დისკრეტული სტრუქტურები; 

- დაპროგრამების ენების სილაბუსების სათაურები მოვიდეს შესაბამისობაში 
შინაარსთან; 
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- მონაცემთა დამუშავების სტატისტიკური მეთოდები კვლავ ალბათობის თეორიაა, 
ამიტომ უნდა მოხდეს ამ სილაბუსის თემატიკების გადახედვა; 

- მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მათში არსებული მოძველებული 
ლიტერატურის განახლება; 

- დაემატოს კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი ძირითად საგნებში; 
- პროგრამას დაემატოს პრაქტიკა, როგორც სავალდებულო სასწავლო კურსი; 
- საბაკალავრო ნაშრომებში, ტექსტში უნდა დაემატოს ლიტერატურის წყაროები; 
- საბაკალავრო თემების არჩევა მოხდეს უნივერსიტეტის მიერ წინასწარ დადგენილი 

წესით. 
- სწავლების მეთოდები იყოს სასწავლო კურსის შესაბამისი; 
- რეკომენდირებულია, დაიხვეწოს შეფასების სისტემა, კერძოდ, გამრავალფეროვნდეს 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შეფასების კომპონენტები, რომლებიც 
ორიენტირებული იქნება მეტწილ პრაქტიკულ მხარეზე და თეორიის პრაქტიკულ 
გამოყენებაზე; 

- რეკომენდირებულია, გასწორდეს ტექნიკური და შინაარსობრივი უზუსტობები, 
რომლებსაც ვხვდებით ცალკეული სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტებში. 
კერძოდ,  ეს სასწავლო კურსებია, „დაპროგრამება Visual Studio-ში“, „კომპიუტერული 
მოდელირების ტექნოლოგიები“, „ოპეტაციული სისტემა Linux, სისტემური 
ადმინისტრირება“; 

- რეკომენდირებულია, გაუმჯობესდეს პერსონალის და სტუდენტების 
ინფორმირებულობა პროგრამაზე, რომელიც პლაგიატზე ნაშრომების შემოწმების 
შესაძლებლობას იძლევა. 

- რეკომენდირებულია,  კარიერული სამსახურის გააქტიურება სტუნდეტთა დასაქმების 
მიზნით; კერძოდ, ადმინისტრაციის მხრიდან გააქტიურდეს  შეხვედრა/სემინარების 
ორგანიზება პოტენციურ დამსაქმებლებთან სტუდენტების ჩართულობით; ასევე, 
ინფორმაციის მიწოდება სტუდენებისთვის კარიერული სამსახურის ცენტრის 
ფუნქციონირების შესახებ; 

- რეკომენდირებულია,  დაწესებულებამ/ფაკულტეტმა პროგრამის ფარგლებში 
უზრუნველყოს ან/და ხელი შეუწყოს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას 
საერთაშორისო პროექტებსა და გაცვლით პროგრამებში, საერთაშორისო 
კონფერენციებში;  

- რეკომენდირებულია, კურსდამთავრებულთა ბაზის აქტიური ამოქმედება შესაბამისი 
ღონისძიებების მოწყობით (თუნდაც, დამსაქმებელთა მოთხოვნების მიხედვით 
კურსდამთავრებულთა პორთფოლიოების შექმნა); ასევე, მისი ინტეგრირება 
პოტენციურ დამსაქმებელთა ბაზასთან, მათ შორის ორმხრივი და უწყვეტი კავშირის 
უზრუნველსაყოფად. ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს ინფორმაციის დროულ და სწრაფ 
მიმოსვლას ორივე მხარეს შორის. შესაძლებელია, დაიგეგმოს შესაბამისი დამხმარე 
ღონისძიებებიც; 

- ბიბლიოთეკაში განთავსდეს სილაბუსებით განსაზღვრული ყველა სავალდებულო 
ლიტერატურა, თუ სასწავლო მასალა; 

- სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმების 
წარმართვა ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც 
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უნდა განხორციელდეს; 
- გამოყენებული იყოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. რეკომენდირებულია, 

პერიოდულად განხორციელდეს  პროგრამის შედარება უცხოური უნივერსიტეტების 
ანალოგიურ პროგრამებთან პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით. 

 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

  
- სასურველია სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა უფრო მეტი ჩართულობა 

პროგრამის შემუშავებაში; 
- სასურველია გაიზარდოს სტუდენტთა და კურდსმთავრებულთა ჩართულობა 

პროგრამის შემუშავებაში. 

- სასურველია გაძლიერდეს ინგლისური ენის შესწავლა; 
- სასურველია სწავლების მეთოდები იყოს უფრო მრავალფეროვანი საგნის თემატიკების 

შესაბამისად; 
- სასურველია, ფაკულტეტებს მიეცეთ შესაძლებლობა დააწესონ უფრო მაღალი ზღვარი 

თავიანთი პროგრამების ფარგლებში; კერძოდ, გაიზარდოს შუალედური შეფასებების 
ჯამური მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (11 ქულა). 

- სასურველია,  სტუდენტებს  საკონსულტაციო  განრიგის  შესახებ  ინფორმაცია 
მიეწოდოთ ელექტრონულად, კერძოდ, უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების შესაბამისი ფაკულტეტების ვებ-გვერდზე „სასწავლო ცხრილებში“; 

- სასურველია უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ დაინტერესებულ 
მხარეებს აცნობოს შესაბამისი გამოკითხვის შედეგები და მიღებული შედეგების 
გამოყენების გეგმა; 

- სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის მხრიდან აკადემიური პერსონალის 
პროფესიულ განვითარების თაობაზე და შესაძლებლობებზე ინფორმირებულობა. 

- სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის 
პროფესიულ განვითარების საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები, 
კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი პროგრამები, სკოლა-სემინარები, 
ტრენინგები) მონაწილეობის თვალსაზრისით და, შეძლებისდაგვარად, 
უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ეგიდით ამ ტიპის ღონისძიებების ჩატარება; 

- სასურველია მხოლოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტით განისაზღვროს აუცილებელი 
ხარჯები ან თუკი პროგრამულ დონეზე მოხდება ბიუჯეტის ჩაშლა, იყოს უფრო მკაფიო 
და დეტალური; 

- სასურველია ფაკულტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს გარკვეული 
თანხები, რომელიც მიმართული იქნება საერთაშორისო მივლინების, სტუდენტთა 
გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობის და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების 
დაფინანსებისათვის; 
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- სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული ანალიზის 
წარმოება და  მიღებულ შედეგებზე შემდგომი რეაგირება, ერთიანი რეაგირების 
ანგარიშის წარმოდგენის გზით; 

- სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი 
და შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი  ანალიზი; 

- სასურველია უნივერსიტეტმა უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის 
სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში 
განხორციელება. უნდა გაძლიერდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
ჩართულობა და მხარდაჭერა სამეცნიერო, კვლევითი, პროფესიული განვითარების 
პროგრამებსა და საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში; 

- სასურველია უნივერსიტეტმა იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები,  როგორიცაა 
მობილობით გადასული-გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, რათა 
დააიდენტიფიციროს რამ განაპირობა მობილობით სტუდენტთა გადინება ან პირიქით, 
მათი აღნიშნულ პროგრამაზე გადმოსვლა; 

- სასურველია მკაფიოდ  იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს  უნივერსიტეტი გარე 
ექსპერტის მიერ გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და 
კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით; 

- სასურველია ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან 

პერიოდულად მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მასში არსებული 

მოძველებული ლიტერატურის ცვლილებაზე რეკომენდაციის გაცემა პროგრამის 

ხელმძღვანელებისა და პროგრამის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფის მისამართით; 
- სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი კოლეგიალური შეფასება ან/და პროგრამის 

მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის 
განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება განხორციელდეს სააუდიტორო 
საქმიანობის შეფასების გზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის გაუმჯობესებას. 
 

▪ ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრება დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ 
არგუმენტირებულ პოზიციაზე 

      არგუმენტირებული პოზიციის გაცნობის შემდეგ, დასკვნაში წარმოდგენილი შემდეგი 
რეკომენდაციები: 
რეკომენდირებულია,  სტუდენტებს  საკონსულტაციო  განრიგის  შესახებ  ინფორმაცია 

მიეწოდოთ ელექტრონულად, კერძოდ, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

შესაბამისი ფაკულტეტების ვებ-გვერდზე „სასწავლო ცხრილებში“; და ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან პერიოდულად მოხდეს სილაბუსების 

გადამოწმება და მასში არსებული მოძველებული ლიტერატურის ცვლილებაზე 

რეკომენდაციის გაცემა პროგრამის ხელმძღვანელებისა და პროგრამის განვითარებაზე 

მომუშავე ჯგუფის მისამართით - გადატანილია რჩევების ნაწილში. დანარჩენი ცვლილებები 
ექსპერტთა ჯგუფის მიერ არ განხორცილებულა. 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 
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უნივერსიტეტის ვებ გვერდი შემუშავებულია და იმართება კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
საბაკალავრო პროგრამის კურდამთავრებულებისა და სტუდენტებისაგან, ისევე, როგორც 
ელექტრონული მართვის პლატფორმა „StadLab“. 
 

▪ ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის 
მოკლე მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 
- ახალი საგნების დამატება: სავალდებულო კურსები „უცხოური ენა III“; არჩევითი 

კურსები: მონაცემთა ანალიზი, დაპროგრამების ენა „Python“, მობილური 
პროგრამირება, შესავალი ნეირონულ ქსელებში, რიცხვითი ანალიზის ალგორითმები. 

- დისციპლინების სახელწოდებათა მოდიფიცირება; 
- საგნების ამოღება. 
- აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ცვლილება; 
- მატერიალური რესურესების გაუმჯობესება; 
- ელ. ბაზებთან წვდომის გაუმჯობესება და წიგნადი ფონდის გაზრდა; 
- ხელშეკრულებების და მემორანდუმების განახლება/დამატება.  
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 
 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან 
პროგრამის შესაბამისობა 
პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, რომლებიც 
ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები შეესაბამება 
უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის გაუმჯობესებისთვის 
მუდმივად  ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

1.1 პროგრამის მიზნები 
პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 
კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა 
და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა „კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების“ მიზნები შემდეგია: 

1. კვალიფიციური კონკურენტუნარიანი დარგის განვითარების თანამედროვე 
მოთხოვნების და ღირებულებების შესაბამისი, უწყვეტი პროფესიული ზრდის 
სპეციალისტის მომზადება, რომლებიც შეძლებენ დასაქმებას კერძო თუ სახელმწიფო 
სტრუქტურებში;  

2. საფუძვლიანი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღება ინფორმატიკის 
ფუნდამენტურ და უახლესს მიმართულებებში.  

3. დაპროგრამების ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენციების გამომუშავება 
პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით.  

4. სხვადასხვა სფეროებში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
გამოყენებისა და დანერგვის კომპეტენციების გამომუშავება, როგორც 
ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფური თანამშრომლობის საფუძველზე.  

პროგრამა, რომელიც ამ მიზნებს ემსახურება, არის მისი სასწავლო კურსების შესაბამისი, 
ნათლადაა გამოხატული ინფორმატიკის მიმართულებით ცოდნის მიღების მიზანი, რაც 
შეესაბამება პროგრამის კვალიფიკაციას. წარმოდგენილია პროგრამის მიზნების სწავლის 
შედეგებთან დამოკიდებულების რუკა, სადაც ნათელია ეს შესაბამისობა. პროგრამის 
მიზნები შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან, სადაც დაკონკრეტებულია 
უნივერსიტეტის პრიორიტეტები, სადაც ერთ-ერთი სწორედ ზუსტი და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებია, რომლის „ქუდის“ ქვეშაც აღნიშნული პროგრამა 
ხორციელდება. უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის პირველი ამოცანა 
საგანამანათლებლო პროგრამების განახლება და განვითარებაა. პროგრამა აგებულია 
შრომის ბაზრის მოთხოვნების საფუძველზე, რაც დადასტურდა დამსაქმებელთა მიერ, 
ისინი კარგად იცნობდნენ პროგრამას და გამოიკვეთა მათი მაღალი ჩართულობა პროგრამის 
შემუშავების პროცესში, თუმცა სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მხრივ, უფრო მეტი 
ჩართულობაა საჭირო. პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია არის ასევე სტრატეგიული 
მიზნის ამოცანა, რაც გარკვეული დოზით ამ პროგრამაშიც არის ჩადებული, კერძოდ, 
შემუშავებულია 2 ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსი, გაცვლითი პროგრამით ჩამოსული 
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სტუდენტებისათვის. პროგრამა განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე და 
ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“; 
- უნივერსიტეტის მისია; 
- უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმა; 
- უნივერსიტეტის ვებ გვერდი;’ 
- ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა უფრო მეტი ჩართულობა 
პროგრამის შემუშავებაში. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
                 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
               ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

⮚ პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 
პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს 
პროგრამის დასრულებისას; 

⮚ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის 
შედეგების გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და 
ანალიზს; 

⮚ შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
პროგრამის „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის 
მიზნებს და მოიცავს დარგის ცოდნას, უნარებს, პასუხისმებლობასა და ავტონომიურობას. 
ის შესაბამისობაშია კვალიფიკაციის მოთხოვნებთან და სწავლის შემდგომი გაგრძელების 
საშუალებას იძლევა. სწავლის შედეგები შრომის ბაზრის მოთხოვენის მიხედვითაა 
შედგენილი, რაც ნათელი გახდა დამსაქმებლებთან ინტერვიუებისას. უფრო დეტალურად, 
რომ ვთქვათ, ის შეესაბამება მისანიჭებელი კვალიფიკაციის მოთხოვნებს. პროგრამის 
სწავლის შედეგები შემდეგია: 

- ფლობს ინფორმატიკის ფუნდამენტურ კონცეფციებსა და თეორიებს;  
- აღწერს ICTs-ისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით სხვადასხვა 

სფეროს პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო პროგრამულ და ტექნიკურ 
საშუალებებს; 

- იაზრებს ალგორითმებს და პროგრამულ საშუალებებს, რომლებიც დაკავშირებულია 
ICTs-ის ამოცანების/პროექტების განხორციელება-დანერგვასთან; 

- აცნობიერებს დამკვეთისა და მომხმარებლის ინტერესებს ICTs-ის სხვადასხვა 
ამოცანების/პროექტების შემუშავებისა და დანერგვის პროცესში; 

- მიღებული ცოდნის საფუძველზე აანალიზებს ICTs-ის პრობლემებსა და პრინციპებს; 
- შეიმუშავებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს, 

ახორციელებს და აფასებს დასმულ ამოცანას ICTs-ის მოთხოვნების შესაბამისად;  
- ICTs-ის პროექტების განხორციელებისათვის აყალიბებს შედეგზე ორიენტირებულ 

კომუნიკაციას. 
- პროფესიული ეთიკის პრინციპების დაცვით, გეგმავს განვითარებაზე 

ორიენტირებულ საქმიანობას, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური 
პროექტების განხორციელების პროცესში. 

გარდა სწავლის შედეგების და მიზნების ერთმანეთთან დამოკიდებულების რუკისა, 
უნივერსიტეტმა წარმოადგინა სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებისა და პროგრამის 
სწავლის შედეგების რუკა, საიდანაც ჩანს გაცნობა/გაღრმავება/განმტკიცების მაჩვენებლები 
საგნებთან მიმართებით. პროგრამის სწავლის შედეგები გაზომვადი და მიღწევადია, ამაზე 
მეტყველებს კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელიც დარგობრივი 
თვალსაზრისით, ისევე, როგორც მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების 
მაჩვენებელი. პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დამსაქმებლები და 
უფრო მეტი ჩართულობა მოითხოვება სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთაგან. 
უნივერსიტეტს წარმოდგენილი აქვს საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და 
განვითარების მეთოდოლოგია, სადაც სხვა პროცედურებთან ერთად გაწერილია 
საბაკალავრო პროგრამის შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები. სწორედ ამ ნაწილში, 
ფასდება როგორაა ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგები, შეესაბამება თუ არა სწავლის 



12 
 

შედეგები პროგრამის მიზნებს, პროგრამის სტრუქტურას, შეფასების მეთოდებს. 
მიუხედავად ამ დოკუმენტისა, ბუნდოვანი რჩება თავად ამ შეფასებისათვის აუცილებელი 
კრიტერიუმები კონკრეტულად ამ პროგრამისთვის. სწავლის შედეგების შეფასება ხდება 
ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
მიერ, თუმცა ამ შეფასებების ანალიზის შედეგად განხორციელებული რეაგირების 
მექანიზმები უცნობია. უნდა აღინიშნოს, ინტერვიუს დროს აღინიშნა, რომ სწორედ სწავლის 
შედეგების შეფასების ანალიზის შედეგად რამდენიმე საგანი ჩანაცვლდა სხვა საგნებით, 
შეიცვალა დასახელებები, დაემატა ახალი საგნები. სწავლის შედეგების შეფასება 
ხორციელდება შიდა და გარე ექსპერტთა მიერ, უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. ექსპერტთა მიერ ნანახია გარე ექსპერტთა შეფასება, 
საიდანაც არ იკვეთება მათი რეკომენდაციები, რაც პროგრამის გასაუმჯობესებლად ძალიან 
სასარგებლო იქნებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები 
დაგეგმილ სამიზნე ნიშნულებთან ერთად, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
პროგრამისთვის წარმოდგენილია, თუმცა ეს დოკუმენტი 2021 წელსაა შემუშავებული და 
სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზი და ანალიზის შედეგად განხორციელებული 
ცვლილებები ვერ იქნებოდა წარმოდგენილი. რაც შეეხება სწავლის შედეგების შეფასების 
თვალსაზრისით, ექსპერტთა მიერ შემთხვევითობის პრინციპით გადამოწმდა საბაკალავრო 
ნაშრომები, რომლებიც შესრულებულია მოთხოვნების დაცვით და შეფასებებიც სწორადაა 
გაკეთებული საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ინსტრუქციის 
შესაბამისად. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- პროგრამა „კომპიუტერული მეცნიერებები“; 
- პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა; 
- კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი; 
- მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი; 
- საბაკალავრო ნაშრომები; 
- ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

- დეტალურად გაიწეროს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების კრიტერიუმები; 
- სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზის შედეგად განხორციელებული 

ცვლილებების ანგარიში იქნას წარმოდგენილი. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
              ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
                მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 
სტანდარტი შესაბამისობაში

ა 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

არ არის 
შესაბამისობაშ
ი 
მოთხოვნებთა
ნ 

საგანმანათლე
ბლო 
პროგრამის 
მიზანი, 
სწავლის 
შედეგები და 
მათთან 
პროგრამის 
შესაბამისობა 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 
ადეკვატურობა 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-
სწავლის მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა 
და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 
უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 
სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას, 
გამჭვირვალეა, საჯარო და ხელმისაწვდომი. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 
ლოგიკურად არის დაკავშირებული პროგრამის შინაარსთან, სწავლის შედეგებთან და 
მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. პროგრამაზე დასაშვებად აუცილებელია: სრული 
ზოგადი განათლების ატესტატი, საქართველოს მოქალაქეებისათვის – ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი; პროგრამაზე დაშვების 
წინაპირობაა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგები, უნივერსიტეტის მიერ 
დადგენილი საგნების, პრიორიტეტებისა და მათი შესაბამისი კოეფიციენტების 
გათვალისწინებით. კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამაზე 
სავალდებულო საგნებად კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრულია: სავალდებულო 
-მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული ან რუსული). 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. 
პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვება შესაძლებელია, აგრეთვე, მობილობით - 
სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული წესისა და უნივერსიტეტში არსებული შიდა 
რეგულაციების შესაბამისად. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა; 
 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები; 
 ვებგვერდი www.naec.ge ; 
 სსუ-ს ვებგვერდი www.sou.edu.ge. 
 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი -

აკადემიური საბჭოს დადგენილება № 05/01-172, 5.08.2014 
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):  
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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 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
                შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 
პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების 
დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 
პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  
სწავლის შედეგებს. პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. 
შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 
მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან 
და სწავლის შედეგებთან.   
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი 
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების ინსტრუქციის 
შესაბამისად. კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამას აკრედიტაცია 
მიენიჭა 2012 წელს. 
წარმოდგენილი საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა „კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები“ აგებულია სასწავლო კურსებისაგან, ევროპული კრედიტების – 
სატრანსფერო სისტემის შესაბამისად. პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრულია, 
დარგობრივი საგნები ითვალისწინებს სავალდებულო, არჩევით  და თავისუფალ 
კომპონენტებს. არჩევითი საგნები წარმოადგენენ ძირითადი საგნების შესაბამისი ქვედარგის 
გაღრმავებულ შესწავლას.  
პროგრამა 240 კრედიტიანია, მისი ხანგრძლივობაა 4 წელი. აქედან სპეციალობის 
სავალდებულო საგნებს ეთმობა 126 ECTS კრედიტი, არჩევით კურსებს 33 ECTS კრედიტი, 
ზოგად უცხოურ ენას - 18 ECTS კრედიტი, დარგობრივ უცხოურ ენას - 3 ECTS კრედიტი, 
ხოლო თავისუფალ კომპონენტებს - 60 ECTS კრედიტი. თავისუფალ კომპონენტში 
წარმოდგენილია 2 შესაძლო არჩევანი: 1. თავისუფალი კურსები - 60 კრედიტი - მოიცავს 
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ზოგადი, ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში არსებულ სასწავლო 
კურსს/საგანს/მოდულს, რომლის/რომელთა არჩევაც შეუძლია სტუდენტს; 2. დამატებითი 
(Minor) პროგრამა - 48 ECTS კრედიტი და თავისუფალი კურსები 12 ECTS კრედიტი. 
 
პროგრამაში შემავალი სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტები (მათ შორის, 
თითოეული სასწავლო კურსი) დალაგებულია თანმიმდევრულად და ლოგიკურად; 
დაცულია წინაპირობები და დისციპლინების სწავლების თანამიმდევრობა. პროგრამის 
შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს სტუდენტის ცოდნისა და უნარების 
განვითარებას, პროგრამა წარმოადგენს სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტის ერთობლიობას, 
რომელიც განსაზღვრავს შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მოპოვების პირობებს; 
პროგრამით მიღებული კომპეტენციები აუცილებელი პირობაა შემდგომ (მაგისტრატურის) 
საფეხურზე სწავლის და/ან მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის; პროგრამის 
შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და 
უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 
უნივერსიტეტში განახლდა და გაუმჯობესდა პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო 
მატერიალური რესურსი. გაიზარდა ხელმისაწვდომი ელექტრონული ბაზებისა და წიგნად 
ფონდში შესული ლიტერატურის რაოდენობა. დაინერგა სწავლებისა და შეფასების 
ელექტრონული ინსტრუმენტები, ყველა დისციპლინის სალექციო და პრაქტიკული 
მეცადინეობა მიმდინარეობს (სპეციალურად მოწყობილ აუდიტორიებსა და 
ლაბორატორიებში) პროექტორის გამოყენებით. ასევე უნივერსიტეტს გააჩნია StadLab და 
ინოვაციური ცენტრი;  
 
პროგრამის შემუშავებაში ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე: აკადემიური, 
სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალი, სტუდენტი, კურსდამთავრებული, თუმცა 
სასურველია გაიზარდოს სტუდენტთა და კურდსმთავრებულთა ჩართულობა პროგრამის 
შემუშავებაში; 
 
უსდ უზრუნველყოფს პროგრამის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობასა და 
ხელმისაწვდომობას. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 
 საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითერების მეთოდოლოგია 

დამტკიცებულია 
 აკადემიური საბჭოს მიერ. (დადგენილება №05/01-384, 22.02.2018) 
 თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობის ოქმები, პროგრამის შემუშავებაში ჩართული 

დაინტერესებული პირების 
 მონაწილეობის მტკიცებულებები; 
 სსუ-ს ვებგვერდი: www.sou.edu.ge 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია გაიზარდოს სტუდენტთა და კურდსმთავრებულთა ჩართულობა 
პროგრამის შემუშავებაში. 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
                 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

2.3. სასწავლო კურსი 
⮚ ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 
კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების 
რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

⮚ სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 
სფეროს აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 
შედეგების მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
საბაკალავრო პროგრამის შინაარსი უზრუნველყოფს სტუდენტისთვის ღრმა და სისტემური 
ცოდნის მიცემას და სათანადო უნარების გამომუშავებას. ძირითადი სასწავლო კურსების 
სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს. 
 
პროგრამის სავალდებულო კომპონენტებში გათვალისწინებულია სპეციალობის 22 
სავალდებულო კურსი და საბაკალავრო ნაშრომი, უცხო ენის და დარგობრივი უცხო ენის 
კომპონენტები, გარდა ამისა პროგრამა მოიცავს 21 არჩევით კურსს, ასევე 
გათვალისწინებულია თავისუფალი კომპონენტი.  
 
სწავლის პროცესში გათვალისწინებულია ლექციების, სემინარების, პრაქტიკუმების და 
დამოუკიდებელი სამუშაოების ჩატარება. სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის 
მიღწევა ფასდება შეალედური და დასკვნითი გამოცდებით, კრედიტების განაწილება 
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საგნებზე თანაბარია და მოიცავს 3 კრედიტს ყოველ 75 საათზე.ასწავლო კურსების 
უმეტესობის შინაარსი და კრედიტების განაწილება შეესაბამება ამ კურსის სწავლის 
შედეგებს. საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების თანაფარდობა ითვალისწინებს 
პროგრამის სასწავლო კურსების სპეციფიკას.  
სრული ინფორმაცია სასწავლო კურსების თაობაზე მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 
თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში განსაზღვრულია საგნის მიზნები, ამოცანები, 
სწავლების შედეგები, სწავლა-სწავლების მეთოდები.  
გათვალისწინებულია სწავლა-სწავლების შემდეგი მეთოდები (ლექცია, პრაქტიკუმი, 
სამუშაო ჯგუფი, სემინარი, ლაბორატორიული სამუშაო), რაც შეესაბამება კურსის შინაარსსა 
და სწავლის შედეგებს, თუმცა მრავალფეროვანი და სასწავლო კურზე მორგებული სწავლის 
მეთოდების გამოყენება უფრო საინტერესოს გახდიდა სასწავლო კურსებს; ყოველი 
სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები ფასდება შესაბამისი რუბრიკით - კრიტერიუმით, 
რომლებიც სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე ერთმანეთისაგან 
განსხვავებულია და აღწერილია სილაბუსში. 
სტუდენტის ცოდნა ფასდება  100  ქულიანი სისტემით, სისტემა მრავალკომპონენტიანია და 
ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებას (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) და დასკვნით 
შეფასებას/გამოცდას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას. 
პროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შეფასებების ჯამური კომპეტენციის 
მინიმალური ზღვარია 11 ქულა. სტუდენტთა შეფასების სისტემა დასახვეწია, 
კერძოდ,  ფაკულტეტებს სასურველია მიეცეთ შესაძლებლობა დააწესონ უფრო მაღალი 
ზღვარი თავიანთი პროგრამების ფარგლებში; კონკრეტულად გაიზარდოს შუალედური 
შეფასებების ჯამური მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 
 
მისასალმებელია, რომ სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილ პროგრამაში - განხორციელდა 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების კურიკულუმის სტრუქტურული ცვლილებები, შეიცვალა 
სალექციო და სემინარულ–პრაქტიკული საკითხების სტრუქტურა, დაემატა ახალი საგნები, 
პითონი, ანდროიდ სტუდიო, ნეირონული ქსელები (მათ შორის ინგლისურენოვანი), მაგრამ 
დასახვეწია სილაბუსები, სადაც გასაკეთებელია ტექნიკური და შინაარსობრივი 
ცვლილებები: ვებ დიზაინი, დაპროგრამების ენები 2, დისკრეტული სტრუქტურები. 
დაპროგრამების ენების სილაბუსების სათაურები უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში 
შინაარსთან. 
მონაცემთა დამუშავების სტატისტიკური მეთოდები კვლავ ალბათობის თეორიაა, ამიტომ 
უნდა მოხდეს ამ სილაბუსის თემატიკების გადახედვა; 
ძირითად საგნებში არ სედის ისეთი მნიშვნელოვანი კურსი, როგორიცაა კიბერ 
უსაფრთხოება, უნდა დაემატოს კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი ძირითად საგნებში; 
სასურველია გაძლიერდეს ინგლისური ენის შესწავლა; 
მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მათში არსებული მოძველებული ლიტერატურის 
ცვლილებაზე რეკომენდაციის გაცემა;  
პროგრამაში შემავალი თითოეული სასწავლო კომპონენტი სწავლების შესაბამისი ეტაპის 
ადეკვატურია და ეფუძნება სტუდენტის მიერ უკვე მიღებულ ცოდნას და უნარებს, ხოლო 
თავად წარმოადგენს მემკვიდრე კომპონენტის/კურსის ათვისების წინაპირობას. სასწავლო 
კურს(ებ)ი ეფუძნება თანამედროვე ცოდნას, რაც გულისხმობს კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების და მისი საჭიროებების მიმართულებით დაგროვილი და უახლესი, 
მტკიცებულებებზე დამყარებული ცოდნის და მეთოდოლოგიის სრულ და ადეკვატურ 
ჩართვას სასწავლო პროცესში. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 
 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 
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 საბიბლიოთეკო ფონდი;  
 ინტერვიუს შედეგები 
 სსუ ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 

რეკომენდაციები: 

- დაიხვეწოს სილაბუსები, სადაც გასაკეთებელია ტექნიკური და შინაარსობრივი 
ცვლილებები: ვებ დიზაინი, დაპროგრამების ენები 2, დისკრეტული სტრუქტურები. 

- დაპროგრამების ენების სილაბუსების სათაურები მოვიდეს შესაბამისობაში 
შინაარსთან. 

- მონაცემთა დამუშავების სტატისტიკური მეთოდები კვლავ ალბათობის თეორიაა, 
ამიტომ უნდა მოხდეს ამ სილაბუსის თემატიკების გადახედვა; 

- მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მათში არსებული მოძველებული 
ლიტერატურის განახლება. 

- დაემატოს კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი ძირითად საგნებში. 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია სწავლების მეთოდები იყოს უფრო მრავალფეროვანი საგნის 
თემატიკების შესაბამისად; 

 სასურველია გაძლიერდეს ინგლისური ენის შესწავლა. 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
               ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 
ტრანსფერული უნარების განვითარება 
პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა 
პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 
ტრანსფერული უნარების განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
საბაკალავრო  პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კურსების უმეტესობაში თეორიულ 
საკითხებთან ორგანულად არის შერწყმული პრაქტიკული ნაწილი, რაც სტუდენტს 
პრაქტიკული უნარების განვითარების შესაძლებლობას აძლევს და შეესაბამება სწავლების 
პირველ საფეხურს. პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ორგანიზებული და დაგეგმილია 
პროგრამის სწავლის შედეგების შესაბამისად. დარგში პრაქტიკული გამოცდილების მქონე 
სხვადასხვა ლექტორთან გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა, რომ სასწავლო კურსებში 
გამოიყენება რეალური სამუშაო პრაქტიკიდან წამოსული ამოცანები, რაც, თავის მხრივ, 
პროგრამის ფარგლებში გამომუშავებული ტრანსფერული უნარების რეალურ გარემოში 
გამოყენებას ემსახურება.  
 
პროგრამის დასკვნითი ნაწილია საბაკალავრო ნაშრომი, რომელიც წარმოადგენს კვლევით 
კომპონენტს და სტუდენტის მიერ პროგრამაზე სწავლის პერიოდში მიღებული თეორიული 
ცოდნის, კვლევითი და პრაქტიკული უნარების შემაჯამებას. საბაკალავრო ნაშრომის 
შესრულებას, რომლის მიზანია კონკრეტული და  აქტუალური პრობლემის დამუშავება, 
გაანალიზება, ინდივიდუალურად მოძიებული ან ხელმძღვანელის მიერ მითითებული 
წყაროების შესწავლის საფუძველზე საკუთარი დასაბუთებული მსჯელობა, დასკვნის 
გამოტანა, არსებული პრობლემის ახლებური გაშუქება, დოკუმენტური გაფორმება და 
პრეზენტაცია. ეს არის შემაჯამებელი სამუშაო, რითაც მოწმდება ინფორმატიკის სფეროში 
არსებულ საკითხებზე სტუდენტის არგუმენტაციის, ანალიზისა და სინთეზის უნარი, ასევე 
პრობლემების, ახალი ხედვებისა თუ შეფასების წარმოჩენის შესაძლებლობები. 
სტუდენტები თემატიკას ირჩევენ ინფორმატიკის მათთვის საინტერესო მიმართულებიდან, 
ადგენენ სამუშაო გეგმას, ახორციელებენ ინფორმაციის მოძიებას და სათანადოდ 
დამუშავებას, საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისას სტუდენტს დახმარებას უწევს 
ხელმძღვანელი. სტუდენტისთვის საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება სავალდებულოა. 
საბაკალავრო ნაშრომში, ტექსტში უნდა დაემატოს ლიტერატურის წყაროები; 
საბაკალავრო თემების არჩევა მოხდეს უნივერსიტეტის მიერ წინასწარ დადგენილი წესით; 
უნივერსიტეტში შექმნილია სტუდენტთა პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახური, 
რომელიც სტუდენტებს აწვდის ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ. სამსახური 
ახორციელებს კურსდამთავრებულთა დასაქმების მონაცემთა ბაზის შექმნას და 
მონიტორინგს. უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმები, რომელთა 
ფარგლებშიც ორგანიზაციები მზად არიან მიიღონ სტუდენტები და 
კურსდამთავრებულები სტაჟირებაზე შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.  
სასურველია სტუდენტთა პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახურის გააქტიურება 
სტუნდეტთა დასაქმების მიზნით; კერძოდ, ადმინისტრაციის მხრიდან 
გააქტიურდეს  შეხვედრა/სემინარების ორგანიზება პოტენციურ დამსაქმებლებთან 
სტუდენტების ჩართულობით; ინფორმაციის მიწოდება სტუდენებისთვის; 
სისტემატურად ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები, გამოფენები, საჯარო ლექციები, 
ტრეინინგები__სტუდენტთა პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობის 
მიზნით, პრაქტიკები, ლაშქრობები, შეჯიბრებები, სხვადასხვა სახის პროექტები, 
შეხვედრები საზოგადო და პოლიტიკურ მოღვაწეებთან, სპორტისა და კულტურის 
თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან. 
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პრაქტიკა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამაზე არ არის. 
პროგრამას დაემატოს პრაქტიკა, როგორც სავალდებულო სასწავლო კურსი. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- მტკიცებულებები/ინდიკატორები; 
- პროგრამა და სილაბუსები; 
- პრაქტიკის მიმდინარეობისა და შედეგების ამსახველი დოკუმენტაცია; 
- შესაბამისი ხელშეკრულებები/მემორანდუმები ეკონომიკურ აგენტებთან და 

პრაქტიკის ობიექტებთან; 
- უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 
- ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

- პროგრამას დაემატოს პრაქტიკა, როგორც სავალდებულო სასწავლო კურსი; 
- საბაკალავრო ნაშრომებში, ტექსტში უნდა დაემატოს ლიტერატურის წყაროები; 
- საბაკალავრო თემების არჩევა მოხდეს უნივერსიტეტის მიერ წინასწარ დადგენილი 

წესით. 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
               ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 
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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 
 
სწავლების მეთოდები შეესაბამება კომპიუტერული ტექნოლოგიების განათლების 
თანამედროვე მეთოდოლოგიურ მოთხოვნებს, უმაღლესი განათლების საფეხურს, 
სასწავლო კურსის შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას, 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამაში გამოიყენება 
სწავლა/სწავლების სხვადასხვა ფორმები: დამოუკიდებელი მუშაობა, კონსულტაცია, 
პრაქტიკული მეცადინეობა, საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა და სხვ.  
 
საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტების განსახორციელებლად 
გამოიყენება მეთოდები:  ვერბალური; ახსნა-განმარტებითი; შემთხვევის ანალიზი; 
ანალიზი; გონებრივი იერიში; წერითი; დემონსტრირება; დისკუსია და დებატები; 
ჯგუფური მუშაობა; პრეზენტაცია და საკონტროლო წერა; თვალსაჩინოებათა 
დემონსტრირება. ამ მიდგომების მიზანს წარმოადგენს, ჩამოუყალიბოს სტუდენტს 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;  დაეხმაროს ახალი გააზრებების, არსებული კონცეფციების 
განვითარების, თეორიული ან ჰიპოთეტური შეხედულების აღქმაში; ხელი შეუწყოს 
შემოქმედებით აქტივობას, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას; 
ამ კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამის განხორციელებას 
სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც 
შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის შინაარსაა და სწავლის შედეგებს.  
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა;  
 სილაბუსები; 
 ინტერვიუ თვითშეფასების ჯგუფთან;  
 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;  
 ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან. 

რეკომენდაციები: 

- სწავლების მეთოდები იყოს სასწავლო კურსის შესაბამისი. 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 

განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
              ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
             ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
             ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  
გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტის შეფასებისას ხელმძღვანელობს 
კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული (ECTS) სისტემით, ,,უმაღლესი 
განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონით და უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესით (საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის ბრძანება № 3 2007.05.01) განსაზღვრული  შეფასების სისტემით. 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასებაა 100 ქულა. შეფასებების ფორმები მოიცავს 
შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს. შუალედური შეფასებები ფასდება 60 ქულით, ხოლო 
დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულით. დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარი უმეტესი სასწავლო კურსისთვის არის 20 ქულა, ხოლო მცირე ნაწილისთვის - 18 
ქულა. სასწავლო კომპონენტი დაძლეულია საერთო ჯამში 51 ქულის მიღების შემთხვევაში. 
დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება სტუდენტი, რომელსაც შუალედური შეფასებების 
გათვალისწინებით უგროვდება 11 ქულა. არსებობს გამონაკლისი შემთხვევაც, როდესაც 
შუალედური შეფასებების ჯამური მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 15 ქულა (თუმცა, 
11 ქულის დაგროვების უკიდურეს შემთხვევაში სტუდენტმა, იმისათვის რომ მოიპოვოს 
კრედიტი, დასკვნით გამოცდაზე აუცილებლად უნდა აიღოს ქულათა მაქსიმუმი, ანუ 40 
ქულა). სილაბუსებში  ასახულია დასკვნით გამოცდაზე დაშვების და დასკვნითი შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. ასევე, ეს უკანასკნელი განსაზღვრულია 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგლირებელი წესით. ამ კუთხით 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი 
პროცედურების მიხედვით,  გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

უნივერსიტეტში დანერგილია სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის 
სისტემა, რომელიც თავად უნივერსიტეტის და მოცემული პროგრამის სტუდენტთა 
პროდუქტია, ე.წ. studlab (იხ. ლინკი: https://students.sou.edu.ge/login). სასწავლო კურსებზე 
რეგისტრაციისას სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ თავიდანვე გაეცნონ სილაბუსებს და 
კურსის დაწყებისთანავე იცოდნენ შეფასების ძირითადი კომპონენტები. კურსის 
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მიმდინარეობის მანძილზე თითოეულ სტუდენტს საშუალება აქვს თავის მიმდინარე 
შეფასებებს ელექტრონული მართვის სისტემიდან ადევნოს თვალი და დროული 
რეაგირება ჰქონდეს მიღწეულ შედეგებზე. სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის 
სისტემის მეშვეობით არსებობს ლექტორსა და სტუდენტს შორის იოლი კომუნიკაციის 
შესაძლებლობა. ამდენად, შეფასების ფორმები და კომპონენტები არის გამჭვირვალე და 
წინასწარ ცნობილია სტუდენტისათვის.  

სილაბუსების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ სასწავლო კურსების უმეტეს 
ნაწილს ერთი და იმავე ტიპის შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შეფასების 
კრიტერიუმები აქვთ. კერძოდ, „შუალედური  გამოცდა არის წერითი ფორმის და მოიცავს 
6  საკითხს, თითოეული ფასდება 5 ქულიანი სისტემით და დასკვნითი გამოცდა არის 
წერითი ფორმის და მოიცავს  4  საკითხს, თითოეული ფასდება 10 ქულიანი სისტემით“. 
ამასთან, ზოგიერთი კურსის შემთხვევაში გამოვლინდა ტექნიკური ხარვეზები შეფასების 
სისტემაში. მაგალითად, სასწავლო კურსისთვის, „დაპროგრამება Visual Studio-ში“ არ არის 
ჩაშლილი ჯგუფური პროექტის შეფასების კრიტერიუმები, იგულისხმება 5 ქულის 
გრადაცია სხვადასხვა კომპონენტის შემთხვევაში, ამასთან, ამავე კურსის პირობებში 
დასკვნითი შეფასება/გამოცდა ორი კომპონენტისგან შედგება, ხოლო დასკვნითი 
გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 20  ქულას. ამ უკანასკნელის 
შემთხვევაში სასურველი იქნებოდა ცალ-ცალკე დადგენილიყო ზღვრები, რადგან 
სასწავლო კურსით გათვალისწინებული შედეგის მისაღწევად, შესაძლებელია სტუდენტმა 
გვერდი აუაროს რომელიმე ერთ შეფასების კომპონენტს. სასწავლო კურსში 
„კომპიუტერული მოდელირების ტექნოლოგიები“ შეფასების სისტემაში ბუნდოვანია 
როგორ არის გადანაწილებული ე.წ. აქტიურობის (სულ 30 ქულა) მეორე ნაწილი, 15 ქულის 
მოცულობით. სასწავლო კურსში „ოპეტაციული სისტემა Linux, სისტემური 
ადმინისტრირება“ წარმოდგენილი შეფასების გათვალისწინებით სტუდენტს თითქოს 100 
ქულის ნაცვლად, უგროვდება 105 ქულა (გამოკითხვა (ქვიზი) 20 ქულა + შუალედური 
გამოცდა 30 ქულა + პრეზენტაციები/პროექტი 10 ქულა + საკლასო აქტივობა 5 ქულა (სულ 
5 დისკუსიაში მონაწილეობა, რომელიც ფასება 1 ქულით)  + დასკვნითი გამოცდა 40 ქულა). 
ამ შემთხვევისთვის საჭიროა დამატებითი განმარტება, ხომ არ თავისუფლდება სტუდენტი 
მე-2 ან მე-3 ქვიზისგან? ამავე კურსის ფარგლებში დასაზუსტებელია 
პრეზენტაციების/პროექტების შეფასების კომპონენტები, რადგან ბუნდოვანია შემდეგი 
ჩანაწერი „10-9 ქულა: პრეზენტაცია სრულყოფილადაა შესრულებული“, რა უნდა 
შესრულდეს სტუდენტის მხრიდან, იმისათვის რომ პრეზენტაცია სრულყოფილად 
შესრულებულად ჩაითვალოს ეს სილაბუსის მიხედვით არ ჩანს. გამომდინარე ზემოთ 
წარმოდგენილი ანალიზიდან სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა მეტწილად 
ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას და მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებს.  

 სტუდენტებთან გასაუბრების დროს ისინი ზოგადად დადებითად აფასებდნენ 
მოქმედ შეფასების სისტემასა და მის შემადგენელ კრიტერიუმებს, თუმცა, ვფიქრობთ, რომ 
სასურველი იქნებოდა როგორც შუალედური, ისე გამოცდების შეფასებების 
გამრავალფეროვნება. მაგალითად, სასურველი იქნებოდა პარალელურად Case study-ს 
ტიპის დავალებების შესრულება, კონკრეტული პროგრამული ამოცანების ამოხსნა და ა.შ. 
ამგვარი ტიპის დავალებები  მიმართული იქნებოდა თეორიული ცოდნის პრაქტიკული 
გამოყენების დემონსტრირებისკენ მთელი სასწავლო კურსის მიმდინარეობისას და შემდეგ 
მის შემოწმებას პრაქტიკულად.   

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებულია საბაკალავრო 
ნაშრომის შესრულება. ამ უკანასკნელის შესრულების, დაცვისა და შეფასების ინსტრუქცია 
მოცემულია „საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 
მეთოდოლოგიის“ დოკუმენტში, რომლის მიხედვით მისი შეფასება ხდება ჯერ 
შუალედური (60 ქულა) და შემდეგ დასკვნითი (40 ქულა) შეფასებების მიხედვით. ორივე 
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შემთხვევისთვის გათვალისწინებული აქვთ მინიმალური კომპეტენციების ზღვრები, 
შესაბამისად, 11 და 20 ქულის მოცულობით. საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შეფასება 
წარმოადგენს შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების ქულათა ჯამს, მაქსიმუმი 
შეფასება 100 ქულა. დაწესებულების ადმინისტრაციასთან გასაუბრებიდან ირკვევა რომ 
ყველა შესრულებული საბაკალავრო ნაშრომი გადის შემოწმებას პლაგიატის ამომცნობ 
პროგრამაში, თუმცა ამის შესახებ თავად სტუდენტები არ არიან ინფორმირებულები.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 
 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 
 საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია; 
 სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა - studlab, იხ. ბმული: 

https://students.sou.edu.ge/login; 
 ინტერვიუები სტუდენტებთან. 

რეკომენდაციები: 

- რეკომენდირებულია, დაიხვეწოს შეფასების სისტემა, კერძოდ, გამრავალფეროვნდეს 
შუალედური და დასკვნითი გამოცდის შეფასების კომპონენტები, რომლებიც 
ორიენტირებული იქნება მეტწილ პრაქტიკულ მხარეზე და თეორიის პრაქტიკულ 
გამოყენებაზე; 

- რეკომენდირებულია, გასწორდეს ტექნიკური და შინაარსობრივი უზუსტობები, 
რომლებსაც ვხვდებით ცალკეული სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტებში. 
კერძოდ,  ეს სასწავლო კურსებია, „დაპროგრამება Visual Studio-ში“, „კომპიუტერული 
მოდელირების ტექნოლოგიები“, „ოპეტაციული სისტემა Linux, სისტემური 
ადმინისტრირება“; 

- რეკომენდირებულია, გაუმჯობესდეს პერსონალის და სტუდენტების ინფორმირებულობა 
პროგრამაზე, რომელიც პლაგიატზე ნაშრომების შემოწმების შესაძლებლობას იძლევა. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია, ფაკულტეტებს მიეცეთ შესაძლებლობა დააწესონ უფრო მაღალი ზღვარი 
თავიანთი პროგრამების ფარგლებში; კერძოდ, გაიზარდოს შუალედური შეფასებების 
ჯამური მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (11 ქულა). 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  
სტანდარტი შესაბამისობაშ

ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

არ არის 
შესაბამისობაშ
ი 
მოთხოვნებთა
ნ 

სწავლების 
მეთოდოლოგი
ა და 
ორგანიზება, 
პროგრამის 
ათვისების 
შეფასების 
ადეკვატურობა 

 

 

  

 
 
3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 
პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, 
შესაბამისი სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ 
ინფორმირებას, ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს 
სტუდენტების ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 
 
3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 
გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ 
განვითარებასთან  დაკავშირებით მხარდაჭერას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების ინფორმირებულობას 
სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების საკითხებზე 
ძირითადად უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ადმინისტრაცია სხვადასხვა ხერხის 
გამოყენებით. მაგ., აუცილებელი ინფორმაცია (სასწავლო გეგმა, სასწავლო ბარათი, 
მიმდინარე შეფასებები, პედაგოგების ცხრილი და სხვა) სტუდენტისათვის 
ხელმისაწვდომია როგორც უნივერსიტეტის ოფიცალურ ვებგვერდზე, ისე სასწავლო 
პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში მათ პირად გვერდზე  (სასწავლო 
პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა - studlab, იხ. ბმული 
https://students.sou.edu.ge/login). ამასთან, ადმინისტრაციასთან გასაუბრების დროს, მათი 
მხრიდან აღინიშნა, რომ იგეგმა უფრო მეტი ფუნქციონალის დამატება studlab-თვის. 
ამასთან ერთად, უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს აგრეთვე ელექტრონული ჟურნალის 
მობილური აპლიკაციაც. 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს პოტენციური 
დამსაქმებლებისა თუ ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფს სტუდენტთა 
კარიერის პრაქტიკისა და კარიერის მართვის სამსახური. თუმცა, როგორც სტუდენტებთან, 
ისე კურსდამთავრებულებთან აღნიშნული ინფორმაცია არ დადასტურებულა. მათ ან არ 
უსარგებლიათ ან არ სმენიათ მოცემული სამსახურის შესახებ.  ამასთან, მოცემული 
საბაკალავრო პროგრამა არ ითვალისწინებს საველე პრაქტიკას, რომელიც უფრო 
გააძლიერებდა და დაახლოებდა სტუდენტებს მათ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. 
ამასთან, არ დასტურდება თვითშეფასებაში აღნიშნული ინფორმაცია 
კურსდამთავრებულთა ბაზის შესახებ. კურსდამთავრებულებს არ ჰქონდათ არანაირი 
ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ, თუნდაც, რა სარგებელი შეეძლოთ მიეღოთ მისგან. 

ყველა სასწავლო კურსის სილაბუსში ფიქსირდება ლექტორის საკონტაქტო 
ინფორმაცია: საკონტაქტო ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი. აკადემიურმა 
და მოწვეულმა პერსონალმა ექსპერტებთან საუბრისას დაადასტურეს, რომ მათი 
დატვირთვა ითვალისწინებს სტუდენტთა კონსულტაციების საათებსაც. ექსპერტთა 
ჯგუფის მიერ გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია არსებული სასწავლო და საკონსულტაციო 
ცხრილის შესახებ, თუმცა დაწესებულების მხირდან წარმოდგენილ იქნა მხოლოდ 
სასწავლო ცხრილი.  აღსანიშნავია, სტუდენტები ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით 
ადასტურებენ, რომ ისინი ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისგან იღებენ 
მათთვის აუცილებელ კონსულტაციებს და საჭირო ინფორმაციას. ამასთან, მათ შორის 
კომუნიკაცია მეტ-წილად ხორციელდება ელექტრონული ფოსტის ან სოციალური ქსელის 
დახმარებით. ამასთან, მიმდინარე პერიოდში პანდემიასთან დაკავშირებული 
ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, სტუდენტებს შეუძლიათ ლექტორთან შეთანხმებით 
ნებისმიერ დროს მიიღონ შესაბამისი ონლაინ კონსულტაცია. თუმცა, არც ფაკულტეტის 
გვერდზე „სასწავლო ცხრილებში“ და არც სხვაგან არ ფიქსირდება შესაბამისი 
საკონსულტაციო განრიგი.  

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველწლიურად ტარდება სამეცნიერო-
პრაქტიკული კონფერენციები, დარგობრივი სემინარები, რომლებშიც სტუდენტებს აქვთ 
საშუალება მიიღონ მონაწილეობა. ინფორმაციას ადგილობრივი და საერთაშორისო 
კონფერენციების, გაცვლითი პროგრამების და სხვათა შესახებ სტუდენტები იღებენ 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდიდან და ფაკულტეტისგან.  ზოგადად, უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 
სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში ჩართულობის მაჩვენებელია საშუალოდ 
8-10 სტუდენტი ყოველწლიურად.  გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე მიმდინარე 
წლისთვის ფიქსირდება მხოლოდ 1 სტუდენტი. სტუდენტებთან და 
კურდამთავრებულებთან ინტერვიუს დროს მცირე (1-2) ნაწილმა დაადასტურა ზემოთ 
აღნიშნულ კონფერენციებში მონაწილების მიღებაც, თუმცა იგივე აქტივობა სტუდენტების 
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მხრიდან არ ფიქსირდება გაცვლითი პროგრამების მიმართ. სტუდენტთა ინტერვიუირების 
დროს, მათ აღნიშნეს, რომ ეს მათი პირადი არჩევანია. 

მართალია დაწესებულებას წარმოდგენილი აქვს სხვადასხვა სახის   გამოკითვის შედეგები 
სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მონაწილეობით, თუმცა, ინტერვიუს შედეგების 
საფუძველზე ამ უკანასკნელთა მხრიდან არ დადასტურებულა აღნიშნული, ან ვერ 
იხსენებდნენ შეკითხვებს ან არ მიუღიათ მონაწილეობა. ამასთან სტუდენტებს ნაკლებად 
ჰქონდათ ინფორმაცია თუნდაც წარმოდგენილი შედეგების გამოყენების შესახებ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები;  
 უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი, იხ. ბმული: https://www.sou.edu.ge/home;    
 სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა - studlab, იხ. 

ბმული:https://students.sou.edu.ge/login; 
 უსდ-ს მიერ ჩატარებული სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები; 
 სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუების შედეგები; 
 აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან ინტერვიუების შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

- რეკომენდირებულია, კარიერული სამსახურის გააქტიურება სტუნდეტთა 
დასაქმების მიზნით; კერძოდ, ადმინისტრაციის მხრიდან გააქტიურდეს  
შეხვედრა/სემინარების ორგანიზება პოტენციურ დამსაქმებლებთან სტუდენტების 
ჩართულობით; ასევე, ინფორმაციის მიწოდება სტუდენებისთვის კარიერული 
სამსახურის ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ; 

- რეკომენდირებულია, დაწესებულებამ/ფაკულტეტმა პროგრამის ფარგლებში 
უზრუნველყოს ან/და ხელი შეუწყოს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას 
საერთაშორისო პროექტებსა და გაცვლით პროგრამებში, საერთაშორისო 
კონფერენციებში;  

- რეკომენდირებულია, კურსდამთავრებულთა ბაზის აქტიური ამოქმედება 
შესაბამისი ღონისძიებების მოწყობით (თუნდაც, დამსაქმებელთა მოთხოვნების 
მიხედვით კურსდამთავრებულთა პორტფოლიოების შექმნა); ასევე, მისი 
ინტეგრირება პოტენციურ დამსაქმებელთა ბაზასთან, მათ შორის ორმხრივი და 
უწყვეტი კავშირის უზრუნველსაყოფად. ეს ყოველივე ხელს შეუწყობს ინფორმაციის 
დროულ და სწრაფ მიმოსვლას ორივე მხარეს შორის. შესაძლებელია, დაიგეგმოს 
შესაბამისი დამხმარე ღონისძიებებიც. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ დაინტერესებულ 
მხარეებს აცნობოს შესაბამისი გამოკითხვის შედეგები და მიღებული შედეგების 
გამოყენების გეგმა; 
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- სასურველია, სტუდენტებს საკონსულტაციო განრიგის შესახებ ინფორმაცია 
მიეწოდოთ ელექტრონულად, კერძოდ, უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების შესაბამისი ფაკულტეტების ვებ-გვერდზე „სასწავლო ცხრილებში“. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება 
გახდეს სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

               ☐  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე 
თანდართული დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ 
საგანმანათლებლო პროგრამის მოცემული სტანდარტის კომპონენტის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა აისახოს პრობლემატური საკითხები 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა 
და ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  
რეკომენდაციები: 

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

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

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება 
გახდეს სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში 
განხორციელდა წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშ

ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

არ არის 
შესაბამისობაშ
ი 
მოთხოვნებთა
ნ 
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სტუდენტთა 
მიღწევები, 
მათთან 
ინდივიდუალ
ური მუშაობა 

  

 

  

  
 
4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა  
 
ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები 
უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ 
ფუნქციონირებას და განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 
 
4.1 ადამიანური რესურსი 

 

⮚ პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, 
რომლებსაც აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 
გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია; 

⮚ პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 
პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, სამეცნიერო-
კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე 
დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 
⮚ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის 
აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის 
განხორციელებაში; 
⮚ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან 
სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და 
დამხმარე პერსონალით. 
  
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში 
ჩართულია საერთო რაოდენობით 23 პერსონალი, მათგან 18 აკადემიური პერსონალია (2 
პროფესორი, 11 ასოცირებული, 5 ასისტენტ პროფესორი) და 5 მოწვეული პერსონალი. 
 
როგორც უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე მოწვეული პედაგოგები, 
პროგრამაში ჩართულები არიან კანონმდებლობისა და უსდ-ის შიდა რეგულაციების 
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შესაბამისად. ისინი ფლობენ სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ 
კომპეტენციებს, რაც განისაზღვრება მათი შესაბამისი კვალიფიკაციით, შესრულებული 
სამეცნიერო ნაშრომებით, პუბლიკაციებით და დასტურდება მათ მიერ წარმოდგენილი 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში განხორციელებული სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო 
აქტივობით.  
გამოიკვეთა რამდენიმე განმახორციელებელი, რომლებსაც ბოლო სამეცნიერო სტატია 2016 
წელს აქვთ გამოქვეყნებული. აქედან გამომდინარე, სასურველია გაძლიერდეს 
უნივერსიტეტის მხრიდან აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარების თაობაზე 
და შესაძლებლობებზე ინფორმირებულობა. პერმანენტულად მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია 
იმის თაობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი პროფესიული და სამეცნიერო კუთხით 
განვითარებისთვის საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ღონისძიებებში (კონფერენციები, 
კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი პროგრამები, სკოლა-სემინარები, ტრენინგები) 
მონაწილეობა და სტატიებისა თუ პუბლიკაციების გამოქვეყნება მაღალი  იმპაქტ-ფაქტორის 
მქონე  ჟურნალებში.  
მოწვეული პერსონალის ან მასწავლებლის კვალიფიკაცია დასტურდება პროგრამით 
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი ცოდნის, 
გამოცდილებისა და კომპეტენციის ქონით. აკადემიური პერსონალის არჩევა ხდება 
კონკურსის წესით, შერჩევის პროცედურა არის სამართლიანი და გამჭვირვალე. 
 
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობრივი თანაფარდობა სრულ 
შესაბამისობაშია და  ადეკვატურია სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებით. გარდა 
ამისა, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის 
მდგრადობას.  
 
პროგრამის ხელმძღვანელები გახლავთ უნივერსიტეტის აკადემიური აფილირებული 
პერსონალი  მრავალწლიანი პედაგოგიური გამოცდილებით. ინტერვიუების  პროცესიდანაც 
გამოიკვეთა, რომ ისინი საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, აქტიურად უზიარებდნენ 
მოსაზრებებს პროგრამის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფის დანარჩენ წევრებს.  

პროგრამის ორივე ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 
ცოდნა და გამოცდილება, რაც დასტურდება შესაბამისი განათლებით, პრაქტიკული 
გამოცდილებით და სამეცნიერო ნაშრომებით. თანდართული დოკუმენტაცია ადასტურებს, 
რომ  პროგრამის ხელმძღვანელების გააჩნიათ მაღალი კვალიფიკაცია და უნარი, რომ  
უხელმძღვანელონ კომპიუტერული ტექნოლოგიების  საგანმანათლებლო პროგრამის 
შემუშავება-განვითარების პროცესს. 

პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების გარდა პროგრამის ხელმძღვანელები 
ჩართულები არიან პროგრამის განხორციელების პროცესში, ფაკულტეტის 
ადმინისტრაციასთან ერთად ახდენენ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ 
სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის ხელშეწყობას, მუდმივად არიან 
ჩართულები სტუდენტთა კონსულტირების, კლასგარეშე აქტივობების ორგანიზება-
ჩატარების პროცესში. 
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აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, სწავლების გარდა, ჩართულია სტუდენტების 
კონსულტირებისა და პროგრამის განვითარების პროცესებში, ასევე პროგრამის ფარგლებში 
დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში. 
 
პროგრამას გააჩნია აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული, აკადემიური/სამეცნიერო და 
მოწვეული პერსონალის სემესტრულად განახლებადი დატვირთვის სქემა, რომელიც 
მოიცავს სასწავლო და/ან სამეცნიერო-კვლევით და სხვა დატვირთვას მათზე დაკისრებული 
ფუნქცია-მოვალეობებიდან გამომდინარე, ამავე დროს აკადემიური პერსონალის 
დატვირთვას ყველა იმ უსდ-ში, სადაც ის ეწევა დამატებით საქმიანობას. 
 
უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებულია აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან 
აფილირების წესი, რომელიც განსაზღვრავს აკადემიურ თანამადებობაზე მყოფი პირის 
(პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი, ასისტენტი) წერილობით 
შეთანხმებას (აფილირების შეთანხმებას) იმის თაობაზე, რომ ის ადასტურებს თავის 
აფილირებას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, უნივერსიტეტის სახელით 
მონაწილეობს საზოგადოების განვითარებისა და ცოდნის გაზიარების პროცესში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;   
● პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული 
ლექტორების პირადი საქმეები;  
● აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის წესი და ინდივიდუალური 
დატვირთვის სქემა; 
● აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების წესი; 
● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის: 

 სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის მხრიდან აკადემიური პერსონალის 
პროფესიულ განვითარების თაობაზე და შესაძლებლობებზე ინფორმირებულობა.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 
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               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული 
განვითარება 
 
⮚ დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული 
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების 
ანალიზს; 
⮚ უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 
პროფესიულ განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი 
საქმიანობის განხორციელებას. 
 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებულია პერსონალის მართვის 
პოლიტიკა, რაც მიმართულია საგანმანათლებლო პროცესის და სტრატეგიული გეგმით 
განსაზღვრული აქტივობების განხორციელების უზრუნველსაყოფად.  
აკადემიური პერსონალის არჩევა ხორციელდება ღია და გამჭვირვალე არჩევნების წესით, 
მართვის ორგანოებშიც ხელმძღვანელ თანამდებობეზე არჩევა ხორციელდება პირდაპირი, 
თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე კანონმდებლობისა და 
უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. 
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს პერსონალის სამსახურში მიღების (არჩევა/დანიშვნა) 
გამჭვირვალე და ობიექტურ პროცედურას, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს 
აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 
პოზიციებზე კვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და დასაქმებას. 
უნივერსიტეტში მოქმედებს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება უნივერსიტეტის 
აკადემიურ, ადმინისტრაციულ, დამხმარე პერსონალზე, მოწვეული პედაგოგებსა და 
სტუდენტებზე.  
უნდა აღინიშნოს, რომ უნივერსიტეტში დანერგილია და ნაწილობრივ მუშაობს 
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის შეფასების, თვითშეფასების და განვითარების სქემა, 
რომელიც ერთის მხრივ ხდება სტუდენტის მიერ აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 
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შეფასებით, ასევე თავად აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ წარმოდგენილი 
თვითშეფასებით. 
აღნიშნული შეფასებები ბუნებრივია უნდა მოიცავდეს არა მარტო აკადემიური არამედ მათი 
სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებასაც, თუმცა წარმოდგენილი დოკუმენტაციით არ 
იკვეთება, რამდენად თანმიმდევრულია კვლევითი საქმიანობის ხარისხის შეფასება და 
ანალიზი.  
სასურველია უნივერსიტეტმა მეტად უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის 
სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში განხორციელება. 
გარდა ამისა არ იკვეთება თუ რამდენად უწყობს ხელს ინსტიტუცია აკადემიური 
პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, ამიტომაც სასურველია გაძლიერდეს 
უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარების 
საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები, კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი 
პროგრამები, სკოლა-სემინარები, ტრენინგები) მონაწილეობის თვალსაზრისით და, 
შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ეგიდით ამ ტიპის ღონისძიებების 
ჩატარება.  
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● თვითშეფასების ანგარიში; 
● უნივერსიტეტის წესდება;   
● უნივერსიტეტის სტრუქტურა;   
● სტრუქტურული ერთეულების დებულებები;   
● პერსონალის ფუნქციები და სამუშაო აღწერილობები;   
● საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;   
● პერსონალის პირადი საქმეები;   
● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 
რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია გაძლიერდეს უნივერსიტეტის ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის 
პროფესიულ განვითარების საერთაშორისო ღონისძიებებში (კონფერენციები, 
კონგრესები, სიმპოზიუმები, გაცვლითი პროგრამები, სკოლა-სემინარები, 
ტრენინგები) მონაწილეობის თვალსაზრისით და, შეძლებისდაგვარად, 
უზრუნველყოს უნივერსიტეტის ეგიდით ამ ტიპის ღონისძიებების ჩატარება.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
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შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

                შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 
4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და 
ტექნიკური აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით 
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად.  
 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსში, რომელიც მდებარეობს თბილისში, 
პოლიტკოვსკაიას ქ. N26-ში, ადმინისტრაცია განთავსებულია პოლიტკოვსკაიას ქ. N61-ში. 
სასწავლო ფართი გარემონტებულია, აღჭურვილია საჭირო ინვენტარით. აუდიტორიები 
მზადყოფნაშია სასწავლო პროცესისთვის, თუმცა დღეის მდგომარეობით სწავლა 
მიმდინარეობს დისტანციურად. უნივერსიტეტს აქვს როგორც სასწავლო, ასევე სალექციო 
აუდიტორიები. სასწავლო აუდიტორიები აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით, 
სალექციო კი საპრეზენტაციო საშუალებებით. სულ, კომპიუტერული ტექნიკის რაოდენობა 
შეადგენს 428 ერთეულს. სასწავლო დანიშნულებით, 7 კომპიუტერული კლასია ჯამურად 84 
კომპიუტერით. კომპიუტერული ტექნიკის მონაცემები შემთხვევითობის პრინციპით 
გადამოწმდა ექსპერტთა მიერ და ისინი შეესაბამება პროგრამის ფარგლებში საჭირო 
ტექნიკურ მოთხოვნებს, ყველა მათგანზე არის ინტერნეტთან წვდომა. 
სანიტარული კვანძები წესრიგშია, არის გათბობა და როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნული 
განათების შესაძლებლობა. არის საკონფერენციო დარბაზი.  
უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო 
დახმარების აღმოჩენის და წესრიგის დაცვის მექანიზმები, ფუნქციონირებს სამედიცინო 
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პუნქტი. შენობის პირველ სართულზე და გარე პერიმეტრზე მოქმედებს ვიდეო კამერები. 
უნივერსიტეტის დაცვას სიგნალიზაციით ახორციელებს შპს „მაგისტრი“. გარემო 
ადაპტირებულია შშმ პირებისათვის.  
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მოიცავს სამკითხველო დარბაზს (სადაც 84 ადამიანის 
განთავსებაა შესაძლებელი), წიგნსაცავს, კომპიუტერული ტექნიკას, საჭიროების 
შემთხვევაში სტუდენტებს აქვთ ასლების გადაღების შესაძლებლობა. ბიბლიოთეკით 
სარგებლობის წესი თვალსაჩინო ადგილზეა განთავსებული. ბიბლიოთეკის დებულების 
თანახმად, ბიბლიოთეკით სარგებლობა კვირაში 6 დღეა შესაძლებელი, სულ 60 სთ. 
ბიბილიოთეკა ჩართულია საქართველოში არსებულ საუნივერსიტეტო და კვლევითი 
ინსტიტუტების საბიბლიოთეკო ქსელში. წვდომა შესაძლებელია „ტომსონ როიტერის“ 
ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებთან. ბიბლიოთეკას აქვს საინვენტარიზაციო წიგნი, 
სადაც წიგნებია აღრიცხული, ასევე, მოქმედებს ელექტრონული კატალოგი, სადაც 
შემთხვევითობის პრინციპით გადამოწმდა სახელმძღვანელოები. აღმოჩნდა შემთხვევა, 
როდესაც მასწავლებლის რიდერი და ერთი  სახელმძღვანელო ვერ მოიძებნა ელექტრონულ 
კატალოგში, თუმცა ექსპერტთა ვიზიტისასვე მოხდა ამ სახელმძღვანელოს ელ.ვერსიის 
ჩვენება სხვა სასწავლო დანიშნულების საიტზე.    
უნივერსიტეტის საიტი შექმნილია თავად უნივერსიტეტის სტუდენტების და 
კურდამთავრებულთა მიერ და იმართება მათ მიერვე. ასევე, მათ მიერაა შემუშავებული 
StadLab ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც გამართულად მუშაობს. ექსპერტთა მიერ 
ნანახი იქნა როგორც პერსონალის, ასევე სტუდენტთა პერსონალური გვერდები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- ამონაწერები საჯარო რეესტრიდან; 
- შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზები;     
- შესყიდვების დოკუმენტაცია; 
- კომპიუტერული ტექნიკა; 
- შესაბამისი ხელშეკრულებები  (ინტერნეტის მოწოდება, დომეინი, ჰოსტინგი); 
- უნივერსიტეტის ბიუჯეტი;  
- ვებ გვერდი 
- ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

- ბიბლიოთეკაში განთავსდეს სილაბუსებით განსაზღვრული ყველა სავალდებულო 
ლიტერატურა, თუ სასწავლო მასალა.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

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

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური 
მდგრადობა 

 
პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 
რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 
საჭიროებებს. 
 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკლავრო 
პროგრამას გააჩნია ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცებულია ფაკულტეტის საბჭოზე და 
გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტში.  
 
როგორც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ ინტერვიუების დროს დააფიქსირა, 
უნივერსიტეტის მისიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ფუნდამენტურ 
მეცნიერებებზე ხელშეწყობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის 
განხორციელება არის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტი, რაც თავისთავად 
მოიაზრებს აღნიშნული საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებას და მის განვითარებას.  
 
უსდ-ს მხრიდან წარმოდგენილი იქნა, როგორც ფაკულტეტის ბიუჯეტი, ასევე პროგრამის 
ბიუჯეტიც, თუმცა პროგრამის ბიუჯეტში მოცემული თანხები არსებით და მნიშვნელოვან 
ხარჯებს არ მოიცავს და მისი ამ ფორმით ცალკე გამოყოფის საჭიროებასაც არ გამოკვეთს.  
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სასურველია მხოლოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტით განისაზღვროს აუცილებელი ხარჯები ან 
თუკი პროგრამულ დონეზე მოხდება ბიუჯეტის ჩაშლა, იყოს უფრო მკაფიო და დეტალური.  

წარმოდგენილ პროგრამის  ბიუჯეტში არაა გათავლისწინებული კადრების მომზადება 
გადამზადებისთვის და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის აუცილებელი ხარჯები და ასევე 
სტუდენტთა კონფერენციებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯები. გარდა ამისა, 
არსად არის გათვალისწინებული ხარჯები  აკადემიური და მოწევული პერსონალის 
კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. სტუდენტური და აკადემიური პერსონალის  
აქტივობებისთვის ცალკე გამოყოფილი თანხები (სამეცნიერო კონფერენციები და კვლევები 
პერსონალისთვის, ექსტრაკურიკულური აქტივობები სტუდენტებისთვის, სტიპენდიები, 
ინფრასტრუქტურული პროექტები) არ იკვეთება, რაც წარმოდგენილ ბიუჯეტს ბუნდოვანს 
ხდის. უსდ-ს ადმინისტრაციასთან გასაუბრებისას გამოიკვეთა, რომ პროგრამის საჭირო 
თანხებით დაფინანსება მიღწევადია უსდ-ს ცენტრალიზებული ბიუჯეტიდან და მსგავსი 
ტიპის აქტივობებზე სწორედ საერთო ბიუჯეტიდან ხდება თანხების მობილიზება, მაგრამ 
დოკუმენტალურად ამის იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა.  

შესაბამისად, სასურველია ბიუჯეტში მკვეთრად იყოს გამოყოფილი გარკვეული თანხები, 
რომელიც მიმართული იქნება საერთაშორისო მივლინების, სტუდენტთა გაცვლითი 
პროგრამაში მონაწილეობის და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების დაფინანსებისათვის.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● უნივერსიტეტის წესდება;  
● უნივერსიტეტის ბიუჯეტი;  
● წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები;  
● უნივერსიტეტის სტრუქტურა;  
● პროგრამის თანმხლები ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი - ბიუჯეტი; 
● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია მხოლოდ ფაკულტეტის ბიუჯეტით განისაზღვროს აუცილებელი 
ხარჯები ან თუკი პროგრამულ დონეზე მოხდება ბიუჯეტის ჩაშლა, იყოს უფრო 
მკაფიო და დეტალური; 

- სასურველია ფაკულტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს გარკვეული 
თანხები, რომელიც მიმართული იქნება საერთაშორისო მივლინების, სტუდენტთა 
გაცვლითი პროგრამაში მონაწილეობის და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების 
დაფინანსებისათვის. 

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

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  
სტანდარტი შესაბამისობაშ

ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

არ არის 
შესაბამისობაშ
ი 
მოთხოვნებთა
ნ 

სწავლების 
რესურსებით 
უზრუნველყოფ
ა 

 

        

 
 
5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 
სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე 
ხარისხის სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. 
აგროვებს და აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მისაღებად და  განსავითარებლად. 
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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, ფუნქციონირებს როგორც ცენტრალიზებული 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ასევე ცალკეულ ფაკულტეტთათვის,  ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური. აღნიშნული განაწილება იკვეთება უნივერსიტეტის 
სტრუქტურიდანაც. 

სამსახურის საქმიანობის მთავარი პრინციპები ემყარება  გამჭვირვალობას, საჯაროობას, 
ობიექტურობას, სანდოობას, უწყვეტობასა და ვალიდურობას. ხარისხის უზრუნველყოფის 
მექანიზმები უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ 
შეფასებასა და განვითარებას ხარისხის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების  მიზნით. 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მუშაობს პრინციპით „დაგეგმე, განახორციელე, 
შეამოწმე, განავითარე“, რომელიც მუშაობს შემდეგგვარად: 

I. დაგეგმე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გეგმავს ჩასატარებელ სამუშაოს, 
განსაზღვრავს შემოწმების თანამიმდევრობას, შეიმუშავებს შემოწმების კრიტერიუმებს.  

II. განახორციელე - შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახური: 1) შეიმუშავებს გამოკითხვის (სტუდენტის, კურსდამთავრებულის, 
აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, პერსონალის, დამსაქმებლის) ფორმებს.  2) ატარებს 
სტუდენტთა ანონიმურ გამოკითხვას სასწავლო პროცესის, საგანმანათლებლო 
პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების განხორციელების ხარისხის, 
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მიერ სასწავლო პროცესის წარმართვის ხარისხის, 
მომსახურებით სტუდენტთა კმაყოფილების და სხვ. გამოკვლევის მიზნით. 3) ატარებს 
აკადემიური, მოწვეული პერსონალის გამოკითხვას პერსონალის საქმიანობის შეფასებისა 
და კმაყოფილების კვლევის კუთხით 4) ატარებს კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა 
ანონიმურ გამოკითხვას 5) ახდენს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგს. 

III. შეამოწმე - ეს ეტაპი მოიცავს შემოწმების/შეფასების პროცესს. სტანდარტებთან 
შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 
შემოწმდება: ა) საგანმანათლებლო პროგრამები ბ) სასწავლო კურსები/კომპონენტები გ) 
სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა დ) აკადემიური/მოწვეული პერსონალი.  

IV. განავითარე - ეტაპი მოიცავს შემოწმების/შეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების 
ანალიზს, შესაბამისი დასკვნების გამოტანას. 
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სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს „სწავლების ხარისხის განვითარების 
შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმები“. დოკუმენტი დამტკიცებულია აკადემიური 
საბჭოს მიერ, რომლითაც გაწერილია საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო 
პროცესის, სამეცნიერო მუშაობის და პერსონალის შეფასების მექანიზმები. აღნიშნული 
მექანიზმები მოიცავს როგორც გამოკითხვებს, ასევე ანკეტირებას და გარე შეფასებებს. ამავე 
დროს, გათვალისწინებულია პროგრამების განვითარების პროცესში სხვადასხვა 
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და მათი აზრებისა და დამოკიდებულებების 
კვლევა.  

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით და ინტერვიუების პროცესზე 
დაკვირვებით უნდა ითქვას, რომ პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს 
შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის 
დაგეგმვის, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების 
პროცესში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად არსებული მექანიზმებისა, ინსტიტუციამ კიდევ უფრო 
უნდა გააძლიეროს ამ კუთხით მუშაობა, რათა მოხდეს მექანიზმების სრულყოფილად 
ამოქმედება. სასურველია, პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა 
გაიზარდოს და მათი აზრებისა და დამოკიდებულებების კვლევის შედეგები უფრო 
დეტალურად გაანალიზდეს და  მეტად იყოს გამოყენებული პროგრამის გაუმჯობესების 
ნაწილში. განსაკუთრებით ყურადსაღებია, რომ ადმინისტრაციის მხრიდან გააქტიურდეს  
შეხვედრა/სემინარების ორგანიზება პოტენციურ დამსაქმებლებთან, რომლებიც ერთ-ერთ 
დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენს და დიდ როლს თამაშობს საბაკალავრო პროგრამის 
განვითარების პროცესში.  

ხარისხის უზრუნველყოფის ციკლი იწყება შეფასების პროცესების დაგეგმვით. მეორე ეტაპი 
მოიცავს  დაგეგმილი შეფასების პროცესების განხორციელებას, რაც გულისხმობს 
არსებული საყურადღებო საკითხებისა და გასაუმჯობესებელი მხარეების აღმოჩენას, 
თუმცა სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული 
ანალიზის წარმოება და  მიღებულ შედეგებზე შემდგომი რეაგირება, რაც გულისხმობს 
მიღებული შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ნაბიჯების გადადგმას, საჭირო 
ცვლილებების განხორციელებას. პროცესი არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ გამოკითხვებისა 
და ანალიზის ეტაპს, არამედ უნდა იკვეთებოდეს მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე 
შემდგომში განხორციელებული რეაგირებებიც.  

გარდა ამისა, თავად ინსტიტუციაც მიუთითებს წარმოდგენილ თვითშეფასების ანგარიშში, 
რომ აუცილებელია აღნიშნული მექანიზმების წარმართვა სხვა მიმართულებითაც, კერძოდ  
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც, რაც ამ ეტაპზე არ 
ხორციელდება. გასული წლების პრაქტიკიდან იკვეთება, რომ აღნიშნული მექანიზმი 
ატარებდა რიგ შემთხვევებში ფორმალურ ხასითს, რაც გამოიხატება სხვადასხვა ხასიათის 
გამოკითხვების ჩატარებაში, მხოლოდ რაოდენობრივ მახასიათებლებში, მოკლებული იყო 
ანალიზსა და გაუმჯობესების გზების ძიებას. 
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უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ მიმართულებით ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების 
გეგმაშიც, სადაც მნიშვნელოვან სტარტეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს სწორედ 
სწავლებისა და კვლევების ხარისხის გაუმჯობესება.  
ინსტიტუციის მხრიდან შემუშავდა სხვადასხვა სახის დოკუმენტები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელებაში 
ყველა სტრუქტურული ერთეულის ეფექტურად ჩართვას, რაც შემდგომში, თავის მხრივ 
უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებასა და 
შემდგომ განვითარებას, თუმცა ამ მოცემულობით ჯერ სრულად არ იკვეთება მექანიზმების 
მუშაობიდან გამომდინარე დამდგარი შედეგები. 
 
როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტებიდან ასევე ინტერვიუების პროცესიდან გამოიკვეთა, 
პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის შედგენაში ჩართული იყო როგორც აკადემიური, 
ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი.  
როგორც ფაკულტეტის ხარისხის წარმომადგენლები, ასევე უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის  სამსახური, პროგრამაში ჩართულ პერსონალთან ერთად, ზრუნავს 
თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრაზე.  
 
აკადემიურ პერსონალთან მიმართებით გასათვალისწინებელია ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი. რადგანაც უნივერსიტეტის მხრიდან არ იქნა წარმოდგენილი ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ განხორციელებული აკადემიური პერსონალის 
სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების ანგარიში, რაც სრულ სურათს დაგვანახებდა, ამიტომაც 
სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი და 
შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი  ანალიზი. 
 
უსდ-ს მხრიდან წარმოდგენილ დოკუმენტებში არ იკვეთება შეფასების შედეგები 
გათვალისწინებული იქნა თუ არა პერსონალის დაწინაურებისა და წახალისებისას, 
შეფასების შედეგები რამდენად იქნა გამოყენებული აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის; ზოგადად პერსონალის განვითარებაზე 
რამდენად არის ორიენტირებული ინსტიტუცია, სასურველია ეს უფრო ნათლად 
ფიქსირდებოდეს. 
 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებულია 
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია, რომელიც 
ითვალისწინებს როგორც უნივერსიტეტის რესურსებს, ასევე დადგენილ სათანადო 
ინდიკატორებსა და სამიზნე ნიშნულებს, კერძოდ: აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, 
მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნის დინამიკას 
ბოლო წლების განმავლობაში, სტუდენტთა მობილობის, სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის, 
აღდგენის მაჩვენებლებს, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელს და სხვა 
ფაქტორებს.  
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აღნიშნული მეთოდოლოგია ნამდვილად საშუალებას მისცემს უნივერსიტეტს თანდათან 
უზრუნველყოს სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრა, მატერიალურ-
ტექნიკური და ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაცია, თუმცა სასურველია უნივერსიტეტმა 
იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები, როგორიცაა მობილობით გადასული-
გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, რათა დააიდენტიფიციროს რამ 
განაპირობა მობილობით სტუდენტთა გადინება ან პირიქით, მათი აღნიშნულ პროგრამაზე 
გადმოსვლა. კვლევის ანალიზი საშუალებას მისცემს უსდ-ს შეისწავლოს  
უნივერსიტეტიდან სტუდენტთა გადინების მიზეზები და მოახდინოს შესაბამისი 
რეაგირება, გამოვლენილი ხარვეზების შემთხვევაში, ხოლო მობილობით გადმოსულ 
სტუდენტთა გამოკითხვა დაეხმარება ინსტიტუციას შეისწავლოს სტუდენტების მიერ 
უნივერსიტეტის არჩევის ფაქტორები, მოლოდინები, შეაფასოს უნივერსიტეტის იმიჯი, 
ცნობადობა სამიზნე აუდიტორიაში. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● თვითშეფასების ანგარიში;  
● სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმები; 
● საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგია; 
● საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები, ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის და უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის დასკვნები;  

● უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა 
გამოკითხვის შედეგები;   

● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები;  
● უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი; 
● თვითშეფასების კომისიის ოქმები;   
● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები. 

რეკომენდაციები: 

- სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობების შეფასების მექანიზმების 
წარმართვა ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შეფასების კუთხითაც 
უნდა განხორციელდეს. 
 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდონით, უფრო სიღრმისეული ანალიზის 
წარმოება და  მიღებულ შედეგებზე შემდგომი რეაგირება, ერთიანი რეაგირების 
ანგარიშის წარმოდგენის გზით; 

- სასურველია შემუშავდეს აკადემიური პერსონალის შეფასების ეფექტური მექანიზმი 
და შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდეს შესაბამისი  ანალიზი; 

- სასურველია უნივერსიტეტმა უზრუნველყოს სამეცნიერო პერსონალის 
სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზის პრაქტიკაში 
განხორციელება. უნდა გაძლიერდეს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
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ჩართულობა და მხარდაჭერა სამეცნიერო, კვლევითი, პროფესიული განვითარების 
პროგრამებსა და საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში; 

- სასურველია უნივერსიტეტმა იკვლიოს ისეთი საყურადღებო საკითხები,  
როგორიცაა მობილობით გადასული-გადმოსული სტუდენტების კმაყოფილების 
კვლევა, რათა დააიდენტიფიციროს რამ განაპირობა მობილობით სტუდენტთა 
გადინება ან პირიქით, მათი აღნიშნულ პროგრამაზე გადმოსვლა.  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 
5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის გარე შეფასების მიზნით სოხუმის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი იყენებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესს. ამ პროცესში მიღებული რეკომენდაციებისა და 
რჩევების გათვალისწინებით კი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამების 
განვითარებას, დახვეწას და შესაბამისად, პროგრამებით დასახული სწავლის შედეგების 
უკეთ მიღწევას. 

მოქმედმა პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო 2012 წლის 27 ნოემბერს  (საგანმანათლებლო 
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პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება #728, 2012.27.11). საგანმანათლებლო 
პროგრამის განხორციელების შეფასების გარე მექანიზმები ეფუძნება „საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებასა“ და 
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებას“.   
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს პერიოდულად წარუდგენს თითოეული 
საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციას თვითშეფასების ანგარიშის სახით 
დადგენილი ვადებისა და ფორმების შესაბამისად.  
 
პროგრამის  გარე შეფასებაში მონაწილეობა მიიღო გარე შემფასებლებმა (ექსპერტებმა), 
რომლებიც არ გახლავთ შესაფასებელი პროგრამის წარმომადგენლები, არ არიან 
დაინტერესებული მხარეები, შეფასებისას იცავდნენ ეთიკის ნორმებს, საჭიროების 
შემთხვევაში გააჩნიათ, როგორც ზოგადი ცოდნა, ისე შესაბამისი დარგობრივი 
კომპეტენციები.   
 
გარე ექსპერტის შეფასება იყო ზოგადი ხასიათის. სასურველია შეფასება უფრო მკაფიოდ 
გაანალიზდეს  და იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს  უნივერსიტეტი გარე ექსპერტის მიერ 
გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, საგანმანათლებლო 
პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

● საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების 
მეთოდოლოგია; 

● საბაკალავრო პროგრამის გარე ექსპერტის შეფასება;  
● აკრედიტაციის ვიზიტისას განხორციელებული ინტერვიუები; 
● თვითშეფასების ანგარიში;  
● თვითშეფასების ოქმები;   
● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია მკაფიოდ  იკვეთებოდეს, თუ როგორ იყენებს  უნივერსიტეტი გარე 
ექსპერტის მიერ გაკეთებულ დასკვნებს, შეფასების შედეგებს და რეკომენდაციებს, 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებისა და 
კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 

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

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

              შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 
სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, 
სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა 
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, 
დამუშავებისა და ანალიზის მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება 
პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  
 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება მიმდინარეობს აკადემიური,  
სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, 
დამსაქმებლების , როგორც დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და გამოკითხვით, 
სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლის შედეგებით, კურსდამთავრებულთა 
დიპლომის საშუალო ქულის მაჩვენებლით, სტუდენტთა სპეციალობით და 
არასპეციალობით დასაქმების მაჩვენებელით, ინფორმაციის სისტემური შეგროვების 
მეშვეობით. მიღებული შედეგები გამოიყენება პროგრამის განახლების უზრუნველსაყოფად 
და განსავითარებლად, მისი ეფექტიანობის შესაფასებლად. 
სასურველია ინფორმაციიის მოძიება არ ატარებდეს მხოლოდ სისტემური შეგროვების 
ხასიათს და მოხდეს უფრო სიღრმისეულად მისი გაანალიზება და ანალიზის შედეგად 
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შესაბამისი სტრუქტრული ერთეულების  მხრიდან რეაგირების ანგარიშის წარმოდგენა, 
სადაც ჩამოყალიბებული იქნება თუ რა განხორციელდა გამოვლენილი სისუსტეების 
გაუმჯობესების მიზნით ან რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ამ სისუსტეთა აღმოსაფხვრელად.  
აუცილებელია შემუშავდეს მსგავსი ტიპის რეაგირების ანგარიშის ფორმა, რომელიც, 
როგორც უკვე ითქვა, უზრუნველყოფს ქმედითი ნაბიჯების გამოკვეთვას პროგრამის 
გაუმჯობესების მიზნით.  
 

პერსონალის საქმიანობის შეფასების ანგარიშში კოლეგების მიერ შეფასება, მითითებულია, 
როგორც სწავლების კომპეტენციის შეფასებისათვის გამოსაყენებელი ერთ-ერთი შესაძლო 
მეთოდი, თუმცა ინსტიტუციის მხრიდან ეს მიდგომა, როგორც ინტერვიუებიდან 
გამოიკვეთა, ჯერ არ ამოქმედებულა.  
სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი კოლეგიალური შეფასება პროგრამის 
გაუმჯობესების მიზნით, რაც წარმოდგენილ თვითშეფასების ანგარიშშიც 
გასაუმჯობესებელ მხარედ არის მოაზრებული უსდ-ს მხრიდან. მსგავსი შეფასება 
უზრუნველყოფს კოლეგებს შორის არსებული საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარებას, 
ამასთან, პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას.  
 
როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ირკვევა, პროგრამის  დახვეწისა და 
გაუმჯობესების მიზნით, ყოველი ძირითადი სასწავლო კურსის ბოლოს, სტუდენტები 
აფასებენ (კითხვარების მეშვეობით ან სხვა) აღნიშნულ კურსს.  აუცილებელია ამ კუთხითაც 
განხორციელდეს უფრო სიღრმისეული ანალიზი და ანალიზის შედეგად შემდგომი 
რეაგირებები განისაზღვროს.  
 
უნდა აღინოშნოს ისიც, რომ პროგრამის რიგ სილაბუსებში ძირითად ლიტერატურას 
არჰქონდა მითითებული გამოცემის წელი, ზოგიერთი მათგანი კი  იყო საკმაოდ 
მოძველებული, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ არ ხდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის მხრიდან ლიტერატურის განახლების თაობაზე რეკომენდაციის მიწოდება 
პროგრამის ხელმძღვანელებისა და პროგრამის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფისათვის. 
 
რეკომენდებულია, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან 
პერიოდულად მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მასში არსებული მოძველებული 
ლიტერატურის ცვლილებაზე რეკომენდაციის გაცემა პროგრამის ხელმძღვანელებისა და 
პროგრამის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფის მისამართით. 
 
ინსტიტუციის მხრიდან არ იყო წარმოდგენილი ბენჩმარკინგი, რაც გულისხმობს პროგრამის 
დადარებას უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და საუკეთესო 
პრაქტიკის გაზიარებას. ამიტომაც, რეკომენდებულია პერიოდულად განხორციელდეს  
პროგრამის დადარება უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან და 
პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გამოყენებული 
იყოს  საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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● საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;  
● საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგია; 
● შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების სტატისტიკური ანალიზი; 
● დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვები;  
● სწავლების შედეგების ანალიზი;   
● საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 
● აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები;  

 
რეკომენდაციები: 

- გამოყენებული იყოს  საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. რეკომენდებულია, 
პერიოდულად განხორციელდეს  პროგრამის შედარება უცხოური უნივერსიტეტების 
ანალოგიურ პროგრამებთან პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან 
პერიოდულად მოხდეს სილაბუსების გადამოწმება და მასში არსებული 
მოძველებული ლიტერატურის ცვლილებაზე რეკომენდაციის გაცემა პროგრამის 
ხელმძღვანელებისა და პროგრამის განვითარებაზე მომუშავე ჯგუფის მისამართით; 

- სასურველია დაინერგოს განმავითარებელი კოლეგიალური შეფასება ან/და 
პროგრამის მონიტორინგისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის 
განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება განხორციელდეს სააუდიტორო 
საქმიანობის შეფასების გზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის გაუმჯობესებას. 

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან 
შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

არ არის 
შესაბამისობაშ
ი 
მოთხოვნებთა
ნ 

სწავლების 
ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობებ
ი 

      

 

  

  
 
 
 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში) 
 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:  სსიპ სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური:  

“კომპიუტერული ტექნოლოგიები“,  ბაკალავრიატი 
 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 
 

სტანდარტები შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაში
ა 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაშ
ი 
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მოთხოვნებთა
ნ 

მოთხოვნებთა
ნ 

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

  

  

2. სწავლების 
მეთოდოლოგია და 
ორგანიზება, პროგრამის 
ათვისების შეფასების 
ადეკვატურობა 

  

  

3. სტუდენტთა მიღწევები, 
მათთან ინდივიდუალური 
მუშაობა 

  
  

4. სწავლების რესურსებით 
უზრუნველყოფა   

  

5. სწავლების ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 

       
  

 
 
 
 
 
 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის ხელმოწერა: 
 
ია მოსაშვილი 
 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრები  
 
ნინო პატარაია  
 
 

მაქსიმ იავიჩი                                                                      
 
ნინო ტალიკაძე 
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