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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 
 

დაწესებულების სახელწოდება ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმის მითითებით 
 

თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტი - შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის 
საზოგადოება 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211359448 
 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 
ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 
 

საერთაშორისო 
ურთიერთობები 
International Relations 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  საერთაშორისო 
ურთიერთობების ბაკალავრი 
Bachelor of International 
Relations 

უმაღლესი განათლების საფეხური მე-6 
დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი პოლიტიკის მეცნიერება და 

მოქალაქეობრიობის 
საფუძვლები,  0312 

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

 

სწავლების ენა ქართული 
ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 კრედიტი 
პროგრამის სტატუსი 
(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 
აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 
შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 
თარიღი) 
 

აკრედიტირებული 
გადაწყვეტილება No. 263, 
11.11.2011 

 

 
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 
კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 
შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 
ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

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

ნინო ფავლენიშვილი, სსიპ - ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

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

გვანცა აბდალაძე, სსიპ - სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

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

ირმა ქურდაძე, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 
საქართველო 

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

ნიკა გიგაური,  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, საქართველო 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 
 
▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
 
     წარმოდგენილმა საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამამ პირველად აკრედიტაცია მიიღო 11.11.2011-ში No.263 გადაწყვეტილებით. 

    შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების 

საბაკალავრო პროგრამამ არსებობის მანძილზე განიცადა ცვლილებები, რომლის მიზანი იყო, 

გაძლიერებულიყო პროგრამის ინტერდისციპლინურობა, რისი მიღწევაც მოხდა პრაქტიკული 

კომპონენტების და ახალი კონცენტრაციის დამატებით.  პროგრამა მოიცავდა ორ 

კონცენტრაციას: ახლო აღმოსავლეთი და შორეული აღმოსავლეთი. ახლო აღმოსავლეთის 

კონცენტრაციის ფარგლებში ისწავლება აღმოსავლური ენები (არაბული, თურქული და 

სპარსული), რეგიონის რელიგიები, ლიტერატურა და ისტორია; ახლო აღმოსავლეთის 

კონცენტრაცია აგებულია ანალოგიურად: ისწავლება ენები (ჩინური, იაპონური და 

კორეული), რეგიონის რელიგიები, ისტორია და ლიტერატურა. 

     ბაზრის კვლევებისა და დამსაქმებლებთან შეხვედრების შემდეგ, უსდ-მ გადაწყვიტა, 

პროგრამას დამატებოდა მესამე კონცენტრაცია - ევრო-ატლამტიკური მიმართულება (2013 

წლიდან). კონცენტრაციის ფარგლებში სტუდენტები გადიან შემდეგ კურსებს: აშშ-ს 

პოლიტიკური სისტემა, ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები, ევროკავშირის 

პროცესები და ინსტიტუტები, ევროატლანტიკური უსაფრთხოება. დამატებული 

კონცენტრაციის ფარგლებში ისწავლება ფრანგული, გერმანული ან ესპანური ენები.  

   საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის განვითარებაში ჩართულია 

საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის აკადემიური პერსონალი. პროფესორებთან ერთად, 

ლექციებს კითხულობენ პრაქტიკოსი დიპლომატები; ენის კურსებში მონაწილეობენ 

კონკრეტული ენის (მშობლიური ენის) მატარებლები.  

    საბაკალავრო პროგრამა 240 კრედიტიანია; კურსები სამ ბლოკშია  (საუნივერსიტეტო (50 

კრედიტი), მიმართულების საბაზო განათლების (21 კრედიტი) და ძირითადი განათლების (56 

კრედიტი)) გადანაწილებული. უსდ თვლის, რომ  საუნივერსიტეტო კურსების 

მრავალფეროვნება, მათ შორის ბუნებისმეტყველება და საყოველთაო მათემატიკა, 

მნიშვნელოვანია სტუდენტის ზოგადი განათლების დონის ამაღლებისა და ინტერესთა 

სფეროს გაფართოებისათვის. საუნივერსიტეტო კურსები, ძირითადად, პირველ და მეორე 

სემესტრში ისწავლება. 
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     ინგლისური ენის ფლობის დონის დადგენის მიზნით, სწავლის დაწყებისთანავე უსდ 

ატარებს ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელ ტესტს; თუ სტუდენტის ინგლისურის 

ფლობა B2-ზე დაბალია, სტუდენტები გადიან ინგლისური ენის კურსებს და  B2 დონისს 

მიღწევის შემთხვევაში იღებენ 7 კრედიტს.  

    ძირითადი საბაზო განათლების საგნები (სამართლის საფუძვლები, მაკროეკონომიკა, ძველი 

მსოფლიო ისტორია, სოციოლოგია, სოციალური კვლევის მეთოდები) სტუდენტებს უქმნის 

საბაზისო ცოდნის საფუძველს, რომ მას გაუიოლდეს ძირითადი განათლების საგნების 

ათვისება.  ძირითადი განათლების კურსები უშუალოდ საერთაშორისო ურთიერთობების 

სფეროს საგნებია. აღნიშნული ბლოკი მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კურსებს. 

   როგორც ზემოთ აღინიშნა, პროგრამა სამი კონცენტრაციისაგან შედგება: შორეული 

აღმოსავლეთი (16 კრედიტი), ახლო აღმოსავლეთი (16 კრედიტი), ევრო-ატლანტიკა (24 

კრედიტი). 

   პროგრამაში გათვალისწინებულია პრაქტიკული განათლების კომპონენტი (8 კრედიტი) და 

შედგება ორი ელემენტისაგან: ორგანიზაციაში მუშაობა (სავალდებულო) და საველე პრაქტიკა. 

უკანასკნელის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშავოს გუნდური მუშაობის უნარი.    

   არჩევითი საგნები 24 კრედიტიანია ახლო და შორეული აღმოსავლეთისათვის, ხოლო ევრო-

ატლანტიკური კონცენტრაციისათვის გამოყოფილია 19 კრედიტი. ამასთან, სტუდენტებს 

შეუძლიათ აირჩიონ 15 კრედიტის (უფასოდ) ის საგნებიც, რომელიც პროგრამით 

გათვალისწინებული არაა.  

   პროგრამის მიზანია გაითვალისწინოს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებისა და 

ტენდენციების ცვალებადობა. შედეგად, პროგრამას დაემატა კურსები: მიმდინარე 

პოლიტიკური პროცესების ანალიზი და  ჰიბრიდული ომი. ამასთან, პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართულმა პერსონალმა გადაწყვიტა, რომ არჩევითი ფორმატით 

დაემატებინათ საბაკალავრო ნაშრომი, კვლევითი უნარების შეძენის მიზნით.  

   უსდ-ს და მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლას მნიშვნელოვანი 

ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია აქვს შემუშავებული, რომელსაც ეფექტიანად 

ახორციელებენ.  



6 
 

   პროგრამის კურსდამთავრებულები ხშირად აგრძელებენ სწავლას საზღვარგარეთ; მათი 

დიდი ნაწილი დასაქმებულია, მაგრამ არაყოველთვის მიღებული კვალკიფიკაციის 

მიხედვით. 

     

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
 
       აკრეტაციის ვიზიტამდე  შედგა აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა. 

შეხვედრაზე მოხდა პროგრამის დოკუმენტებზე დეტალური მსჯელობა და სტანდარტების 

გადანაწილება; შედგა ინტერვიუებისათვის სავარაუდო კითხვების მონახაზი.  

      ვიზიტი დაიწყო 17.06.2021-ში 10:00 საათზე თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში.  

პირველ შეხვედრა შედგა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, რომელიც წარმოდგენილი 

იყო  რექტორით, პრორექტორით, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის დეკანით, 

სტუდენტების დეკანით, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერითა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერით. საუბარი შეეხო პროგრამის მნიშვნელობას, 

როგორც უნივერსიტეტისათვის, ისე ქართული საგანმანათლებლო სივრცისთვის. რექტორმა 

აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის კონცენტრაციები პროგრამას ხდის გამორჩეულს. მან ხაზი 

გაუსვა, რომ უსდ-სთვის ეს პროგრამა მნიშვნელოვანია, ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში უსდ 

მზადაა უზრუნველყოს პროგრამის ფინანსური სტაბილურობა. ამასთან რექტორმა განახცადა, 

რომ პროგრამა არ განიცდის სტუდენტების ნაკლებობას; პროგრამას შეუძლია მიიღოს მეტიც, 

მაგრამ უსდ-ს მიზანია, შეინარჩუნოს მომავალი სტუდენტებისათვის კონკურენტული 

გარემო.   

     მეორე შეხვედრის დროს აკრედიტაციის ჯგუფი გაესაუბრა თვითშეფასების ჯგუფის 

წევრებს:    

რექტორს, პრორექტორს, აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის დირექტორს, საერთაშორისო 

ურთიერთობების სკოლის კოორდინატორს და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მენეჯერს. ინტერვიუების დროს თვითშეფასების ჯგუფის წევრები შეეხნენ ჯგუფის მუშაობის 

სტილს, კონკრეტული წევრების უფლება-მოვალეობებს პროგრამის თვითშეფასების 

პროცესზე მუშაობისას. 

       ყველაზე ხანგრძლივი შეხვედრა შედგა პროგრამის ხელმძღვანელებთან და 

საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის კოორდინატორთან. საინტერესო იყო პროგრამის 

ხელმძღვანელების ხედვები დაკავშირებული პროგრამის ინტერდისციპლინურობასა და 

პრაქტიკული კომპონენტების დამატების აუცილებლობასთან. მათ ხაზი გაუსვეს, რომ 

პროგრამა განვითარებადია, ითვალისწინებს მსოფლიო პოლიტიკის თანამედროვე 
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გამოწვევებს, რომელთა გათვალისწინებით ხდება საგნების გადახედვა, სილაბუსების 

გადახალისება და ახალი კურსების დამატება.    

     ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებთან და სტუდენტების 

დეკანთან  შეხვედრისას აკრედიტაციის ჯგუფი გაეცნო აკადემიური პერსონალის შიდა და 

გარე შეფასების მექანიზმებს, სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტებს მათი 

ქმედითუნარიანობის შესაფასებლად. 

დაისვა კითხვები, თუ როდის და როგორ ხდება სტუდენტთა ინფორმირებულობა 

სწავლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

 შემდეგ დათვალიერდა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. უსდ 

ინფრასტრუქტურულად გამართულია და მორგებულია სტუდენების მოთხოვნებზე; ყველა 

პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ სტუდენტი იყოს მოტივირებული და მისი სწავლის 

შედეგი იყოს მაღალი ხარისხის. ბიბლიოთეკის დათვალიერებისას, ბიბლიოთეკის 

დირექტორმა გვაჩვენა კონკრეტულად პროგრამისთვის შეძენილი წიგნებისა თუ აკადემიური 

გამომცემლობების სექცია. სტუდენტს ბიბლიოთეკაშიც და დისტანციურადაც უსდ-ს ელ-

პლატფორმის გამოყენებით მარტივად შეუძლია სასურველი წიგნის მოძიება. ელ-ვერსიის 

არარსებობის შემთხვევაში, ბიბლიოთეკის თანამშრომელს სტუდენტი უგზავნის მოთხოვნას, 

რის საფუძვველზეც ხდება საჭირო მასალის სკანირენა და მიწოდება. ბიბლიოთეკა ფლობს 

აკადემიურ ელექტრონულ ბაზებს. 

      დღის მეორე ნახევარი დაეთმო შეხვედრებს აკადემიურ პერსონალთან, მოწვეულ 

ლექტორებთან, პროგრამის სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან 

და სტაჟირების განმახორციელებლებთან. 

      შეხვედრების დასრულების შემდეგ ექსპერტებმა იმსჯელეს ვიზიტზე, შეაფასეს მიგნებები 

და გაუზიარეს ისინი უსდ-ს წარმომადგენლებს. 

 
 
 
▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა  
 
ვიზიტის, დოკუმენტაციის შესწავლისა და ინტერვიუების შედეგად მივიღეთ სტანდარტების 

შემდეგი შესაბამისობა: 

 
▪ შესაბამისობაშია: 1.1; 2.1, 2.4, 2.5; 3.1; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3   

 
▪ მეტწილად შესაბამისობაშია: 1.2; 2.2, 2.3, 2.6 
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   რეკომენდაციები: 
 

1. რეკომენდებულია, პროგრამის სწავლის შედეგის გადახედვა და დაზუსტება  
(აქცენტი პოლიტიკის მიმართულებასა და რეგიონალური პოლიტიკური 
სისტემებზე); 
    

2. რეკომენდებულია სილაბუსების გადახედვა; მათში ლიტერატურის სწორად 
მითითება და გამრავალფეროვნება; კურსის, საერთაშორისო ტერორიზმი და 
საერთაშორისო უსაფრთხოება (უნდა იყოს საერთაშორისო ტერორიზმი და 
უსაფრთხოება (ნ.ფ.)), სათაურის შეცვლა (დარჩეს მხოლოდ საერთაშორისო 
ტერორიზმი); პოლიტიკის მეცნიერების საგნის დამატება ძირითადი განათლების 
კომპონენტში (სავალდებულო); კურსის, კავკასია და საქართველოს, სტატუსის 
შეცვლა (არჩევითი), ამასთან უნდა  დავიწროვდეს და დაკონკრეტდეს სასწავლო 

კურსის როგორც მიზნები, ასევე განსახილველი თემატიკა; 

 
3. რეკომენდებულია, პროგრამას სავალდებულო სახით დაემატოს საერთაშორისო 

უსაფრთხობის საგანი (ევრო-ატლანტიკის კონცენტრაციაზე ისწავლება კურსი 
ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, სხვა კონცენტრაციებზე არა). ვფიქრობთ, 
პროგრამა მოიგებს, თუ მითითებულ საგანში გაერთიანდება სამივე რეგიონის 
უსაფრთხოების გამოწვევები თეორიასთან ერთად და ამგვარად მოხდება მისი 
შეთავაზება (სავალდებულო სტატუსით) სტუდენტისათვის; 

 

• რეკომენდებულია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 
წლის 5 იანვირის No.3 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-4 პუმქტის თანახმად, შემდეგი 
სასწავლო კურსების: 1. ეკონომიკის საფუძვლები, 2. თანამედროვე პოლიტიკური 
იდეოლოგიები, 3. აშშ-ს პოლიტიკური სისტემა, 4. ძველი მსოფლიოს ისტორია, 5. 
კავკასია და საქართველო, 6. დიპლომატიის ისტორია და სამსახური და 7. 
საერთაშორისო ეკონომიკა  სილაბუსებში შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 
ფორმატისა და შეფასების მეთოდების განსაზღვრა და, მეთოდებიდან გამომდინარე, 
შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმებისა და რუბრიკების მითითება; 
 

4. რეკომენდებულია, შემუშავდეს პრაქტიკული კომპონენტის „მუშაობა ორგანიზაციაში“ 
სილაბუსში დამსაქმებლის მხრიდან სტუდენტის შეფასების დეტალური 
კრიტერიუმები და რუბრიკები, რათა შეფასება იყოს გაზომვადი და სტუდენტი არ 
ფასდებოდეს მხოლოდ 20 ან 0 ქული; 
 

5. რეკომენდებულია, მოხდეს პრაქტიკული კომპონენტის „მუშაობა ორგანიზაციაში“ 

ინსტიტუციონალიზება და აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად 

გაფორმდეს ხელშეკრულებები პრაქტიკის ობიექტებთან (პრაქტიკის მიზნის, 

ხანგრძლივობისა და სტუდენტთა რაოდენობის მითითებით); 

 
6. რეკომენდებულია, მოხდეს სტუდენტის მხრიდან შეფასების გასაჩივრების 

(აპელაციის) მექანიზმის ინსტიტუციონალიზება და უნიფიცირება. 
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▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის: 
 

1. დაზუსტდეს/დაემატოს მოთხოვნა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არ 
ფლობენ ქართულ ენას (პროგრამა ქართულენოვანია);  

2. სასურველია, სტუდენტი, კურსდამთავრებული და დამსაქმებელი იყოს 
წარმოდგენილი გრძელვადიანი სტატუსით თვითშეფასების ჯგუფში/კომიტეტში; 

3. სასურველია, კურსს დაემატოს ისეთი პრაქტიკული საგანი, როგორიცაა აკადემიური 
წერა, მიმართული საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატისა და სტრუქტურის ეფექტიანად 
შესწავლისათვის; 

4. სასურველია, უსდ-მ აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის უკეთ კონტროლის 
მიზნით, დანერგოს პლაგიატის პროგრამა; 

5. სასურველია საგამოცდო ნაშრომების დაშიფვრის მექანიზმის დანერგვა; 
6. სასურველია, პროგრამაში საერთაშორისო ურთიერთობების/პოლიტიკის 

მეცნიერებების კვალიფიკაციის/პრაქტიკული გამოცდილების მქონე მეტი 

პერსონალის მოზიდვა და ჩართულობა პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების სრულად მიღწევადობისთვის; 

7. საბაკალავრო ხარისხის მისაღებად სასურველია, დაზუსტდეს და დაკონკრეტდეს,  
საბაკალავარო ნაშრომის არჩევითობისა და არჩევითი კურსების ნაწილში,  რომელი 
კურსის (6 კრედიტი)  არის შესაძლებელი საბაკალავრო ხარისხის მიღება/საჭირო 
ცოდნისა და უნარების, ავტონომიურობის და პასუხისმგებლობის  შესაბამისი 
კომპეტენციების გამომუშავების უზრუნველსაყოფად; 

8. სასურველია საბაკალავრო ნაშრომის მოსამზადებლად გაკუთვნილი 6 კრედიტი 
გაიზარდოს მინიმუმ 10 კრედიტამდე სტუდენტების კვლევისადმი მოტიცაციის 
გაზრდის მიზნით;  

9. სასურველია, პროგრამის განვითარებისათვის უცხოელი ექსპერტებისგან იყოს 
მიღებული გარკვეული შეფასებები, მით უფრო რომ უნივერსიტეტს აქვს საკმაოდ 
მრავალფეროვანი საერთაშორისო კონტაქტები და მემორანდუმებით განსაზღვრული 
ურთიერთობები; 

10. სასურველია პროგრამის თვითშეფასების, მოდიფიცირების პროცესში 
სტუდენტების/კურსდამთავრებულების/დამსაქმებლების მეტი ჩართულობისა და 
აქტიურობის უზრუნველყოფა. 

 

 ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრება დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ 
არგუმენტირებულ პოზიციაზე 

   აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფი გაეცნო უსდ-ს მიერ წარმოდგენილ 
არგუმენტირებულ პასუხს დასკვნაზე. ექსპერტთა არცერთი რეკომენდაცია 
გაზიარებული არაა უსდ-ს მიერ.  
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    ექსპერტთა ჯგუფმა იმსჯელა უსდ-ს მიერ წარმოდგენილ არგუმენტებზე. წევრთა 
ერთობლივი გადაწყვეტილებაა არ გაიზიაროს უსდ-ს არგუმენტირებული პასუხი, 
გარდა ერთისა - კურსის, საერთაშორისო ტერორიზმი და უსაფრთხოება, სათაურში 
გაპარულია ტექნიკური უზუსტობა (საერთაშორისო ტერორიზმი და საერთაშორისო 
უსაფრთხოება (ნინო ფავლენიშვილი)), შინაარსობრივ ნაწილზე რეკომენდაცია რჩება; 
შესაბამისად, წარმოდგენილი დასკვნაში არ იქნა შეტანილი ცვლილებები.  

 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 
 

1. მისასალმებელი პრაქტიკაა ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობა, რომლის 
ფარგლებში სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული საერთაშორისო გაცვლით 
პროექტებსა და მობილობაში. 

2. ეკონომიკური ბლოკის საინტერესოდ და ეფექტურად აგებული კურსები, რომელიც 
სტუდენტს უიოლებს ცოდნის მიღებას და უქმნის/უძლიერებს ინტერესს აღნიშნული 
სფეროსადმი.  
 

 
 
 
▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 
მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 
      განმეორებითი აკრედიტაციის პროცესში მოხდა ევრო-ატლანტიკური კონცენტრაციის 

დამატება, სილაბუსების განახლება, ლიტერატურის დამატება, მათ შორის თანამედროვე და 

ინგლისურენოვანი; მოხდა თემების გამრავალფეროვნება. პროგრამას დაემატა კურსები -  

ჰიბრიდული ომი,  მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზი და საბაკალავრო ნაშრომი.   
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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 იგი და რა წვლილი შეაქვს  
დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
      
   უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, რომ 

სტუდენტს ჰქონდეს კარგი ზოგადი განათლება (საუნივერსიტეტო კურსები); სტუდენტმა 

უნდა შეიძინოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საფუძვლიანი განათლება 

საერთაშორისო ურთიერთობებში (საბაზო განათლების კურსები) და ფლობდეს 

სპეციალიზებულ ცოდნას მის მიერ არჩეული რეგიონის მიმართულებით: ახლო 

აღმოსავლეთი, შორეული აღმოსავლეთი ან დასავლეთი (ევროპა, აშშ), რომელთა შესწავლის 

საფუზველზე სტუდენტი განივითარებს საკუთარს ინტერესებს (აქ აღსანიშნავია, რომ 

აღმოსავლეთის მიმართულებებში არაა წარმოდგენილი პოლიტიკის მეცნიერების კურსი) 

და მიიღებს სოციალური მეცნიერებების ცალკეული მიმართულებების შესახებ ცოდნას: 

პოლიტიკის მეცნიერებები (ისწავლება მხოლოდ თანამედროვე პოლიტიკური 

იდეოლოგიები საუნივერსიტეტო დონეზე. არც საბაზო და არც ძირითად განათლების 

საგნებს შორის პოლიტიკის მეცნიერების კურსი არაა), ეკონომიკა, ფსიქოლოგია, 

სოციოლოგია, სამართალი. პროგრამის მიზნებშია სტუდენტის მიერ მსოფლიოში 

მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, დიპლომატიური და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პროცესების ანალიზი; წერილობითი და ვერბალური 

კომუნიკაციის უნარების ფლობა. პროგრამა იმგვარადაა აწყობილი, რომ 

კურსდამთავრებულმა შეძლოს სწავლა განაგრძოს შემდგომი დონის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე.  

      ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად, რომელიც თანხმობაშია უსდ-ს მისიასთან, 

პროგრამა უნივერსიტეტთან ერთად მოტივირებულია შესთავაზოს სტუდენტს ხარისხიანი 

განათლება, მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები როგორც 
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ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დასაქმების ბაზრისთვის კვალიფიციური აკადემიური 

პერსონალის ჩართულობითა და  კვლევითი თუ პედაგოგიური საქმიანობის ხელშეწყობით.   

    ამათან, პროგრამის მიზანია სტუდენტი, პროგრამის დამთავრების შემდეგ ფლობდეს 

ეკონომიკისა და სამართლის ცოდნას გამოსადეგარს საერთაშორისო  ურთიერთობის 

სფეროსათვის.  

    უსდ-მ საერთშორისო ურთიერთობების სკოლასთან ერთად ჩაატარა ბაზრის კვლევები. 

ამავდროულად, ორივე საფეხურის ადმინისტრაცია პერიოდულად ხვდება დამსაქმებლებს. 

როგორც ბაზრის კვლევებმა,  ისე დამსაქმებლებთან შეხვედრებმა გამოკვეთა ის ძირითადი 

მოთხოვნები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს პროგრამის კურსდათავრებულმა. 

მოთხოვნათა შორისაა როგორც დარგის თეორიული ცოდნა, ასევე მისი პრაქტიკული  

გამოყენება; წერითი და ზეპირმეტყველებითი უნარები; კომუნიკაციის უნარი და ენების 

სრულყოფილი ცოდნა. დამსაქმებმებთან შეხვედრებისას, დამსაქმებლების მხრიდან 

მიწოდებული იყო რჩევა, რომ პროგრამა გაფართოებულიყო ევრო-ატლანტიკური 

მიმართულებით საერთაშორისო გამოწვევებისა და საქართველოს საგარეო 

პრიორიტეტებიდან გამომდინარე.  შედეგად, უსდ-მ გადაწყვიტა, რომ პროგრამას 

დამატებოდა მესამე კონცენტრაცია - ევრო-ატლამტიკური მიმართულება (2013 წლიდან). 

კონცენტრაციის ფარგლებში სტუდენტები გადიან შედეგ კურსებს: აშშ-ს პოლიტიკური 

სისტემა, ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები, ევროკავშირის პროცესები და 

ინსტიტუტები, ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოება. დამატებული კონცენტრაციის 

ფარგლებში ისწავლება ფრანგული, გერმანული ან/და ესპანური ენები.  

    საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის განვითარებაში ჩართულია 

საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის აკადემიური პერსონალი. პროფესორებთან 

ერთად, ლექციებს კითხულობენ პრაქტიკოსი დიპლომატები; ენის კურსებში მონაწილეობენ 

კონკრეტული ენის (მშობლიური ენის) მატარებლები.  

     აღსანიშნავია, პროგრამის კარგად განვითარებული ინტრნაციონალიზაციის სტრატეგია. 

პროგრამა მონაწილეობს ერაზმუსის   და სხვა გაცვლით პროგრამებში;  აქვს გაფორმებული 

მემორანდუმები ევროპის, ახლო და შორეული აღმოსავლეთის სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებთან. საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში სტუდენტები აქტიურად 

მონაწილეობენ. ინფორმაცია საერთაშორისო პროგრამებზე, კონფერენციებსა და დასაქმების 

ფორუმებზე ეგზავნებათ როგორც სტუდენტებს, ისე კურსდამთავრებულებს. 
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კურსდამთავრებულებთან ინტრვიუების დროს გამოჩნდა, რომ უსდ არ წყვეტს კავშირს 

მათთან პროგრამის დასრულების შემდეგაც.   

     პროგრამის განვითრებისათვის უსდ-ს და საერთაშორისო სკოლის ადმინისტრაცია, 

ითვალისწინებს ბაზრის კვლევის შედეგებს, კურსდამთავრებულების ხედვებს და 

დამსაქმებლებთან თანამშრომლობისას მიღებულ რჩევებს. აღნიშნული აქტივობები 

მნიშვნელოვანია, რადგან პროგრამა არის მოწოდებული დასაქმების ბაზარს მისი 

მოთხოვნების შესაბამისი მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი შესთავაზოს. 

   საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა საჯარო და  ხელმისაწვდომია 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე (www.freeuni.edu.ge) როგორც 

ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი, 
 საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 
 პერსონალის განვითარების ღონისძიებები, 
 პერსონალის კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა, 
 თბილისი თავისუფალი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი (www.freeuni.edu.ge). 

 
რეკომენდაციები: 

       

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

   საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდგომ, 

სტუდენტმა უნდა იცოდეს, რა არის ბუნება, საზოგადოება, ადამიანი და ხელოვნება; 

შეიცნოს სამყარო და საზოგადოების ჰეტეროგენულობა. სტუდენტს შეუძლია 

რაოდენობრივი აზროვნება (შესაბამის ცოდნას სტუდენტი იღებს საუნივერსიტეტო 

საგნების სწავლის შედეგად); საბაზისო კურსების ათვისების შემდგომ, ის უნდა ფლობდეს 

პროფესიული განვითარებისათვის აუცილებელ საბაზისო ცოდნას; პრაქტიკული საგნებით 

მას უნდა გამოუმუშავდეს პროფესიული პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. სწავლის პერიოდში 

სტუდენტი უნდა გაეცნოს და შეითვისოს მორალური ღირებულებები და მათ საფუძველზე 

მიიღოს ეთიკურად სწორი გადაწყვეტილებები.   

    პროგრამის დასრულების შემდეგ, სტუდენტი უნდა ფლობეს საერთაშორისო 

ურთიერთობების მეცნიერებების საფუძვლიან თეორიულ ცოდნას (აღნიშნულ ცოდნას 

სტუდენტს აძლევს პროგრამის ძირითადი განათლების კომპონენტი და კონცენტრაციის 

არჩევითი საგნები). პროგრამა მოიცავს პრაქტიკულ კურსებსაც, რომელიც უვითარებს 

სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების დარგის პრაქტიკულ ცოდნასა და 

პროფესიული მუშაობის უნარს; ამავდროულად, პროგრამა ითვალისწინებს 

სტუდენტებისათვის წერითი და მეტყველებითი უნარების გამომუშავებას.  

     ამ ეტაპზე, პროგრამის სწავლის შედეგია სოციალური მეცნიერებების ცალკეული 

მიმართულებებით ცოდნის შეძენა, როგორიცაა პოლიტიკის მეცნიერებები, ეკონომიკა, 

ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, სამართალი; აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკის მეცნიერება 

წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი (თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები) კურსით 

საუნივერსიტეტო დონეზე. სასურველია, პოლიტიკის მეცნიერება იყოს ძირითადი 

განათლების კომპონენტშიც. მსგავსი სიტუაციაა ფსიქოლოგიასთან  და სოციოლოგიასთან 

მიმართებაში. მხოლოდ ერთი (საუნივერსიტეტო) კურსი ვერ შეძლებს სტუდენტს მისცეს 
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ღრმა ცოდნა აღნიშნული მიმართულებებით.  ამ თვალსაზრისით, ვფიქრობთ, რომ 

პროგრამის სწავლის შედეგი გადასახედი და დასაზუსტებელია. 

     სწავლის შედეგია, აგრეთვე, სტუდენტის მიერ კონფლიქტების ისტორიის ცოდნა და მათი 

ანალიზი; ის უნდა იცნობდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობას და 

გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმებს, დიპლომატიის ხელოვნებას, მოლაპარაკებების 

წარმართვის ტექნიკებსა და დიპლომატიურ ეტიკეტს; ახორციელებდეს კვლევას, 

აგროვებდეს და ამუშავებდეს მონაცემებს; მას უნდა შეეძლოს ჩამოაყალიბოს 

დასაბუთებული დასკვნები და წარადგინოს საკუთარი არგუმენტები და პოზიცია 

ვერბალურად და  წერილობით როგორც ქართულად, ისე კონცენტრაციის ერთ-ერთ ენაზე.  

   ახლო და შორეული აღმოსავლეთის მიმართულების კურსდამთავრებული უნდა  

იცნობდეს ახლო აღმოსავლეთის ისტორიას, ლიტერატურას, რელიგიებს, კულტურას და 

პოლიტიკას (კონცენტრაციებში წარმოდგენილია მხოლოდ პირველი სამი მიმართულება; 

პოლიტიკის მეცნიერების საგანი ჩამონათვალში არაა). ამ მხრივ, ევრო-ატლანტიკის 

მიმართულება სრულყოფილია; შესაბამისად, სწავლის შედეგი მიიღწევა აშშ-სა და 

ევროპული ქვეყნების პოლიტიკური სისტემის, ევროკავშირის პროცესებისა და 

ინსტიტუტების, ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების კურსები, სადაც პოლიტიკური თემები 

სიღრმისეულადაა განხილული.  

     სწავლის შედეგების პირდაპირი შეფასებისათვის შედგენილია სწავლის შედეგების 

შეფასების გეგმა. გეგმის მიხედვით, სწავლის შედეგები იზომება შესრულების 

ინდიკატორების მეშვეობით სწავლის თითოეული შედეგისათვის. სწავლის შედეგების 

შეფასების გეგმა ამოქმედდება პროგრამის განხორციელების მესამე წლიდან 2024-2025 

სასწავლო წლისთვის.  

 
       სწავლის შედეგის შეფასება ხორციელდება ორი მეთოდით: პირაპირი და 

არაპირდაპირი. სულ არის სწავლის 16 შედეგი. სწავლის პირველი, მეორე და მესამე შედეგის 

მიზანია, სტუდენტმა მიიღოს ზოგადი, საბაზო და საერთაშორისო ურთიერთობების 

დარგის ცოდნა. ცოდნის პირდაპირი შეფასება გულიხმობს სტუდენტის ნამუშევარის 

შეფასებას, პროფესიონალ შემფასებლებს; არაპირდაპირი კი - სტუდენტების ანონიმურ 

გამოკითხვას (კითხვარები). მე-4 შეფასება პრატიკული შედეგს ეყრდობა: პოლიტიკურს, 

ეკონომიკურს, კულტურული, დიპლომატიური თუ უსაფრთხოების საკითხებთან 

დაკავშირებული საკითხების გამართული ანალიზი, რეფლექსია და მიმდინარე პროცესებზე 
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საკუთარი მოსაზრებების არგუმენტირებული დასაბუთება, რომელიც ფასდება ნამუშევრით 

(პირდაპირი) და კითხვარებით (არაპირდაპირი); მე5-ე შედეგი, კონფლიქტების ისტორიის 

ცოდნა და ანალიზი, 4-ეს მსგავსად ფასდება; მე-6 და მე-7 სწავლის შედეგი ეხება 

საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიის ხელოვნებას, მოლაპარაკებების 

წარმართვის ტექნიკებსა და დიპლომატიურ ეტიკეტის ფლობას. შეფასების მექანიზმი 

იგივეა. მე-8 და მე-9 სწავლის შედეგი პრაქტიკულ უნარებს აფასებს იგივე მექანიზმით; მე-

10 ეხება კულტურული მრავალფეროვნებისა და განსხვავებების პატივისცემას, 

პროფესიული პასუხისმგებლობისა და ეთიკის ნორმების გაცნობიერებას (ისწავლებაი უცხო 

ენები, ისტორია, სოციოლოგია და სხვა); მე-11, მ-12 და მე-13 სწავლის შედეგი აფასებს 

ცოდნას კონცენტრაციების მიხედვით (ფასდება რეგიონის ენა, ლიტერატურა, რელიგია და 

ევრო-ატლანტიკურის მიმართულების შესაბამისი საგნები). მე-14 მოიცავს ვერბალურ და 

წერილობით კომუნიკაციას სტუდენტის მიერ არჩეულ ენაზე (ახლო, შორეული 

აღმოსავლეთი). მე-16 და მე-17 სწავლის შედეგი აფასებს ევროატლანტიკურ მიმართლებას 

და პრაქტიკულ უნარებს (უცხო ენაზე ზეპირ და წერილობით 

 კომუნიკაციას). 

      სწავლის შედეგების შეფასების ზემოთ აღწერილი გეგმა ახლადშემუშავებულია. გეგმის 

მიხედვით, პირველ ეტაპზე შერჩეული იქნება სასწავლო კურსების მცირე რაოდენობა; 

შემდგომ დაიწყება  პროგრამაში  მონაწილე აკადემიური პერსონალისა და პროგრამის 

ხელმძღვანელის მიერ მონაცემების შეგროვება. ლექტორები ინფორმირებულები არიან 

თავიანთი ფუნქციების შესახებ. სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას დაგროვილი 

მონაცმები გაიზომება შესრულების ინდიკატორით. მონაცემთა ბაზის ანალიზზე იმუშავებს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში ჩართული პერსონალი.  სწავლის შედეგების 

შეფასების ახალი  გეგმის მიზანია პროგრამის განხორციელების გაუმჯობესება.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა,   
  საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები,  
 თვითშეფასების დოკუმენტი, 
 კონცენტრაციების კურუკულუმები, 
 სწავლის შედეგების რუკა, 
 სწავლების შედეგების შეფასების გეგმა, 
 პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა. 

რეკომენდაციები: 
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 პროგრამის სწავლის შედეგის გადახედვა და დაზუსტება  (აქცენტი პოლიტიკის 
მიმართულებასა და რეგიონალური პოლიტიკური სისტემებზე). 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებლ
ო პროგრამის 
მიზანი, სწავლის 
შედეგები და 
მათთან 
პროგრამის 
შესაბამისობა 
 

∨    

 
 

 
 
 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 
ადეკვატურობა 
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2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
      
   უსდ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები 

გამჭვირვალეა; მიღების მოთხოვნები პროგრამის მსურველ აბიტურიენტებთან მიმართებაში 

საჯაროა; ინფორმაცია მისაღებ პროცედურებსა და მოთხოვნებზე ხელმისაწვდომია, რაც 

უადვილებს მსურველს მიიღოს გადაწყვეტილება.  

 

    საბაკალავრო პროგრამა მოითხოვს აბიტურიენტებისაგან სრული ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელ ან მასთან გათანაბრებულ დოკუმენტს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 

მიღებული ქულების კონკრეტულ რანგს.  

 

    პროგრამაზე მოსახვედრად, აბიტურიენტმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უნდა 

ჩააბაროს ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა და ისტორია ან მათემატიკა.  2021 

წელს მისაღები აბიტურიენტების რაოდენობაა - 75. 

     პროგრამაზე მიიღებიან ის მსურველები, რომლებსაც  „უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების 

გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის 

კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 

29 დეკემბრის No224/ნ ბრძანების საფუძველზე უფლება აქვთ ჩაირიცხონ უნივერსიტეტში 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე.  

     პროგრამაზე დაიშვებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც 

სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში 

და აღნიშნული კრედიტები  აღიარებულია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. (აქ სასურველია, დაზუსტდეს ან დაემატოს 

მოთხოვნა ქართული ენის ცოდნის შესახებ იმ სტუდენტეებისათვის, რომლებიც არ ფლობენ 

ქართულ ენას (პროგრამა ხორციელდება ქართულად)).  

   პროგრამაზე  ჩარიცხვა შესაძლებელია გარე მობილობით  საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გადასვლის წესის შესაბამისად.  

  საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების პირობების შესახებ 

ინფორმაცია განთავსებულია თბილისის თავისუფალი  უნივერსიტეტის ქართულ და 

ინგლისურენოვან ვებ-გვერდზე  (https://freeuni.edu.ge). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი, 
 ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან; პროგრამის ხელმღვანელებთან,  
 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ქართულ და ინგლისურენოვან ვებ-

გვერდი   (https://freeuni.edu.ge) 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

დაზუსტდეს/დაემატოს მოთხოვნა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არ 
ფლობენ ქართულ ენას (პროგრამა ქართულენოვანია).  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

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

 
შეფასება 

              ∨  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 

 
2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

   საბაკალავრო პროგრამის დაგეგმვა, შემუშავებასა და განვითარებაში მონაწილეობას იღებს  

აღნიშნული უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები (ადმინისტრაცია, 

ხარისხის სამსახური, საერთაშორისო სკოლის ადმინისტრაცია, თვითშეფასების ჯგუფი და 

ა.შ.), პროგრამის ხელმძღვანელები, აკადემიური პერსონალი, ლექტორები  და სტუდენტთა 

დეკანი.  

 

  პროგრამა გრძელდება 8 სემესტრი (4 წელი) და მოიცავს 240 კრედიტს; პროგრამის  

ფარგლებში შესასწავლი საგნები სამ კატეგორიადაა დაჯგუფებული: 1. საუნივერსიტეტო 

(ყველა კურსი სავალდებულოა, 50 კრედიტი) და მიზნად ისახავს სტუდენტისათვის 

ზოგადი განათლების მიცემას; 2. საბაზო განათლების ბლოკი (ყველა საგანი 

სავალდებულოა, 21 კრედიტი) და გათვლილია, სტუდენტს შეუქმნას დარგის ცოდნის მყარი 

საფუძველი; 3. ძირითადი განათლების ბლოკის (ყველა საგანი სავალდებულოა, 56 

კრედიტი) საერთაშორისო ურთიერთობების კურსების წარმატებით გასავლელად.   

    პროგრამაში მოქმედებს სამი კონცენტრაცია: ახლო აღმოსავლეთი (16 კრედიტი), 

შორეული აღმოსავლეთი (16 კრედიტი) და ევრო-ატლანტიკა (24). პროგრამა სრტუდენტს 

სთავაზობს პრაქტიკული განათლების 2 კურსს - საველე პრაქტიკა და მუშაობა 

ორგანიზაციებში (სავალდებულოა). მეორე ელემენტი განსაკუთრებით, მნიშვნელოვანია, 

რადგან სტუდენტს ეძლევა საშუალება მიღებული სპეციალობის ცოდნა გამოიყენოს 

პრაქტიკაში და განავითაროს პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევები. მიუხედავად იმისა, 

რომ ორგანიზაციებში მუშაობა მნიშვნელოვანია სტუდენტის მომავლისთვის, საქართველოს 

რეალობიდან გამომდინარე და ეს დადასტურდა დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუების დროს, აღნიშნული კომპონენტის შესრულება 

ძალიან რთულია და იღებს ფორმალურ სახე. ვფიქრობთ, რომ ეს საგანი უნდა გადავიდეს 

არჩევით კომპონენტში.  

  გაუმართლებლად მიგვაჩნია სასწავლო კურსის, კავკასია და საქართველო, მიმართულების 

ძირითად ბლოკში ჩასმა, რადგან ის თავისი შინაარსით ანთროპოლოგიას უფრო ესადაგება. 

რეკომენდებულია, კურსის გადასმა საუნივერსიტეტო ზოგად განათლებაში (სადაც 

ანთროპოლოგიის საფუძვლებია გათვალისწინებული) ან/და არჩევითი სტატუსის მინიჭება.  
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  ამავდროულად, მივიჩნევთ, რომ კონცენტრაციები არაა დაბალანსებული პოლიტიკის 

მეცნიერების კურსებით; თუ ვერ ხერხდება კონკრეტულ (აღმოსავლეთის) კონცენტრაციაში 

პოლიტიკის მიმართულების რომელიმე საგნის დამატება, მაშინ პოლიტიკის მეცნიერების 

საგანი უნდა იყოს წარმოდგენილი ძირითადი განათლების კომპონენტში, რათა მოხდეს 

სამივე კონცენტრაციის სტუდენტთა ცოდნის ერთიანი ფორმატის შექმნა. ამით, სწავლის 

მიზანი („სტუდენტი ფლობდეს სოციალური მეცნიერებების ცალკეული მიმართულებების 

შესახებ ცოდნას: პოლიტიკის მეცნიერებები ...“) და შედეგი („იცნობს ახლო/შორეული 

აღმოსავლეთის ისტორიას, ლიტერატურას, რელიგიებს, კულტურას და პოლიტიკას.“) მოვა 

შესაბამისობაში.  

  სპეციალობის საგნების გარდა, პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს ცხრა უცხო ენას: არაბული 

ენა, სპარსული ენა, თურქული ენა (ახლო აღმოსავლეთის კონცენტრაცია, 65 კრედიტი), 

ჩინური ენა, კორეული ენა, იაპონური ენა (შორეული აღმოსავლეთის კონცენტრაცია, 65 

კრედიტი), ფრანგული ენა, ესპანური ენა, ან გერმანული ენა და დამატებით გაძლიერებული 

ინგლისური ენა (18 კრედიტი).   

  24 კრედიტი მინიჭებული აქვს არჩევით საგნებს  ახლო და შორეული აღმოსავლეთის 

კონცენტრაციებისათვის და 19 კრედიტი ევრო-ატლანტიკური კონცენტრაციისათვის. 

სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ 15 უფასო კრედიტით და გაიარონ მათთვის 

სასურველი კურსები.   

     სტუდენტის ინგლისური ენის ფლობის დონე უნდა შეესაბამებოდეს B2-ს. თუ სტუდენტი 

ვერ აჩვენებს აღნიშნულ დონეს სავალდებულო ენის დონის დასადგენი ტესტირებისას, ის 

გადის ინგლისური ენის კურსებს და B2 დონის მიღწევის შემდეგ მიიღებს 7 კრედიტს. 

ინგლისური ენის ცოდნა აღნიშნულ დონეზე აუცილებელია, რადგა ბევრი საგანში 

საკითხავი ლიტერატურა ინგლისურენოვანია.  

       პროგრამის აკრედიტაციისათვის მზადების პროცესს  კოორდინირებას უწევდა 

თვითშეფასების ჯგუფი, რომელშიც წარმოდგენილნი არიან: რექტორი,  პრორექტორი 

პროგრამების განვითარების საკითხებში,  პრორექტორი სასწავლო პროცესის მართვის 

საკითხებში,  კანცლერი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის 

დეკანი და კოორდინატორი, სტუდენტების დეკანი, საერთაშორისო ურთიერთობების 
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კოორდინატორი, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, აკადემიური პერსონალის 

პროფესიული განვითარების მენეჯერი და სამეცნიერო სამსახურის კოორდინატორი.  

    ჯგუფში არაა წარმოდგენილი სტუდენტი, კურსდამთავრებული და დამსაქმებელი. 

გაწერილი პროცედურის მიხედვით ხდება სტუდენტთა,  კურსდამთავრებულთა  

გამოკითხვა და დამსაქმებლებთან შეხვედრები პროგრამის დაუმჯობესების მიზნით. მათი 

ხედვები გათვალისწინებული იქნა თვითშეფასების ჯგუფის მიერ პროგრამის 

სრულფასოვანი განხორციელებისათვის; თუმცა, აკრედიტაციის ჯგუფი მაინც ფიქრობს, 

რომ სამივე სეგმენტი უნდა იყოს გრძალვადიანად წარმოდგენილი თვითშეფასების ჯგუფში.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საბაკალავრო პროგრამა, 
 საბაკალავრო პროგრამის სილაბუსები, 
 ინტერვიუები რექრორთან, პროგრამის ხელმძღვანელებთან, ხარისხის 

სამსსახურთან, აკადემიურ პერსონალთან, კომიტეტის წევრებთან, მოწვეულ 
ლექტორებთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან, 

 თვითშეფასების დოკუმენტი. 

რეკომენდაციები: 

 კურსი, კავკასია და საქართველო, გადავიდეს ზოგად საუნივერსიტეტო კომპონენტში  
ან შეეცვალოს სტატუსი და გახდეს არჩევითი; 

 პროგრამის ძირითადი განათლების მიმართულებას დაემატოს პოლიტიკის 
მეცნიერების საგანი სავალდებულო სტატუსით. 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

     სასურველია, სტუდენტი, კურსდამთავრებული და დამსაქმებელი იყოს წარმოდგენილი 
გრძელვადიანი სტატუსით თვითშეფასების ჯგუფში. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

 
2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 
შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის 
შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 
სფეროს/დარგის აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 
შედეგების მიღწევას. 
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

    როგორც უკვე აღინიშნა, პროგრამა სამკომპონენტიანია - საუინივერსიტეტო, საბაზო 

განათლების და ძირითადი განათლების მიმართულება. საბაზო კომპონენტის მიზანია, 

სტუდენტებს შეუქმნას საფუძველი ძირითადი სპეციალობის საგნების უკეთ 

ასათვისებლად. ძირითადი განათლების მიმართულებაში წარმოდგენილია  შემდეგი 

სავალდებულო კურსები: დიპლომატიის ისტორია და სამსახური, კავკასია და საქართველო, 

კონფლიქტები და საერთაშორისო ურთიერთობები, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების 

ანალიზი (კურსი პრაქტიკულია, ეყრდნობა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზს 

და სავალდებულო საკითხავად იყენებს მედია-გამომცემლობებს, სადაც ქვეყნდება სტატები 

მიმდინარე პროცესებზე და think-tank ორგანიზაციების გამოქვეყნებებს, მაგალითად 

Heritage, Atlantic Coucil და სხვა, რომლებიც აგრეთვე ფოკუსირებულია თანამედროვე 

პოლიტიკურ გამოწვევებზე), საგარეო პოლიტიკის აკადემიური სიმულაციები (აგრეთვე 

პრაქტიკული საგანი), საერთაშორისო ეკონომიკა, საერთაშორისო სამართალი, 

საერთაშორისო ტერორიზმი და უსაფრთხოება, საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები 

და ჰიბრიდული ომი. 

     სტუდენტმა უნდა აირჩიოს სამი კონცენტრაციიდან ერთ-ერთი და, შესაბამისად, ისინი 

სწავლობენ ამ კონცენტრაციებში წარმოდგენილ კურსებს. ახლო და შორეული 

აღმოსავლეთის კონცენტრაციების სტურქტურა იდენტურია (სამი საგანი: რეგიონის 

რელიგიები, ისტორია და ლიტერატურა); ევრო-ატლანტიკის კონცენტრაცია მოიცავს 4 

საგანს: აშშ-ს პოლიტიკური სისტემა, ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, ევროკავშირის 

პროცესები და ინსტიტუტები, ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები. 

სააკრედიტაციო ჯგუფმა დასვა პროგრამის ხელმძღვანელებთან და აკადემიურ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან კითხვა, თუ რამდენად 
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თანაბარი (მსგავსი სტრუქტურულად) ცოდნით ამთავრებს სხვადასხვა კონცენტრაციის 

სტუდენტი. იმდენად, რამდენადაც ახლო და შორეული აღმოსავლეთის კონცენტრაციებში 

არაა წარმოდგენილი რეგიონის პოლიტიკური სისტემები, ჩნდება მოსაზრება, რომ 

სტუდენტს ვერ ექნება პოლიტიკის მეცნიერების შესახებ სათანადო ცოდნა. ინტერვიუებში 

უსდ-ს მხრიდან გაჟერდა არგუმენტები, თუ რატომ არ/ვერ ემატება არნიშნულ 

კონცენტრაციებს პოლიტიკის მეცნიერების საგანი კონკრეტული რეგიონისათვის. ამიტომ 

ექსპერტთა ჯგუფმა შესთავაზა თვითშეფასების ჯგუფსა და პროგრამის ხელმძღვანელებს, 

ძირითადი განათლების კომპონენტს დაუმატონ პოლიტიკის  მეცნიერების რომელიმე 

კურსი (მაგ. შედარებითი პოლიტიკა ან უშუალოდ პოლიტიკის შემსწავლელი რომელიმე 

საგანი).   

   შევეხებით, რამდენიმე სილაბუსს. საუნივერსიტეტო განათლების ბლოკის ორი კურსი: 

თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები და ლიტერატურა და ხელოვნება.  პირველი 

საგანი იყენებს მხოლოდ ერთ სავალდებულო ლიტერატურას (ჰეივუდის პოლიტიკური 

იდეოლოგიები); არაა მითითებული დამატებითი ლიტერატურა.  როგორც სასწავლო 

კურსის სათაურში, ასევე  სასწავლო კურსის აღწერასა, მიზნებსა და შედეგებში 

ხაზგასმულია სასწავლო კურსის კავშირი თანამედროვეობასთან. სილაბუსის შინაარსი 

უფრო მეტად შეესაბამება სათაურს „პოლიტიკური იდეოლოგიები“, ვიდრე არსებულ 

სათაურს „თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები“. ვიზიტის დროს 

განხორციელებული ინტერვიუს პროცესში, სასწავლო კურსის განმახორციელებელმა 

ლექტორმა აღნიშნა, რომ  სწავლების პროცესში კლასიკური იდეოლოგიების 

თანამედროვეობასთან დაკავშირება ხდება სხვადასხვა დამატებითი მასალის გამოყენებით 

და სწავლება-სწავლის სხვადასხვა მეთოდებზე დაყრდნობით. სასურველია, სწავლების 

პროცესში კურსით გათვალისწინებული მიზნები უკეთ აისახოს სილაბუსში და მოხდეს 

არსებული სილაბუსის განახლება: სავალდებულო ლიტერატურის გამრავალფეროვნება, 

სასწავლო თემების გავრცობა და თანამედროვეობასთან დაკავშირება აკადემიური 

სტატიებით (ლინქების მითითებით).  

   „ლიტერატურა და ხელოვნების“ სილაბუსში არ არის წარმოდგენილი სავალდებულო და 

დამატებითი ლიტერატურის სია. 

   საბაზო განათლების კომპონენტი კურსის, სამართლის საფუძვლები, სილაბუსში 

წარმოდგენილი სავალდებულო ლიტერატურა შედგება მრავალრიცხოვანი მასალისგან (მათ 

შორის, ნორმატიული აქტები და სასამართლოს გადაწყვეტილებები); თუმცა, კურსის 

კალენდარულ გეგმაში 15 კვირიდან 11-ში ლიტერატურად მითითებულია მხოლოდ 

„ლექტორის მიერ მომზადებული ჰენდაუთები“. სასურველია, სილაბუსის სავალდებულო 
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და დამეტებითი ლიტერატურა გაიწეროს სილაბუსის კალენდარულ გეგმაშიც კვირების 

მიხედვით. 

   ძირითადი მიმართულების ბლოკში კურსს, საერთაშორისო ტერორიზმი და 

საერთაშორისო (საერთაშორისო არ უნდა (ნ.ფ.)) უსაფრთხოება, სასწავლო კურსის 

შენაარსიდან გამომდინარე, სასურველია საგანს ერქვას საერთაშორისო ტერორიზმი. მასში 

არც ერთი კვირა არ არის გათვალისწინებული უსაფრთხოების (საერთაშორისო, 

სახელმწიფოებრივი თუ ლოკალური)  თეორიული მიმოხილვისთვის ან/და საერთაშორისო, 

სახელმწიფოებრივი თუ ლოკალური უსაფრთხოების სხვა ასპექტების განსახილველად, 

გარდა ტერორიზმისა.  

     სასწავლო კურსის, კავკასია და საქართველო,  შინაარსი ერთგვარი ანთროპოლოგიური 

მიმოხილვაა, სადაც რეგიონის (კავკასიის) მიმოხილვა ფრაგმენტულად არის 

წარმოდგენილი. ასევე ფრაგმენტულობით ხასიათდება სილაბუსის თემები და ბუნდოვანია 

მათ შორის ლოგიკური ბმა. რეგიონის გეოპოლიტიკურ აღქმაში წინ არის წამოწეული 

კავკასიის რუსული კოლონიური ხედვა. სასწავლო კურსის მიზნები ფართოა და მოიცავს 

ისტორიული და გეოპოლიტიკური თემების ფართო ჩამონათვალს, რაც არ არის 

შესაბამისობაში სილაბუსის შინაარსთან და ასევე საბაკალავრო საფეხურის მოთხოვნებთან.  

სილაბუსის მიზნების მიხედვით, „სტუდენტები უნდა გაეცნონ სოციალური და 

პოლიტიკური მეცნიერებების ძირითად თეორიებსა და მეთოდოლოგიებს და შეძლონ მათი 

ადაპტაცია კავკასიის კულტურულ და პოლიტიკურ სივრცეში“. სილაბუსის თემები არ 

გულისხმობს თეორიული ცოდნისა და მეთოდოლოგიის სწავლებას. გარდა ამისა, მსგავსი 

ფართო მიზანი შეუძლებელია ჰქონდეს საბაკალავრო საფეხურის სილაბუსს. 

რეკომენდებულია, დავიწროვდეს და დაკონკრეტდეს სასწავლო კურსის როგორც მიზნები, 

ასევე განსახილველი თემატიკა. 

    მისასალმებელია სასწავლო კურსის პროგრამის ძირითად მოდულში კურსის, 

ჰიბრიდული ომი, ჩასმა. სილაბუსის სავალდებულო ლიტერატურა მრავალფეროვანია და 

მრავალრიცხოვანი. საბაკალავრო საფეხურთან შესაბამისობისთვის, სასურველია 

სავალდებულო ლიტერატურის შემცირება. მაგალითად, პირველწყაროების ჩანაცვლება 

ისეთი სახელმძრვანელოთი, სადაც პირველწყაროების შეჯამებული ანალიზია მოცემული. 

ასევე სასურველია, სილაბუსის თემებს დაემატოს ჰიბრიდული ომის ანტიდასავლური, 

რუსული კონცეფცია („Гибридная война“). 

     კურსის, ევროკავშირის პროცესები და ინსტიტუტები, სილაბუსში სავალდებულო 

ლიტერატურა მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანია. საბაკალავრო საფეხურის 

გათვალისწინებით, სასურველია შემცირდეს სავალდებულო ლიტერატურის რაოდენობა.  
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     კურსის, დიპლომატიის ისტორია და სამსახური, სილაბუსში ძირითადი ლიტერატურის 

ჩამონათვალში (მე-13 და მე-14 ნომერი) მითითებულია ვიკიპედიის ლინკები 

(http://en.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org/wiki) და კვირების მიხედვით გაწერილ მე-3 და 

მე-4 ლექციის საკითხავ მასალად მითითებულია წყაროდ ვიკიპედია. უნდა მოხდეს 

სილაბუსის განახლება, სუსტი სანდოობის ლიტერატურის ამოღება და მისი ჩანაცვლება 

ვალიდური აკადემიური წყაროებით.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 
თვითშეფასება,  

 საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა   
 პროგრამის სილაბუსები, 
 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელებთან,  
 ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, 
 ინტერვიუები სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

 რეკმენდირებულია სილაბუსების გადახედვა; მათში ლიტერატურის სწორად 

მითითება და გამრავალფეროვნება; კურსის, საერთაშორისო ტერორიზმი და 

საერთაშორისო უსაფრთხოება, სათაურის შეცვლა (დარჩეს მხოლოდ საერთაშორისო 

ტერორიზმი); პოლიტიკის მეცნიერების საგნის დამატება ძირითადი განათლების 

კომპონენტში (სავალდებულო); კურსის, კავკასია და საქართველოს, სტატუსის 

შეცვლა (არჩევითი), ამასთან უნდა  დავიწროვდეს და დაკონკრეტდეს სასწავლო 

კურსის როგორც მიზნები, ასევე განსახილველი თემატიკა; 

 

 რეკომენდებულია პროგრამას სავალდებულო სახით დაემატოს საერთაშორისო 

უსაფრთხობის საგანი (ევრო-ატლანტიკის კონცენტრაციაზე ისწავლება კურსი 

ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, სხვა კონცენტრაციებზე არა). ვფიქრობთ, 

პროგრამა მოიგებს, თუ მითითებულ საგანში გაერთიანდება სამივე რეგიონის 

უსაფრთხოების გამოწვევები თეორიასთან ერთად და ისე მოხდება მისი შეთავაზება 

სტუდენტისათვის სავალდებულო სტატუსით.    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

ეკონომიკური ბლოკის საინტერესოდ და ეფექტურად აგებული კურსები, რომელიც 
სტუდენტს უიოლებს ცოდნის მიღებას და უქმნის ინტერესს აღნიშნული 
სფეროსადმი.  
 

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 

 
 
 

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 
 
     პროგრამაში ჩადებულია პრაქტიკული უნარების განვითარების კომპონენტი. 

სავალდებულოა ორგანიზაციაში მუშაობა და საველე პრაქტიკა (ეს უკანასკნელი, ზოგადია 

და არაა მიმართული ძირითადი სპეციალობის ცოდნის პრატიკულ გამოყენებაზე; თუმცა, 

საგანი გამოუმუშავებს სტუდენტებს გუნდური მუშაობისა და სხვადასხვა გარემოში 

ადაპტირების უნარს); სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან 

საუბრისას გამოიკვეთა, რომ ორგანიზაციაში მუშაობა-ს სავალდებულო სტატუსის გამო, ის 

უფრო ფორმალურ ხასიათს ატარებს; დამსაქმებლებთან ინტერვიუებისას გამოიკვეთა, რომ 

ისინი მაქსიმუმ 2 ან 3 სტუდენტის მიღებას ახერხებენ; სტუდენტებმა კი განაცხადეს, რომ 
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კურსის სავალდებულო სტატუსის გამო, ისინი არაპროფილურ ორგანიზაციებშიც მიდიან 

სამუშაოდ კრედიტის მისაღებად. აღნიშნული არ შეუწყობს ხელს სტუდენტის პროფესიული 

უნარების განვითარებას.  

   აღსანიშნავია, რომ გარდა ზემოთმითითებული პრაქტიკული საგნებისა, პროგრამაში არის 

ძირითადი სპეციალობის პრაქტიკული საგნებიც (მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების 

ანალიზი, საგარეო პოლიტიკის აკადემიური სიმულაცია, სოციალური კვლევის მეთოდები);  

ჩამოთვლილი კურსები უვითარებს სტუდენტებს სწავლის პრაქტიკულ/ვერბალურ 

(დისკუსია, დებატები, როლური და სიტუაციური თამაშები, მოდელირება), კვლევით 

(პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, რეფერატის წერა, პოლიტიკური ბარათის შედგენა), 

ანალიზის გაკეთების (შემთხვევების შესწავლა, შედარება ანალიზი), ინდივიდუალური 

მუშაობის (წიგნზე მუშაობა, ლიტერატური მოძიება) და ჯგუფური მუშაობის 

(თანამშრომლობითი სწავლება) უნარებს.  

   რიგ კურსებს ასწავლიან პრაქტიკოსი დიპლომატები, რაც პროგრამას პრაქტიკული 

თვალსაზრისით აძლიერებს.  

    2021 წლის გაზაფსულის სემესტრში, სტუდენტების მოთხოვნით, საერთაშორისო 

ურთიერთობების სკოლის ადმინისტრაციამ პროგრამას დაუმატა საბაკალავრო ნაშრომი 

(არჩევითი, 6 კრედიტი). სოციალური კვლევის მეთოდების კურსი იმგვარადაა აგებული, 

რომ სტუდენტს არ გაუჭირდეს კვლევის ჩატარება. პროგრამაში არ ისწავლება კურსი - 

აკადემიური წერა; ლექტორებმა გასაუბრებისას, აღნიშნეს, რომ ისინი კურსების ფარგლებში, 

ასწავლიან სტუდენტებს, როგორ წერონ რეფერატები. ციტირებისათვის იყენებენ Chicago 

Style-ს, რომელიც აგრეთვე კონკრეტული საგნების ფარგლებში ისწავლება. რადგან 

პროგრამა სტუდენტს არჩევითად   საბაკალავრო ნაშრომის გაკეთებას სთავაზობს, 

სასურველი იქნება კურსს დაემატო ისეთი პრაქტიკული საგანი, როგორიცაა აკადემიური 

წერა, რომელიც დაეხმარება სტუდენტს დაწეროს სტრუქტურულად სწორადაგებული 

ნაშრომი.   

    მართალია, სტუდენტების დეკანმა მოგვცა ინფორმაცია, რომ სწავლის დაწყების წინ ორი 

კვირის განმავლობაში სტუდენტებს ასწავლიან კომპიუტერული პროგრამებისა  და 

აკადემიური წერის ტექნიკებს, მაგრამ ახალი რეალობიდან გამომდინარე, როცა სტუდენტი 

ირჩევს საბაკალვრო ნაშრომს, მას უნდა ჰქონდეს აკადემიური წერის სწორედ ის ცოდნა, 

რომელსაც ნაშრომის შექმნისას გამოიყენებს.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო   საგანმანათლებლო პროგრამა, 
o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

თვითშეფასება, 
o პროგრამის სილაბუსები, 
o გასაუბრება პროგრამის ხელმძღვანელებთან,  
o გასაუბრება აკადემიურ პერსონალთან და პრატიკული საგნების ლექტორებთან, 
o გასაუბრება სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

მოხდეს პრაქტიკული კომპონენტის „მუშაობა ორგანიზაციაში“ ინსტიტუციონალიზება და 
აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად გაფორმდეს ხელშეკრულებები 
პრაქტიკის ობიექტებთან (პრაქტიკის მიზნის, ხანგრძლივობისა და სტუდენტთა 
რაოდენობის მითითებით). 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველი იქნება კურსს დაემატო ისეთი პრაქტიკული საგანი, როგორიცაა აკადემიური 
წერა, მიმართული საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატისა და სტრუქტურის შესწავლისკენ. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

o  
შეფასება 

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

 
 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

    პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 
გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 
შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
     
    საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაში კარგადაა გამოკვეთილი 

სწავლის მეთოდები, ხოლო  სასწავლო კურსებში მოცემული მეთოდების ანალიზმა ცხადყო, 

რომ სწავლებისა და სწავლის მეთოდები, ერთი მხრივ, შეესაბამება კურსის/კომპონენტის 

შინაარსს, ხოლო, მეორე მხრივ, მათი ერთობლიობა უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების 

მიღწევას. სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, გამოიყენება სწავლების ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ლექცია, 

ინტერაქციული მუშაობა, დემონსტრირება, სემინარი, გონებრივი იერიში, 

დისკუსია/დებატები, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, პრაქტიკული მუშაობა, 

სავარჯიშოებზე მუშაობა, შემთხვევის შესწავლა, სიტუაციურ დავალებებზე მუშაობა, 

ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი და სინთეზი, შემთხვევების შედარება, 

თანამშრომლობითი სწავლება და სხვა.  

    აღსანიშნავია, რომ ლექტორს აქვს ავტონომიურობა, აირჩიოს სწავლების მეთოდი, 

რომლის პროგრამაში არაა მითითებული, თუ ის თვლის, რომ კონკრეტული მეთოდი 

სწავლის უფრო ეფექტიან შედეგს მოიტანს. ყველა სილაბუსში გაწერილია, რა მეთოდს 

იყენებს ლექტორი სწავლების პროცესში.   

 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა    
             ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.6. სტუდენტების შეფასება 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საგანმანათლებლო  პროგრამის  თვითშეფასების  ანგარიშის,  მასზე  თანდართული 

დოკუმენტაციისა  და  აკრედიტაციის  ვიზიტის  შედეგად  მიღებულ  ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით,  დადგინდა,  რომ  სტუდენტების  შეფასება  ხორციელდება  დადგენილი 

პროცედურების მიხედვით, გამჭვირვალედ და კანონმდებლობასთან მეტწილად 

შესაბამისობაში.  

 სასწავლო  კურსების  სილაბუსების  მიხედვით,  სწავლის  შედეგების  მიღწევის 

შესაფასებლად,  სემესტრის  განმავლობაში  გამოიყენება  ცოდნის  შეფასების 

მრავალკომპონენტიანი  სისტემა;  კერძოდ, შუალედური  შეფასებები  და  დასკვნითი 

გამოცდა,  რომელთა  ჯამი    წარმოადგენს  საბოლოო  შეფასებას  -  100  ქულას.  თბილისის 

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის დებულების მიხედვით, დასკვნითი  

შეფასება  არის სავალდებულო და თუ  სტუდენტი  არ  მიიღებს  დასკვნით  შეფასებას,  მას  

კურსი  არ  ჩაეთვლება გავლილად. ამასთან, სტუდენტს  კრედიტი  ენიჭება  მხოლოდ  იმ  

შემთხვევაში,  თუ  მან  გადალახა  შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდისთვის 

განსაზღვრული მინიმალური ზღვრები და ჯამში ორივეში ერთად  მიიღო დადებითი 

შეფასება (A, B, C, D, E). სასწავლო კურსების სილაბუსების მიხედვით, დასკვნითი 

შეფასების მინიმალური ზღვარი არ აღემატება 60%-ს და შესაბამისობაშია 

კანონმდებლობასთან, ამასთან სასწავლო კურსების სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

დადგენილია შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარი. შუალედური შეფასებისთვის  

შუალედური  გამოცდის  გარდა,  გამოიყენება  ისეთ  მრავალჯერადი შეფასების  

კომპონენტები,  როგორიცაა  წერითი  გამოკითხვა,  პრაქტიკული/თეორიული 

დავალებების შესრულება, პრეზენტაცია, ჯგუფური მუშაობა, დებატები, დისკუსია და ა.შ.  

ამასთან აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი სასწავლო კურსის სილაბუსში, კერძოდ: 

1. ეკონომიკის საფუძვლები, 2. თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები, 3. აშშ-ს 

პოლიტიკური სისტემა, 4. ძველი მსოფლიოს ისტორია, 5. კავკასია და საქართველო, 6. 

დიპლომატიის ისტორია და სამსახური და 7. საერთაშორისო ეკონომიკა, არ არის 

მოცემული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების შეფასების მეთოდები, სილაბუსებში 

მოცემულია მხოლოდ ზოგადი შეფასების რუბრიკები; თუმცა, არ კონკრეტდება გამოცდის 

ფორმატი და შეფასების რომელი მეთოდი (ტესტი, ესე, ღია შეკითხვა, კაზუსი თუ სხვ) 
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რომელი რუბრიკითა და კრიტერიუმებით ფასდება. შესაბამისად, რეკომენდებულია 

აღნიშნული სასწავლო კურსების სილაბუსებში შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

ფორმატის დაკონკრეტება და შეფასების მეთოდების შესაბამისი შეფასების 

კრიტერიუმებისა და რუბრიკების მითითება. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ 

პრაქტიკული კომპონენტის მუშაობა ორგანიზაციაში სილაბუსში დამსაქმებლის მხრიდან 

სტუდენტის შეფასება გულისხმობს მხოლოდ 20 ანდა 0 ქულით შეფასებას; კერძოდ, 

სილაბუსში წერია:  

„დამსაქმებლის დახასიათება - საბოლოო შეფასების - მაქსიმალური ქულა - 20  

•  20: სტუდენტს აქვს დამსაქმებლისაგან დადებითი დახასიათება ჩაბარებული  

•  0: სტუდენტს არ აქვს დამსაქმებლის დახასიათება ჩაბარებული.“ 

შესაბამისად, რეკომენდებულია შემუშავდეს დამსაქმებლის მხრიდან სტუდენტის 

შეფასების დეტალური კრიტერიუმები და რუბრიკები, რათა შეფასება იყოს გაზომვადი და 

სტუდენტი არ ფასდებოდეს მხოლოდ 20 ან 0 ქულით. 

აკრედიტაციის  ვიზიტის  დროს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერთან ინტერვიუმ 

ექსპერტთა ჯგუფი დაარწმუნა, რომ  პროგრამაში  ჩართული აკადემიური  და    მოწვეული 

პერსონალი ფლობს სათანადო ცოდნას  შეფასების მეთოდებთან დაკავშირებით, 

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერი უზრუნველყოფს 

პერსონალისთვის  შეფასების  თანამედროვე  მეთოდების  უნარ-ჩვევების   

განმავითარებელი  მოდულების    შეთავაზებას. შესაბამისად, პროგრამის პერსონალი 

იღებს აღნიშნული მიმართულებით უნარების განვითარებისათვის სათანადო 

მხარდაჭერას, რაც დადასტურდა ინტერვიუირების პროცესში.  

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამისა და თბილისის 

თავისუფალი უნივერსიტეტის საბაკალავრო დებულების მიხედვით, არსებობს ხუთი 

სახის დადებითი შეფასება:  

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა  

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა  

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა   

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა 

და ორი სახის უარყოფით შეფასება:  
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(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად  მეტი  მუშაობა  სჭირდება  და  ეძლევა  დამოუკიდებელი  მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი.  

FX შეფასების შემთხვევაში განმეორებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის 

შედეგების გამოქვეყნებიდან არანაკლებ 5 დღეში. აღსანიშნავია, რომ თბილისის 

თავისუფალ  უნივერსიტეტში  წერითი  გამოცდების  უმეტესობა  ტარდება საგამოცდო  

ცენტრში,  რომელიც  200  სტუდენტზეა  გათვლილი.  საგამოცდო  ცენტრში სისტემურად 

შემცირებულია გადაწერისა და წყაროებით სარგებლობის რისკი, შეზღუდულია 

ინტერნეტზე წვდომა, თუ ეს არ არის ცენტრის მიერ დაშვებული, რაც დადასტურდა 

აკრედიტაციის ვიზიტის პროცესში. შესაბამისად, მინიმუმამდეა დაყვანილი გამოცდის 

წერის პროცესში აკადემიური თაღლითობის რისკი.  

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა არჩევითი სახით მოიცავს 

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებასა და დაცვას, რომელიც ფასდება შემდეგი 

კომპონენტების მიხედვით პროსპექტუსი  10 ქულა, შუალედური პრეზენტაცია 15 ქულა, 

საბოლოო ნაშრომი 50 ქულა (ხელმძღვანელის შეფასება: 30 ქულა; რეცენზენტის შეფასება 

20 ქულა) და დაცვა  25ქულა, საბაკალავრო ნაშრომის სილაბუსში დეტალურადაა 

მოცემული თითოეულ ეტაპზე სტუდენტის შეფასების შესაბამისი კრიტერიუმები და 

რუბრიკები. ამასთან, სასურველია პლაგიატის პრევენციისთვის უსდ-მ დანერგოს 

ანტიპლაგიატის პროგრამა. 

აკრედიტაციის ვიზიტის დროს დადგინდა, რომ შეფასების ფორმები, კომპონენტები 

და მეთოდები არის გამჭვირვალე, გამოქვეყნებულია ელექტრონულ სასწავლო პორტალზე 

და წინასწარ ცნობილია სტუდენტისათვის. ასევე პროგრამის სტუდენტებთან, მოწვეულ 

და აკადემიურ პერსონალთან გასაუბრებისას აღინიშნა, რომ სტუდენტები იღებენ 

უკუკავშირს  სწავლის  შედეგებზე,  აღნიშნული მიზნისათვის  გამოიყენება  

ელექტრონული ჟურნალის სისტემა (EMIS),  ასევე  როგორც  პროგრამის  სტუდენტებთან  

ინტერვიუირებისას გაირკვა,  შუალედური  და  დასკვნითი  გამოცდების  შემდეგ  

ლექტორები  აცნობენ სტუდენტებს  შედეგებს  და  უთითებენ  ძლიერ  და  სუსტ  

მხარეებზე,  აგრეთვე  განიხილავენ დაშვებული  შეცდომების  გამოსწორების  გზებს.    

მსგავსი  უკუკავშირი  ხელს  უწყობს შედეგზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესს.  
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თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „გამოცდების ჩატარების წესის„ მიხედვით, 

სტუდენტი უფლებამოსილია გააპროტესტოს შეფასება, ხოლო „ბაკალავრიატის 

დებულების“ მიხედვით, სტუდენტი  უფლებამოსილია  საგამოცდო  ნაშრომის  

გადამოწმება  მოითხოვოს საგნის ლექტორთან. აკრედიტაციის ვიზიტის დროს გაირკვა, 

რომ სტუდენტის მხრიდან საგამოცდო შეფასების აპელაციის სურვილის შემთხვევაში, 

სტუდენტი პირად კომუნიკაციას ამყარებს ლექტორთან, რომელიც სტუდენტს უხსნის თუ 

რატომ დააკლდა ქულა. ბუნებრივია, ამ პროცესში ყველა ლექტორი სხვადასხვა მიდგომას 

ამჟღავნებს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ უსდ-ში ფაქტობრივად არ მოქმედებს შედეგების 

გასაჩივრების უნიფიცირებული სისტემა, ამიტომ რეკომენდებულია მოხდეს სტუდენტის 

მხრიდან შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის) მექანიზმის უნიფიცირება. 

        თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახური 

რეგულარულად  ახორციელებს  სტუდენტთა  შეფასების  მონიტორინგს  და  შედეგებიდან 

გამომდინარე  საჭირო  ღონისძიებების  გატარებას,  რაც  დასტურდება  პროგრამის  სწავლის 

შედეგების  შეფასებისა  და  აკადემიური  მოსწრების  მონიტორინგის  მექანიზმით, რომელიც 

გამოთხოვილ იქნა აკრედიტაციის ვიზიტის პროცესში.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამა  და 
სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „ბაკალავრიატის დებულება“ ; 
 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის „გამოცდების ჩატარების წესი“; 
 აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მენეჯერის სამუშაოს 

აღწერილობა; 
 თვითშეფასების დოკუმენტი;  
 უნივერსიტეტის ვებ გვერდი; 
 ინტერვიუს შედეგების ანალიზი. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია, შემდეგი სასწავლო კურსების: 1. ეკონომიკის საფუძვლები, 2. 
თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიები, 3. აშშ-ს პოლიტიკური სისტემა, 4. ძველი 
მსოფლიოს ისტორია, 5. კავკასია და საქართველო, 6. დიპლომატიის ისტორია და 
სამსახური და 7. საერთაშორისო ეკონომიკა  სილაბუსებში შუალედური და დასკვნითი 
გამოცდების ფორმატისა და შეფასების მეთოდების განსაზღვრა და მეთოდებიდან 
გამომდინარე შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმებისა და რუბრიკების მითითება. 

 რეკომენდებულია შემუშავდეს პრაქტიკული კომპონენტის, მუშაობა ორგანიზაციაში, 
სილაბუსში დამსაქმებლის მხრიდან სტუდენტის შეფასების დეტალური 
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კრიტერიუმები და რუბრიკები, რათა შეფასება იყოს გაზომვადი და სტუდენტი არ 
ფასდებოდეს მხოლოდ 20 ან 0 ქულით. 

 რეკომენდებულია, მოხდეს სტუდენტის მხრიდან შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის) 
მექანიზმის ინსტიტუციონალიზება და უნიფიცირება.  

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის:  

 საბაკალავრო ხარისხის მისაღებად სასურველია, დაზუსტდეს და დაკონკრეტდეს,  
საბაკალავარო ნაშრომის არჩევითობისა და არჩევითი კურსების ნაწილში,  რომელი 
კურსის (6 კრედიტი) არის შესაძლებელი საბაკალავრო ხარისხის მიღება/საჭირო 
ცოდნისა და უნარების, ავტონომიურობის და პასუხისმგებლობის  შესაბამისი 
კომპეტენციების გამომუშავების უზრუნველსაყოფად. 

 სასურველია საბაკალავრო ნაშრომის მოსამზადებლად გაკუთვნილი 6 კრედიტი 
გაიზარდოს მინიმ 10 კრედიტამდე.  

 სასურველია უსდ-მ აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის უკეთ კონტროლის 
მიზნით დანერგოს პლაგიატის პროგრამა;  

 სასურველია საგამოცდო ნაშრომების დაშიფვრის მექანიზმის დანერგვა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

 
 
 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია  
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია  
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია  
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 
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სწავლების 
მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, 
პროგრამის 
ათვისების 
შეფასების 
ადეკვატურობა 
 

 ∨   

 
3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

           პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 
სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 
ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 
ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

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

 

    შესაბამისი დოკუმენტების გაცნობის, საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელთან, 

სასწავლო პერსონალთან, პროგრამის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

ინტერვიუს შედეგად გაირკვა, რომ სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, 

აკადემიური მიღწევებზე, სწავლის შედეგებზე და დასაქმებაზე კონსულტაციას. აკადემიურ 

და მოწვეულ პერსონალთან გასაუბრებამ  ექსპერტთა  ჯგუფი  დაარწმუნა,  რომ  

საგანმანათლებლო  პროგრამის განხორციელებაში  ჩართული  პირები  უზრუნველყოფენ  

სტუდენტებისათვის  სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას.  ამასთან,  აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია სტუდენტთა  

კონსულტაციებისათვის გამოყოფილი  საათები,  რაც  სტუდენტებთან გასაუბრების დროს 

დადასტურდა. საჭიროების შემთხვევაში ლექტორებისგან იღებენ დამატებით 

კონსულტაციებს. აღსანიშნავია, რომ პირველკურსელებს უტარდებათ საორიენტაციო 

შეხვედრები, რომლის ფარგლებშიც იღებენ ინფორმაციას უნივერსიტეტში არსებული 

სერვისების, მარეგულირებელი დოკუმენტების და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული 

სხვა საკითხების შესახებ. ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი სტუდენტთა დეკანი, 

ბიბლიოთეკის თანამშრომლები და უნივერსიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციული და 

აკდემიური პერსონალი. აღნიშნულ საორიენტაციო შეხვედრაზე სტუდენტებს უტარდებათ 

გაცნობითი ხასიათის ისეთი ზოგადი კურსები, როგორიცაა: აკადემიური წერა, 

ინფორმატიკა და ა.შ. 
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თბილისის თავისუფალ  უნივერსიტეტში  ფუნქციონირებს სტუდენტებსა  და  

აბიტურიენტებთან  ურთიერთობის  სამსახური, რომლის სტრუქტურაში შედის 

სტუდენტთა  და  კურსდამთავრებულთა  დასაქმების  ოფისი,  დასაქმების  ოფისს  

ხელმძღვანელობს დასაქმების მენეჯერი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში  ურთიერთობს,  

ერთი  მხრივ,  სტუდენტებსა  და კურსდამთავრებულებთან, და, მეორე მხრივ, 

დამსაქმებლებთან. აღნიშნული ოფისი უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის დასაქმებაზე 

სათანადო კონსულტაციას  და კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებით მხარდაჭერას, 

რომლის ფარგლებშიც  ეწყობა  კარიერული  განვითარებისთვის  საჭირო  ტრენინგ-კურსები 

CV-ის შედგენისა და გასაუბრების ტექნიკების შესახებ; იმართება შეხვედრები პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან, რაც დადასტურდა ვიზიტის პროცესში. უნივერსიტეტი მართავს 

დასაქმების ფორუმებს და რეგულარულად აწვდის სტუდენტებსა და 

კურსდამთავრებულებს ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ. დასაქმების მენეჯერი 

ახორციელებს კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის მონიტორინგს, რაც 

დადასტურდა კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს დროს.  

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტების დეკანი და სტუდენტებთან ურთიერთობის 

სამსახური ახორციელებს სტუდენტებისათვის  შემეცნებითი  პროექტების  დანერგვას  და  

განვითარებას, ახდენს სტუდენტებისათვის  მნიშვნელოვანი  ინფორმაციის  მიწოდებას,  

ეხმარება  სტუდენტებს სხვადასხვაგვარი  პრობლემების  მოგვარებაში,  რომელიც  შეიძლება  

შეექმნას  სწავლის პერიოდში.  სამსახური  ორგანიზებას  უწევს  სტუდენტურ  

ღონისძიებებს, მჭიდროდ თანამშრომლობს  უნივერსიტეტის  სხვა  სტრუქტურულ 

ერთეულებთან და ახდენს შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას. 

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს აქვს ფართო 

თანამშრომლობა, როგორს შორეულ და ახლო აღმოსავლურ, ისე დასავლურ 

უნივერსიტეტებთან. უსდ-ს მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს საქართველოს ფრანგულ 

ინსტიტუტთან, რაც სტუდენტებს საფრანგეთში სწავლის გაგრძელების დამატებით 

შესაძლებლობებს აძლევს. 

 

    უნივერსიტეტში  არსებული  სტუდენტებსა  და  აბიტურიენტებთან  ურთიერთობის  

სამსახური, რომელსაც ხელმძღვანელობს სტუდენტების დეკანი, ამასთან  სტუდენტების 

დეკანი და საერთაშორისო  ურთიერთობების  სკოლის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს  

სტუდენტთა  მომსახურებას,  რაც გულისხმობს  სტუდენტებისთვის  საჭირო  ინფორმაციის  
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მიწოდებას,  ასვე  სტუდენტის სტატუსის  შესახებ  ცნობის,  ნიშნების  ამონაწერისა  და  სხვა  

საჭირო  დოკუმენტაციის გაცემას.  ამასთან,  ინტერვიუს  პროცესში  უნივერსიტეტის  

ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა და სტუდენტებმა განაცხადეს,  რომ  სტუდენტებს  

აღნიშნული  სერვისებით ელექტრონულად  სარგებლობაც  შეუძლიათ.  ამასთან,  სასწავლო  

პროცესის  მართვის ელექტრონული  სისტემისა  და  სასწავლო  უნივერსიტეტის  ვებ-

გვერდის  მეშვეობით სტუდენტები იღებენ ინფორმაციას სასწავლო და საგამოცდო 

ცხრილების, სილაბუსებისა და  სწავლის  შედეგების  შეფასებების  შესახებ. სტუდენტები 

იღებენ სათანადო კონსულტაციას საბიბლიოთეკო რესურსების შესახებ და საჭიროების 

შემთხვევაში სარგებლობენ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუდენტებთან  და  აბიტურიენტებთან  ურთიერთობის  სამსახური  -  
სტუდენტების დეკანის ფუნქცია-მოვალეობები; 

 საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
შრომითი ხელშეკრულებები; 

 საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიმართულების 
საერთაშორისო თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 
 უნივერსიტეტის ვებ გვერდი; 
 ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

      მისასალმებელი პრაქტიკაა ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობა, რომლის 
ფარგლებშიც სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული საერთაშორისო გაცვლით 
პროექტებსა და მობილობებში. 
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 
 
შეფასება 

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

 
 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 
მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

o საბაკალავრო პროგრამა სტანდარტის აღნიშნული კომპონენტით არ 

შეფასებულა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 
რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

 
 
 

 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია  
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია  
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია  
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში  
მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 
მიღწევები, 

∨    
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მათთან 
ინდივიდუა
ლური 
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 ხელმძღვანელებს გააჩნიათ პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 
ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდა არიან ჩართულნი პროგრამის 
განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები სამივე უზრუნველყოფილები არიან უნივერსიტეტის მიერ 
სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და 
დამხმარე პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
      პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 28 აკადემიური პერსონალი (15 პროფესორი; 8 

ასოცირებული პროფესორი; 5 ასისტენტ პროფესორი) და 51 მოწვეული პერსონალი. 28 

აკადემიური პერსონალიდან აფილირებული პერსონალის რაოდენობაა 27. პროგრამაში 

ჩართული 51 მოწვეული პერსონალიდან უცხოელი მოწვეული პერსონალის რაოდენობაა 4.       

     უსდ-ს სამეცნიერო პერსონალად განსაზღვრავს ყველა იმ ლექტორს, რომელიც 

ჩართულია სამეცნიერო/კვლევით საქმიანობაში.  პროგრამაში მონაწილე სამეცნიერო 

პერსონალის რაოდენობა განსაზღვრულია 31 პერსონალით. პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის თანაფარდობები (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის 

რაოდენობა სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებაში; აფილირებული 
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აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობა მოწვეულ პერსონალთან და პროგრამის 

სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებაში) სრულად უზრუნველყოფს პროგრამის 

მდგრადობას და შეესაბამება უსდ-ის რეგულაციებს. აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის დენადობის მაჩვენებლები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) ასახავს დადებით 

ტენდენციას, რაც ასევე პროგრამის მდგრადობის მაჩვენებელია. აკადემიური პერსონალის 

დატვირთვა უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, მათ ჩართულობას 

სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

კვალიფიკაცია და ჩართულობა სასწავლო და სამეცნიერო პროცესებში რეგულირდება უსდ 

დოკუმენტებით.  

      პროგრამას ახორციელებენ გამორჩეული კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული 

გამოცდილების მქონე პირები. ამას ადასტურებს წარმოდგენილი შთამბეჭდავი 

სამეცნიერო/კვლევითი მაჩვენებლები: ჩართულობა პროექტებსა და ტრენინგებში, 

სამეცნიერო მივლინებები; მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში 

(21+73); ადგილობრივ და საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები (სულ 

64+65). პროგრამის მულტიდისციპლინარული ხასიათიდან გამომდინარე, პროგრამაში 

ჩართული პერსონალი ფლობს კვალიფიკაციასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას სხვადასხვა 

ჰუმანიტარული (ისტორია, ლიტერატურა, ენები) და სოციალური (სამართალი, ეკონომიკა, 

საერთაშორისო ურთიერთობები) მეცნიერებებიდან. ამასთან, უშუალოდ საერთაშორისო 

ურთიერთობების/პოლიტიკის მეცნიერებების დარგის კვალიფიკაციის/პრაქტიკული 

გამოცდილების მქონე პერსონალის რაოდენობა პროცენტულად ნაკლებია სხვა დარგების 

კვალიფიკაციის/პრაქტიკული გამოცდილების პერსონალთან შედარებით, ხოლო ზოგიერთ 

კონცენტრაციაში საერთოდ არ ფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის განახლებისა და 

გაუმჯობესების პროცესში მოწვეული პერსონალის სახით პროგრამას შეუერთდნენ 

ახალგაზრდა ლექტორები, რომელთა როგორც კვალიფიკაცია და განათლება, ასევე 

სამომავლო კვლევითი მიზნები დაკავშირებულია საერთაშორისო ურთიერთობების 

დარგთან. საურველია, გაგრძელდეს აღნიშნული ტენდენცია. სასურველია, პროგრამაში 

მეტი საერთაშორისო ურთიერთობების/პოლიტიკის მეცნიერებების 

კვალიფიკაციის/პრაქტიკული გამოცდილების პერსონალის მოზიდვა და ჩართულობა 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სრულად მიღწევადობისთვის. 

        პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისთვის აუცილებელი ცოდნა 

და გამოცდილება. უსდ-ს რეგულაციებით, პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად არის 

ჩართული სკოლის დეკანი. ინტერვიუების პროცესმა უსდ-ში განხორციელებული 
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აკრედიტაციის ვიზიტის ფარგლებში დადასტურა პროგრამის ხელმძღვანელისა და სკოლის 

დეკანის აქტიური ჩართულობა პროგრამის განხორციელებაში. 

          პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 26 ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალი. შესაბამისად, პროგრამის სტუდენტები სრულად არიან უზრუნველყოფილნი 

უსდ-ს მიერ სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკრედიტაციის ვიზიტის დროს განხორციელებული ინტერვიუები; 
o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა; 
o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში; 
o პროგრამაში ჩართული აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის 

სამეცნიერო ბიოგრაფიები; 
o უსდ ვებ-გვერდი; 
o უსდ პერსონალის შერჩევის წესი; 
o უსდ პერსონალის სამუშაო აღწერილობები; 
o უსდ პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია;  
o უსდ წესდება; 
o უსდ შრომის შინაგანაწესი; 
o ხელშეკრულების ნიმუში აკადემიური პერსონალისთვის; 
o ხელშეკრულების ნიმუში მოწვეული პერსონალისთვის; 
o აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი; 
o აკადემიური პერსონალისა და სწავლების პროცესში მონაწილე სხვა პირების ეთიკის 

კოდექსი. 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

      სასურველია, პროგრამაში საერთაშორისო ურთიერთობების/პოლიტიკის მეცნიერებების 

კვალიფიკაციის/პრაქტიკული გამოცდილების მქონე მეტი პერსონალის მოზიდვა და 

ჩართულობა პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სრულად 

მიღწევადობისთვის. 

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 

  
 

 
 

4.2 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 
 
        უსდ-ში ფუნქციონირებს სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულები, რომელთა საქმიანობა 

რეგულირდება წესდებით. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო/კვლევითი 

საქმიანობა გათვალისწინებულია უსდ-ს სხვადასხვა  რეგულაციებში. აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის აქტიურ ჩართულობას სამეცნიერო/კვლევით საქმიანობაში ასახავს 

სამეცნიერო მაჩვენებლები.  

        უსდ-ში განხორციელებული ვიზიტის დროს ჩატარებულმა ინტერვიუებმა უსდ 

ადმინისტრაციასთან, პროგრამაში ჩართულ პერსონალთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან დაადასტურა, რომ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

შეფასება ხორციელდება სხვადასხვა მეთოდებით (საჩვენებელი ლექციების ჩატარება, 

ლექციაზე დასწრება, სტუდენტების მიერ გაკეთებული შეფასებები და სხვ.) და მიღებული 

შედეგები გათვალისწინებულია სასწავლო პროცესში.  

       აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო პერსონალის ყოველწლიური აქტივობის 

მონიტორინგს ახორციელებს აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების 
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მენეჯერი. მის უფლება-მოვალეობებში შედის როგორც უსდ აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ასევე პერსონალის სამეცნიერო 

მუშაობის შეფასება სხვადასხვა მექანიზმებით. განვითარების მენეჯერის ფუნქციებში ასევე 

შედის ახალი პერსონალისთვის ტრენინგების ჩატარება, მათი საჭიროებების მორგება უსდ 

საჭიროებებთან.  

        უსდ პერსონალის სამეცნიერო/კვლევითი განვითარების ხელშეწყობას ახორციელებს 

ასევე სამეცნიერო სამსახურის კოორდინატორი, რომლის უფლება მოვალეობებში ასევე 

შედის როგორც ხელშეწყობის მექანიზმები, ასევე სამეცნიერო მუშაობის მონიტორინგი და 

მიღებული შედეგების ანალიზი.  

         აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო პერსონალის განვითარების ხელშეწყობა 

გათვალისწინებულია უსდ-ს სტრატეგიულ გეგმაში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
o აკრედიტაციის ვიზიტის დროს განხორციელებული ინტერვიუები; 
o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში; 
o უსდ ვებ-გვერდი; 
o უსდ სტრატეგიული მიმოხილვა და გეგმა; 
o პერსონალის საქმიანობის შეფასება და შედეგების გამოყენება პერსონალის 

პროფესიულ განვითარებაში; 
o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა; 
o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიში; 
o უსდ პერსონალის სამუშაო აღწერილობები; 
o უსდ წესდება. 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის: 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

 
 
 

4     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 
 
      პროგრამა უსდ-ს მიერ უზრუნველყოფილია აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და 

ტექნიკური აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად. კერძოდ, თანამედროვე ტექნიკით 

აღჭურვილი აუდიტორიები, ენისა და კულტურის ცენტრები (კონფუცის ინსტიტუტი, ახლო 

და შორეული აღმოსავლეთის სხვადასხვა ქვეყნების კაბინეტები...), საგამოცდო ცენტრი, 

ბიბლიოთეკა, სამუშაო სივრცეები სტუდენტებისთვის, სპორტის ცენტრი, კაფეტერია და სხვ.  

ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით, ყველა ინფრასტრუქტურული 

ერთეული ითვალისწინებს უსაფრთხოების წესებს. გარდა უსდ კამპუსში არსებული 

ინფრასტრუქტურისა, უსდ სარგებლობაშია უსდ სასწავლო ცენტრი ბაზალეთში, რომელიც 

ასევე გამოყენებულია  აკადემიური საქმიანობისთვის საჭიროებისამებრ.  

      საგამოცდო ცენტრში თითოეულ სტუდენტს აქვს საშუალება წერითი გამოცდა ჩააბაროს 

პერსონალურად გამოყოფილ კომპიუტერთან ან წერით ფურცელზე. საგამოცდო ცენტრის 

პერსონალი ადგენს გამოცდების (შუალედური, ფინალური, გადაბარებები) განრიგს და 

აქტიურად თანამშრომლობს უსდ ადმინისტრაციასთან.  

      საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა შედგება სამკითხველო დარბაზისა და 

წიგნსაცავისგან. გარდა ნაბეჭდი რესურსებისა (წიგნები, პერიოდული გამოცემები), 

ბიბლიოთეკაში განთავსებულია ელექტრონული რესურსები (რიდერები და სხვა სასწავლო 

მასალები; pdf წიგნები). საბიბლიოთეკო საქმეში ჩართული პერსონალი აქტიურად 

თანამშრომლობს სკოლის ადმინისტრაციასთან სასწავლო რესურსების განახლების 

პროცესში. აკრედიტაციის კომისიის მიერ შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული 

ლიტერატურის მოძიება შესაძლებელი გახდა საბიბლიოთეკო კატალოგებში.  

      უსდ სტუდენტებისთვის შესაძლებელია ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზებით 

სარგებლობა როგორც ადგილზე, ბიბლიოთეკის კომპიუტერებიდან, ასევე დისტანციურად 
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უსდ იმეილის გამოყენებით. ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზებიდან ფუნქციონირებს 

HEINONLINE და ELSEVIER (SCOPUS და SCIENCEDIRECT საძიებო ბაზები). 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკრედიტაციის ვიზიტის დროს განხორციელებული მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის დათვალიერება; 

o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების 
ანგარიში; 

o უსდ ვებ-გვერდი; 
o უსდ გამოცდების ჩატარების წესი; 
o უსდ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები; 
o უსდ ბიბლიოთეკის დებულება; 
o უსდ სტრუქტურული ერთეულების დებულება. 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

 
 

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 
პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 
რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 
საჭიროებებს. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
       აკრედიტაციის ვიზიტის დროს განხორციელებული ინტერვიუები უსდ 

ადმინისტრაციასთან და პროგრამაში ჩართულ პერსონალთან, ასევე უსდ-ს მიერ 

წარმოდგენილი ფინანსური დოკუმენტაცია ადასტურებს პროგრამის ფინანსურ 

მდგრადობას.  

      უსდ სასწავლო პროგრამებს დამოუკიდებელი ბიუჯეტები არ გააჩნიათ. უსდ სხვადასხვა 

პროგრამის ფინანსურ საჭიროებებს მენეჯმენტს უკეთებს უსდ ცენტრალიზებული 

ბიუჯეტიდან. უსდ დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტების სწავლის გადასახადისგან შემოსული 

თანხა (სრული შემოსავლების 90,5%, სტუდენტების სწავლის გადასახადის 35% -ს შეადგენს 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი). წარმოდგენილი ფინანსური ანალიზის მიხედვით, უსდ 

ბიუჯეტი არის პროფიციტული და უსდ რეგულაციების მიხედვით, ნამატი თანხები ასევე 

ხმარდება საგანმანათლებლო-სამეცნიერო საქმიანობას. უსდ ასევე ითვალისწინებს შესაძლო 

ფინანსურ რისკებს და ბიუჯეტის კონტროლის მექანიზმებს.   

        უსდ ბიუჯეტში სამეცნიერო გრანტებისა და კვლევების დაფინანსება განსაზღვრულია 

11.4%-ით. სამეცნიერო პროექტების დასაფინანსებლად გამოყენებულია: უნივერსიტეტის 

შიდა საბიუჯეტო დაფინანსება, ადგილობრივი და საერთაშორისო გრანტები, 

ინდივიდუალური კვლევითი და პროფესიული განვითარების სახელფასო დაფინანსება. 

აკადემიური და ადმინისტრაციული ხელფასების გარდა ბიუჯეტში ასევე 

გათვალისწინებულია სხვა ისეთი ტიპის ხარჯები, როგორიცაა ბიბლიოთეკის 

ფუნქციონირება-განვითარება (0.6%), სხვა სასწავლო ხარჯები (4 %) და სხვ.  

        ზოგადად, საბაკალავრო პროგრამების ფინანსურ მდგრადობას ადასტურებს უსდ 2020-

2021 წლების ბიუჯეტი, რომლის მიხედვით, შემოსავლები ბაკალავრიატიდან შეადგენს 

სრული შემოსავლების 82%-ს. კონკრეტულად საერთაშორისო ურთიერთობების 

საბაკალავრო პროგრამის ფინანსურ მდგრადობას ხელს უწყობს მაღალი მოთხოვნა 

პროგრამაზე, რაც განაპირობებს ყოველწლიურად მისაღებ ადგილებზე მაღალ კონკურსს 

(შესაბამისად, ადგილების სრულად შევსებას).  

        გარდა უსდ ბიუჯეტისა, ფინანსურ უზრუნველყოფაში ჩართულია არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი „ცოდნის ფონდი“, რომლის ფუნქციებში 

განსაზღვრულია საგანმანათლებლო დონაციებიც (თანხები სტუდენტებისთვის სწავლის 

საფასურის და სხვა საგანმანათლებლო აქტივობების დასაფინანსებლად).  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის თვითშეფასების 
ანგარიში; 

o საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ფინანსები; 
o არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ცოდნის ფონდი“ ფინანსური 

2019 წ. ანგარიშგება.  
რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის:  

 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება: 

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

 
 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
რესურსებით 
უზრუნველყოფ
ა 
 

∨    

  
 
 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 
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          სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 
სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 
აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  
განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 
პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან 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 
 
    თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტში, ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, 

მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა. ხარისხის გაუმჯობესება უნივერსიტეტის 

პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებაა, რაც ორგანულად უკავშირდება სწავლების, 

სწავლისა და კვლევის პროცესების   უზრუნველყოფა/განვითარებას.  

    მკაფიოდ ჩანს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მონაწილეობა ხარისხის 

კონტროლსა და განვითარებაში. 

    საკმაოდ კარგად არის აგებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა და სტრუქტურა, 

რომელიც ეფუძნება უნივერსიტეტის სტრატეგიულ ხედვას, შეინარჩუნოს ,,თხელი 

სტრუქტურის” (Lean Structure) იდეა, რათა სტუდენტებსა და პროფესორებს ჰქონდეთ 

ნაკლები ბიუროკრატიული ბარიერები და ამასთან დაცული იყოს მათი ღირებულებები და 

აკადემიური თავისუფლება.  

    უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულები კოორდინირებულად მოქმედებენ 

აღნიშნული მიმართულებით: ეს სამსახურები ჩართულები არიან ხარისხის კონტროლსა და 

უზრუნველყოფაში. იკვეთება  ხარისხის სამსახურის, რექტორის, პრორექტორების, 

დეკანების, სკოლის კოორდინატორების, სარეგისტრაციო ოფისის, ადამიანური 

რესურსებისა და აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების  სამსახურის 

გუნდური საქმიანობა. 

გუნდური მუშაობის შედეგად ხდება როგორც პრობლემების იდენტიფიცირება, ასევე 

შეთანხმება ყველა პუნქტში ხარისხის განვითარების მიმართულებით. 

    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურსს კარგად აქვს გაწერილი  ფუნქციები: 

ა) ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკის გათვალისწინებით;   

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო და სემესტრული გეგმების, სილაბუსების 

შექმნისა და განახლების პროცესში რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა;  
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გ) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა და 

შეფასება;   

დ) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის პროცესების შესახებ დოკუმენტების შემუშავებისა და 

განახლების პროცესში მონაწილეობა;  

ე) ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით, რაოდენობრივი და თვისებრივი 

კვლევების დაგეგმვა, განხორციელება, ანალიზი და სათანადო რეაგირება;   

ვ) უნივერსიტეტის ავტორიზაციის პროცესის დაგეგმვა, სათანადო დოკუმენტაციის 

შემუშავება, რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა, საავტორიზაციო ვიზიტის 

პროცესსა და ავტორიზაციის საბჭოს სხდომებზე მონაწილეობის მიღება;   

ზ) საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის დაგეგმვა, სათანადო 

დოკუმენტების შემუშავება, რეკომენდაციების და კონსულტაციების გაწევა, 

სააკრედიტაციო ვიზიტის პროცესსა და აკრედიტაციის საბჭოს სხდომებში მონაწილეობის 

მიღება;  

თ) ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა განათლების 

სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით;   

ი) ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით სემესტრული ანგარიშების 

მომზადება და რექტორისთვის წარდგენა შემდგომი რეაგირების დაგეგმვის მიზნით, რაც 

უზრუნველყოფს ხარისხზე ფოკუსირებას სწავლისა და სწავლების, კვლევების 

მიმართულებებით. 

    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საქმიანობას ახორციელებს ,,ხარისხის 

უზრუნველყოფის ციკლის” (PDCA) მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს ,,დაგეგმე, 

განახორციელე, შეამოწმე, მოახდინე რეაგირების“ პრინციპს.  

   მოდელი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროცესის გაუმჯობესების სქემას და 

გამოიყენება ხარისხის პროცესის  უზრუნველსაყოფად. 

   სასწავლო პროცესის განმავლობაში შიდა შეფასება ხორციელდება შემდეგი სახით: 

სემესტრის განმავლობაში, სისტემატურად ტარდება სხვადასხვა სახის გამოკითხვა 

SurveyMonkey-ს პლატფორმის გამოყენებით. სტუდენტები უფლებამოსილნი არიან 

თავისუფლად და ანონიმურად შეაფასონ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სასწავლო 

კურსები, სკოლის ადმინისტრაცია, ასევე სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ყველა სხვა 

საკითხი. კითხვარი იქმნება კონკრეტული კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე და არ 

არსებობს წინასწარ დადგენილი ფორმა. რაოდენობრივი კვლევები ეხება სასწავლო 

პროცესის როგორც ტექნიკურ, ისე შინაარსობრივ მხარეს. კითხვარების დამუშავების 
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შემდეგ, ხდება შედეგების ანალიზი, რომელიც გამოიყენება სასწავლო პროცესის დაგეგმვის 

დროს და სილაბუსების განახლებისას. კერძოდ, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს 

საშუალება აქვს შეაფასოს გამოყენებული სწავლების მეთოდების, მიდგომების, შეფასების 

სისტემის ეფექტიანობა და სასწავლო კურსის შინაარსის ადეკვატურობა დასახულ 

მიზნებთან მიმართებაში. ეს კი, თავის მხრივ, ხელს უწყობს პროგრამის სწავლის შედეგების 

გაზომვასა და ანალიზს. მიღებული მონაცემების განხილვის შემდეგ, აუცილებლობის 

შემთხვევაში, ხდება პროგრამის სწავლის შედეგების მოდიფიკაცია.  

    ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, გარდა რაოდენობრივი კვლევებისა, საჭიროების 
შემთხვევაში, ტარდება თვისობრივი კვლევები, ჩაღრმავებული ინტერვიუები -ფოკუს 
ჯგუფებთან და ინდივიდუალური შეხვედრები.   

   ასეთი ტიპის კვლევები მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს ხარისხის მუდმივ 

მონიტორინგს და მიმართულია ხარისხის სრულყოფისაკენ. აღნიშნულ პროცესს კიდევ 

უფრო თვალსაჩინოს ხდის,  ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით, 

ყოველი სემესტრის ბოლოს  სტუდენტთა მიერ მიღებული ქულების სტატისტიკური 

ანალიზი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტრატეგიული ხედვა და გეგმა;  
 ხარისხის უზრუნველყოფის სქემა; 
 უნივერსიტეტში არსებული დოკუმენტაცია; გამოკითხვის შედეგები და 

SurveyMonkey სისტემაში არსებული კვლევები;  
 უნივერსიტეტის სტუდენტების, პერსონალის, კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითხვის კითხვარები;   
 ინტერვიუერთა პასუხები. 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

     სასურველია, უსდ-მ აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის უკეთ კონტროლის 

მიზნით დანერგოს ნაშრომების შეფასებისას პლაგიატის პროგრამა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 



52 
 

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 
 
    თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი ითვალისწინებს peer-review პროცედურას, 

ითვალლისწინებს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესში გამოთქმულ 

რეკომენდაციებს. კოლეგების მიმოხილვის საფუძველზე, ხორციელდება ხარისხის 

კონტროლი, სადაც კოლეგები აფასებენ ერთმანეთის მუშაობას, ითვალისწინებენ  

გამოთქმულ მოსაზრებებს და მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე აყალიბებენ 

პროგრამის განვითარების  ხედვას და მიდგომებს. 

     უსდ და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა აყალიბებს ზუსტ ფოკუსს, რომელიც 

შემდგომ განსაზღვრავს პროგრამის აქტუალობას და სწორად განვითრების პრიორიტეტებს.   

    ინტერვიუებში გამოიკვეთა კონკრეტული მიმართებები  და მნიშვნელვანი ცვლილებები, 

რაც კოლეგების მიერ ლექციებზე ურთიერთდასწრებისა და განხილვის, აზრთა შეჯერებისა 

და გაზიარების შედეგად განხორცილდა ცალკეული კურსის სილაბუსებში.   

     უნივერსიტეტს გააჩნია მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონტაქტები, და შესაბამისად, 
გარე ხარისხის განვითარების კუთხით, არსებობს შესაძლებლობა  პროგრამის აკადემიურმა 
და მოწვეულმა პერსონალმა სასწავლო კურსების მომზადებისას საერთაშორისო 
ექსპერტებთან/უცხოელ კოლეგებთან მიიღოს ეფექტური უკუკავშირები, რაც კიდევ უფრო 
სრულყოფს პროგრამაში გასახორციელებელი კურსების შინაარს და სტრუქტურას. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უნივერსიტეტში არსებული დოკუმენტაცია;  
 ინტერვიუები უნივერსიტეტის, სკოლის ადმინისტრაციასა და პროგრამის 

ხელმძღვანელთან. 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

    სასურველია, პროგრამის განვითარებისათვის უცხოელი ექსპერტებისგან იყოს 

მიღებული გარკვეული შეფასებები, მით უფრო რომ უნივერსიტეტს აქვს საკმაოდ 

მრავალფეროვანი საერთაშორისო კონტაქტები და მემორანდუმებით განსაზღვრული 

ურთირთობები. 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

 
შეფასება 

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

 
 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 
სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 
კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 
ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 
მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
      თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში პროგრამის სწავლის შედეგების შესაფასებლად 

გამოიყენება ორი ძირითადი მიდგომა: პირდაპირი და არაპირდაპირი გაზომვის მეთოდები.  

არაპირდაპირი გაზომვის მეთოდი გულისხმობს უკუკავშირის სხვადასხვა საშუალების 

გამოყენებას: სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების გამოკითხვას და 

ამ შედეგების ანალიზის გზით პროგრამაში დასახული სწავლის შედეგების გაზომვას და, 

საჭიროების შემთხვევაში, გაუმჯობესებას.   

    პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება ხდება PDCA დინამიური სისტემის მიხედვით 

თანმიმდევრულად, გამჭვირვალედ და მას აქვს უწყვეტი ხასიათი.  

    პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებისთვის. პროგრამის მიზნების და სწავლის 
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შედეგების რუკის ანალიზი ითვალისწინებს სასწავლო კურსების წვლილს პროგრამის 

მიზნების მიღწევაში. პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების რუკა აჩვენებს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რომელიც მნიშვნელოვანი 

მექანიზმია პროგრამის სწავლის შედეგების რეალისტურობისა და განხორციელებადობის 

გასაზომად. პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების რუკა ეხმარება პროგრამების 

განვითარების პრორექტორს, სკოლის დეკანს, პროგრამის ხელმძღვანელს პროგრამაში 

ხარვეზების აღმოფხვრაში, მისი იდენტიფიცირების შემთხვევაში, და სასწავლო კურსების 

ოპტიმიზაციაში. პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების რუკა ცხადად აჩვენებს 

თითოეული სასწავლო კურსის როლს, დანიშნულებასა თუ აუცილებლობას პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევაში.   

     პროგრამის სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამაში შემუშავებული სასწავლო 

საგნების სილაბუსებში გაწერილია სწავლის შედეგები, ყოველი სწავლის შედეგისთვის კი 

შერჩეულია შესაბამისი შეფასების მეთოდი.  

    თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში შეფასების სისტემაში არსებული ცოდნის 

შემოწმების ფორმების და ტექნიკების, რომლებიც ზომავენ მიღწეულ სწავლის შედეგებს, 

მონიტორინგი ხორციელდება როგორც სტუდენტთა გამოკითხვით, ისე სასწავლო პროცესის 

მართვის ინფორმაციულ სისტემაში უწყისების მონიტორინგით. კერძოდ, მიღებული 

შედეგების სიმეტრიულობის კოეფიციენტის ანალიზისა და ნიშნების განაწილების 

მიხედვით შესაძლებელი ხდება დადგინდეს, რამდენად რელევანტური იყო ლექტორის 

მიერ გამოყენებული შეფასების მეთოდები და ტექნოლოგიები.  

    მონიტორინგის შედეგად, გარკვეული ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში, (მაგალითად:  

ნიშნების განაწილებაში გარკვეულწილად  სიმეტრიულობის დარღვევა), ლექტორთან 

ერთად ხდება კონკრეტული სასწავლო კურსის შეფასების სისტემის მეთოდოლოგიური 

ანალიზი, შეფასება, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, რის საფუძველზეც  ლექტორი 

აუმჯობესებს შეფასების სისტემას, რაც ემსახურება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების, 

სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას. ცოდნის შემოწმების 

ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია სტუდენტის განმავითარებელი შეფასება, ეფექტური 

უკუკავშირი: რაც სტუდენტს უწყობს ხელს საკუთარი აკადემიური მოსწრებისა და სწავლის 

შედეგების მიღწევის გაუმჯობესების გზების უკეთ დაგეგმვაში.  

    პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება თბილისის თავისუფალ 

უნივერსიტეტში მიმდინარეობს  მუდმივად, უწყვეტ რეჟიმში.   
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    პროგრამის შეფასების უწყვეტობა, მუდმივი მონიტორინგი კარგად გამოიხატა 

სტუდენტებთან ინტერვიუებში, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა,  

წაკითხული კურსების ირგვლივ თავისუფლად გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები და 

შენიშვნებიც, საჭიროების შემთხვევაში. 

აღინიშნა, რომ სტუდენტების შეხედულებების  მიღება და  გათვალისწინება  ხდება 

ყოველთვის უნივერსიტეტისა და სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან. 

  კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან საუბრისას გამოჩნდა, რომ ისინი  
ჩართულნი არიან პროგრამის განვითრებაში, თუმცა პროგრამის შემუშავებაში/მიზნებისა და 
შედეგების ჩამოყალიბებაში ნაკლებად მონაწილეობენ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის სწავლის შედეგები;  
 პერსონალის /მოწვეული პერსონალის სწავლების შეფასების შედეგები; 
  შრომის ბაზრის და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი;  
 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიმოხილვა და გეგმა; 
  გასაუბრება/ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

 
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

    სასურველია პროგრამის თვითშეფასების, მოდიფიცირების პროცესში 
სტუდენტების/კურსდამთავრებულების/დამსაქმებლების მეტი ჩართულობისა და 
აქტიურობის უზრუნველყოფა. 
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 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში
ა  
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობებ
ი 

∨    

  
 
თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
 
 
 
 
 
 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: შპს -  თბილისის 
თავისუფალი უნივერსიტეტი 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: საერთაშორისო ურთიერთობების 
საბაკალავრო პროგრამა 
დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 56 

 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტები  შესაბამისობაშ
ია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არს 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

1.საგანმანათლებ
ლო პროგრამის 
მიზანი, სწავლის 
შედეგები და 
მათთან 
პროგრამის 
შესაბამისობა 

∨    

2.სწავლების 
მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, 
პროგრამის 
ათვისების 

 ∨   
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შეფასების 
ადეკვატურობა 
3.სტუდენტთა 
მიღწევები, 
მათთან 
ინდივიდუალური 
მუშაობა 

∨    

4.სწავლების 
რესურსებით 
უზრუნველყოფა 

∨    

5. სწავლების 
ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 

 

∨    

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა:  ნინო ფავლენიშვილი     

              

             აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის:  

             სახელი, გვარი, ხელმოწერა: გვანცა აბდალაძე            

             სახელი, გვარი, ხელმოწერა: ირმა ქურდაძე.       

 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა: ნიკა გიგაური      
 


