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შპს თბილისის თავისუფალი   უნივერსიტეტის "საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო
 საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 
 
 
1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები
 
 
1.1.„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
(შემდგომში - საბჭო)სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
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1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ა“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამისთვის
აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თუ“უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
66-ე მუხლის 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს1

კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი1 6

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და ყოველი
მომდევნო აკრედიტაციის შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას, ყველა სტანდარტთან მიმართებით საბჭოს მიერ
შეფასდა, როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
 
1.3.„აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აკრედიტაციის5

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში,საბჭო უფლებამოსილია
აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.
 
1.4. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,6

ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია
სტანდარტის მოთხოვნებთან” და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც
„ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან “ან„ არ არის შესაბამისობაში
სტანდარტის მოთხოვნებთან“, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას აკრედიტაციის შესახებ და
დაწესებულებას განუსაზღვრავს ვადას მიღებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე
ანგარიშის წარსადგენად, რაც აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში.
 
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
 
2.1. 2021 წლის 18 მარტს შპს თბილისის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა № 251825
სააკრედიტაციო განაცხადი ,,საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
 
2.2. ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 7 აპრილის № 331467 ბრძანების საფუძველზე, შპს
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის
დირექტორის 2021 წლის 25 მაისის № 486571 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც
2021 წლის 17 ივნისს განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი შპს თბილისის თავისუფალ
უნივერსიტეტში, ხოლო 2021 წლის 29 ივლისს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა
დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა
შემდეგნაირად:
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

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

√    
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2.სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის
ათვისების შეფასების
ადეკვატურობა

 √   

3.სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

√    

4.სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

√    

5.სწავლების
ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

√    

 
2.3 საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
 
2.4ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2021 წლის 10 აგვისტოს. სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევესხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე,
აკრედიტაციის საბჭომ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება, თუმცა დაამატა
რამდენიმე რჩევა, რიგ რეკომენდაციებს შეუცვალა ფორმულირება, რეკომენდაციების ნაწილი
გადაიტანა რჩევებში, ასევე 2.3 ქვეკომპონენტში საბჭოს მიერ დაემატა რეკომენდაცია, თუმცა
შედეგად არ შეცვლილა ამ ქვეკომპონენტის შეფასება და ის ,,მეტწილად შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან“.
 
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, მე-3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების1

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,
მე-3 პუნქტის, 3   პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხ1 2 5

ლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“6

ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების
შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011
წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის შედეგად 14 ხმით
არცერთის წინააღმდეგ
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

გადაწყვიტა:
1. დაკმაყოფილდეს შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მიერ
წარმოდგენილისააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი №1-ით გათვალისწინებულ
,,საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას 7 წლის ვადით
მიენიჭოს აკრედიტაცია, 1 წლის თავზე რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის
წარმოდგენით.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ,,საერთაშორისო
ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 24 აგვისტოს №816047 სხდომის ოქმის № 1 ნაწილი ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. აკრედიტაციის საბჭოს მიერ დაწესებულებას განესაზღვრა შემდეგი რეკომენდაციები და
რჩევები:
 
 
რეკომენდაციები:

რეკომენდებულია პროგრამის და ზოგიერთი სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების
გადახედვა და რეფორმულირება, მათი შორის გაზომვადობის მისაღწევად;
რეკომენდირებულია გაძლიერდეს პოლიტიკის მეცნიერების და უსაფრთხოების
საკითხების სწავლება სავალდებულო კომპონენტის ფარგლებში;
რეკომენდირებულია სასწავლო კურსის „საერთაშორისო ტერორიზმი და უსაფრთხოება“
შინაარსი და სათაური შესაბამისობაში მოვიდეს ერთმანეთთან;
რეკომენდებულია სასწავლო კურსში „დიპლომატიის ისტორია და სამსახური“,
ზოგიერთი თემისთვის მითითებული ლიტერატურა შეიცვალოს აკადემიური სანდო
წყაროებით;
რეკომენდირებულია სასწავლო კურსი „სოციალური კვლევის მეთოდები“ მორგებულ
იქნეს საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინის თავისებურებას;
რეკომენდირებულია დაზუსტდეს პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებულ
ხელშეკრულებებში/ მემორანდუმებში პრაქტიკის მიზანი, ხანგრძლივობა და სტუდენტთა
რაოდენობა;
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, მოხდეს სტუდენტის მხრიდან შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის)
პროცედურის ინსტიტუციონალიზება და უნიფიცირება.

 
 
რჩევები:

სასურველია დაიხვეწოს და დაკონკრეტდეს პროგრამის პირველი მიზანი;
სასურველია გაფარდოვდეს შრომის ბაზრის კვლევის არეალი და დაზუსტდეს კვლევაში
მონაწილე სუბიექტები;
დაზუსტდეს/დაემატოს მოთხოვნა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არ
ფლობენ ქართულ ენას (პროგრამა ქართულენოვანია);
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კურსი, კავკასია და საქართველო, გადავიდეს ზოგად საუნივერსიტეტო კომპონენტში ან
შეეცვალოს სტატუსი და გახდეს არჩევითი;
სასურველია, სტუდენტი, კურსდამთავრებული და დამსაქმებელი იყოს წარმოდგენილი
გრძელვადიანი სტატუსით თვითშეფასების ჯგუფში;
სასურველია საერთაშორისო ეკონომიკის სასწავლო კურსის სილაბუსის მოდიფიცირება
იმგვარად, რომ ცალკეულ პროგრამულ მიმართულებებზე გაძლიერებული იქნას
რელევანტური სავაჭრო ბლოკებისა და ეკონომიკური შეთანხმებების საკითხების
შესწავლა;
სასურველი იქნება კურსს დაემატო ისეთი პრაქტიკული საგანი, როგორიცაა აკადემიური
წერა, მიმართული საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატისა და სტრუქტურის შესწავლისკენ;
სასურველია 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 ქულით;
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 სტუდენტების კვლევისადმი მოტივაციის გაზრდის
მიზნით;
სასურველია უსდ-მ აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის უკეთ კონტროლის
მიზნით დანერგოს პლაგიატის პროგრამა;
სასურველია საგამოცდო ნაშრომების დაშიფვრის მექანიზმის დანერგვა;
სასურველია, პროგრამაში საერთაშორისო ურთიერთობების/პოლიტიკის მეცნიერებების
კვალიფიკაციის/პრაქტიკული გამოცდილების მქონე მეტი პერსონალის მოზიდვა და
ჩართულობა პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სრულად
მიღწევადობისთვის;
სასურველია სამომავლოდ უსდ-მ შეიმუშავოს პროგრამული ბიუჯეტი;
სასურველია, უსდ-მ აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის უკეთ კონტროლის
მიზნით დანერგოს ნაშრომების შეფასებისას პლაგიატის პროგრამა;
სასურველია, პროგრამის განვითარებისათვის უცხოელი ექსპერტებისგან იყოს მიღებული
გარკვეული შეფასებები, მით უფრო რომ უნივერსიტეტს აქვს საკმაოდ მრავალფეროვანი
საერთაშორისო კონტაქტები და მემორანდუმებით განსაზღვრული ურთირთობები;
სასურველია პროგრამის თვითშეფასების, მოდიფიცირების პროცესში
სტუდენტების/კურსდამთავრებულების/დამსაქმებლების მეტი ჩართულობისა და
აქტიურობის უზრუნველყოფა.

 
5. რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 1
წელი (2022 წლის 24 აგვისტომდე);
 
6. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მისი ცენტრის ვებ-გვერდზე
გამოქვეყნების დღეს, 2021 წლის 24 აგვისტოს.
 
7. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1  
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დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2, ან
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის
გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( ) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.www.eqe.ge

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ



დანართი №1

№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ
1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება საერთაშორისო ურთიერთობები
2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა -
3 სტატუსი აკრედიტებული
4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს გადაწყვეტილების

თარიღი და ნომერი
11.11.2011
გადაწყვეტილება N 263

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში საგანმანათლებლო
პროგრამის წინა დასახელება

საერთაშორისო ურთიერთობები

6 უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი
7 დაშვების წინაპირობები -
8 კვალიფიკაციის დონე მე-6
9 კვალიფიკაციის დასახელება საერთაშორისო ურთიერთობების

ბაკალავრი
10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების უფლების
მითითებით

-

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F –
2013)

0312 - პოლიტიკის მეცნიერებები
და მოქალაქეობრიობის
საფუძვლები

12 სწავლების ენა ქართული
13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240
14 განხორციელების ადგილი კახა ბენდუქიძის კამპუსი, დავით

აღმაშენებლის ხეივანი N.240,
თბილისი 0159, საქართველო

15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლა - სწავლების უფლებამოსილება

-

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2021 წლის 24 აგვისტო
17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების

შესრულების თაობაზე ანგარიშის
წარმოსადგენად/მონიტორინგის განსახორციელებლად
განსაზღვრული ვადა

1 წელი, (2022 წლის 24
აგვისტომდე)

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 2028 წლის 24 აგვისტო
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