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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 
 
• ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
 

საბაკალავრო პროგრამა საშემსრულებლო ხელოვნება (მიმართულებები: ფორტეპიანო, 
საორკესტრო (სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავები, სოლო აკადემიური 
სიმღერა, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა) სამუსიკო პროფილისაა. იგი 
ახლადშემუშავებულია და პირველადაა წარდგენილი აკრედიტაციაზე. ასეთი 
სპეციფიური სახელოვნებო პროგრამის შემუშავების გამოცდილება  სსიპ - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქამდე არ ჰქონია. პროგრამა ქუთაისის სამუსიკო 
კოლეჯის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის ფარგლებში შემუშავდა. პროგრამის ინიცირებიდან მისი შემუშავების 
პროცესში ყველა ეტაპზე აქტიურად იყო ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე: 
ხელმძღვანელები, აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, დამსაქმებლები, სტუდენტები 
და უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია.  
პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქის და რეგიონის ინტერესებიდან გამომდინარე, 
მოამზადოს კვალიფიციური მუსიკოს-შემსრულებელები ფორტეპიანოს, საორკესტრო 
(სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავების, სოლო აკადემიური სიმღერის, 
აკადემიური გუნდის დირიჟორობის მიმართულებებით. 
პროგრამის მიზნები შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, რომელიც მრავალდარგოვანი 
უსდ-ა და  იღებს პასუხსმგებლობას, თავისი საქმიანობით წვლილი შეიტანოს ქალაქის, 
რეგიონისა და მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში. საბაკალავრო პროგრამის 
განხორციელებით შესაძლებელი იქნება რეგიონში არსებული მუსიკოს-შემსრულებლთა 
კადრების დეფიციტის დაძლევა, რაც პროგრმის აქტუალობას და დასაქმების ბაზარზე 
ორიენტირებულობას ადასტურებს. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ინსტრუმენტალისტების, ვოკალისტებისა და გუნდის დირიჟორ-მომღერალთა 
მომზადებას ქუთაისის საოპერო თეატრის საჭიროებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია მისი 
არსებობა უწყვეტი სამუსიკო საგანმანათლებლო სისტემის  ფუნქციონირებისათვის. 

 
• აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
 

სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის 
ვიზიტი განხორციელდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
დირექტორის  2019 წლის 27 ნოემბრის N 1148 ბრძანების (აკრედიტაციის ექსპერტთა 
ჯგუფის შექმნისა და სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვიზიტის 
შესახებ) საფუძველზე, 2019 წლის 2 დეკემბერს. ვიზიტის წინა დღეს, ექსპერტთა ჯგუფის 
წევრებმა განიხილეს თვითშეფასების კითხვარი, განისაზღვრეს ის აუცილებელი 
კითხვები, რომლებიც ინტერვიუირების პროცესში დაისვა, პროგრამის აკრედიტაციის 
სტანდარტებთან და ქვესტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.  
2 დეკემბერს, აღნიშნულ დაწესებულებაში, 12:00 საათიდან დაიწყო სამუშაო შეხვედრები. 
სამუშაო განრიგის მიხედვით შეხვედრა/გასაუბრება შედგა უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსთან, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ხარისხის 
განვითარების სამსახურის უფროსთან და სპეციალისტებთან, შესაფასებელი პროგრამის 
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თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის ხელმძღვანელებთან და პროგრამის 
განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, დამსაქმებლებთან, 
უნივერსიტეტის ადმინიტრაციის წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ფარგლებში, 
ექსპერტთა ჯგუფმა დაათვალიერა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ბიბლიოთეკა, 
აუდიტორიები,   კაბინეტები, საკონცერტო სივრცეები და ა.შ). სამუშაო შეხვედრა 
მიმდინარეობდა მშვიდ სამუშაო გარემოში, კოლეგიალური დიალოგისა და 
აკრედიტაციის სტანდარტებთან წარმოდგენილი პროგრამის შესაბამისობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობის რეჟიმში. ექსპერტთა ჯგუფს საშუალება ჰქონდა 
ობიექტურად შეეფასებინა პროგრამა, თითოეული სტანდარტის მიხედვით.       
ინტერვიუების ჩატარების და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სასწავლო რესურსების 
ადგილზე დათვალიერების შემდეგ, ჯგუფმა შეაჯერა მიღებული შთაბეჭდილებები 
უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არსებულ ინფრომაციასთან და  
ჩამოაყალიბა ძირითადი მიგნებები.  
ვიზიტის ბოლოს, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფმა, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას 
და თვითშეფასების ჯგუფის წარმომადგენლებს გააცანო ძირითადი მიგნებები.  

 
 
 
 

• საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 

• პროგრამა შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 
სტანდარტებით დადგენილ მოთხოვნებს. ითვალისწინებს შემოქმედებითი ტურისა 
და ეროვნული გადმოცდების შედეგებით სტუდენტთა ჩარიცხვას, თუმცა, 
შემოქმედებითი ტურის ჩატარების ინსტრუქცია, ამ ეტაპზე არ არის დამტკიცებული, 
რაც აფერხებს შესაბამისი უნარების მქონე აბიტურიენტთა პროგრამაზე დაშვებას. 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე დაშვების წინაპირობების შესახებ. პროგრამის სწავლის შედეგები 
ორიენტირებულია მუსიკოს-შემსრულებლის (სოლისტის, გუნდის დირიჟორის, 
ორკესტრის მსახიობის, საოპერო მომღერლის) მომზადებაზე. პროგრამის ფარგლებში, 
ძირითად სპცეციალობასთან ერთად, სტუდენტები ეუფლებიან ცოდნას 
ზოგადმუსიკალურ და ჰუმანიტარული დისციპლინების სფეროში.  თანამშრომლობს 
რეგიონის მუსიკალურ-კულტრულ ცენტრებთან (ქუთაისის საოპერო თეატრი), რაც 
ხელშემწყობ პირობებს ქმნის კურსდამთავრებულთა მომავალი დასაქმებისათვის.  

• პროგრამის მიზნები შეესაბამება დაწესებულების მისიას: ის წარმოადგენს 
მრავალდარგოვან უსდ-ს და იღებს პასუხსმგებლობას, თავისი საქმიანობით წვლილი 
შეიტანოს ქალაქის, რეგიონისა და მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში. საბაკალავრო 
პროგრამის განხორციელებით, შესაძლებელი იქნება რეგიონში არსებული მუსიკოს-
შემსრულებლთა კადრების დეფიციტის დაძლევა, რაც პროგრამის აქტუალობას და 
დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულობას ადასტურებს. განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ინსტრუმენტალისტების, ვოკალისტებისა და გუნდის დირიჟორ-
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მომღერალთა მომზადებას ქუთაისის საოპერო თეატრის საჭიროებისათვის. ასევე 
მნიშვნელოვანია მისი არსებობა უწყვეტი სამუსიკო საგანმანათლებლო სისტემის  
ფუნქციონირებისათვის. 

• პროგრამის სწავლის შედეგები გაწერილია 2019 წლის 10 აპრილის საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის №69/ნ ბრძანებით 
დამტკიცებული განახლებული ეროვნული კლასიფიკაციების ჩარჩოს მიხედვით და 
დაჯგუფებულია შემდეგი კომპეტენციების მიხედვით: ცოდნა და გაცნობიერება, 
უნარები, პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა. პროგრამის სწავლის შედეგები 
მიესადაგება მისანიჭებელ კვალიფიკაციას - სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი. 

• პროგრამის სტრუქტურა ლოგიკური და თანმიმდევრულია. ის ითვალისწინებს 
სამუსიკო შემსრულებლობის სპეციფიკას და საბაკალავრო საფეხურის 
კომპეტენციებს.  

• პროგრამის განხორციელების სურვილი და მზაობა შესამჩნევია ყველა რგოლში. 
შემდგომი განვითარების შესაძლებლობისთვის ყველა სახის რესურსი არსებობს 
უნივერსიტეტში (როგორც ადამიანური, ისე მატერიალურ-ტექნიკური).  

• პროგრამას გააჩნია შესაბამისი მატერიალური და ადამიანური რესურსი, 
განხორციელების შემთხვევაში.  

• დაწესებულება სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით იყენებს შიდა და გარე 
შეფასების მექანიზმებს. აგროვებს და აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და გასავითარებლად. ეს პრაქტიკა 
მეტყველებს იმაზე, რომ პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში არსებული 
მეთოდი გავრცელდება პროგრამის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების 
მიმართულებითაც.  

• რეკომენდაციები 
• რეკომენდებულია შემუშავდეს და დამტკიცდეს შემოქმედებითი ტურის ჩატარების 

მარეგულირებელი დოკუმენტი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაბამისი 
უნარებისა და მომზადების მქონე პირების პროგრამაზე ჩარიცხვა. 

• სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებული სასწავლო რესურსი საჭიროებს 
განახლებას. რეკომენდირებულ ლიტერატურა გასაფართოებელია  თანამედროვე 
მასალით, ახალი გამოცემებით. თეორიულ სასწავლო კურსებში დომინირებს 
განახლებას საჭიროებს  ლიტერატურა (უმეტესად რუსულენოვანი). ეს გამოწვეულია 
ენის ბარიერით, თუმცა, უსდ ზრუნავს ინგლისური ენის კომპეტენციების გაზრდაზე 
და ეს ბარიერიც ადვილად დაძლევადია. 

• აუცილებელია სპეციალურ მუსიკალურ კურსებში საშემსრულებლო რეპერტუარი 
გაფართოვდეს XX-XXI საუკუნის მუსიკალური ნიმუშებითაც. 

• აუცილებელია დაიხვეწოს სწავლა-სწავლების მეთოდები და კურიკულუმის სწავლა-
სწავლების საერთო მენიუდან კურსების სილაბუსებში მხოლოდ იმ მეთოდზე 
გაკეთდეს მითითება, რომელსაც რეალურად მიმართავს სწავლებისას ლექტორი. 
განსაკუთრებით აუცილებელია გადაიხედოს საშემსრულებლო საგნების 
სილაბუსებში მეთოდოლოგიის გრაფა და მოვიდეს შესაბამისობაში პროგრამაში 
მოცემულ მეთოდებთან. 

5 
 



• რეკომენდებულია შემუშავდეს მიმართულების შესაბამისი აკადემიური პერსონალის 
დატვირთვის სქემა, სადაც გათვალისწინებული იქნება პერსონალის სასწავლო 
დავირთვის გარეშე აქტივობები. 

• რეკომენდებულია ფინანსური რესურსების გადანაწილების დოკუმენტი შემუშავდეს 
პროგრამის საჭიროებების გათვალისწინებით. 

 

• რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

• პროგრამის ხელმძღვანელებთან და დამსაქმებლებთან ინტერვიუების დროს 
გამოიკვეთა, პროგრამის კურსდამთავრებულების პედაგოგიურ-საგანამანთლებლო 
სექტორში დასაქმების შესაძლებლობა, რაც განპირობებულია პროგრამის ფარგლებში 
გამომუშავებული უნარ-ჩვევებით. პროგრამის განვითარების მიზნით, სასურველია, 
პროგრამის მიზნები გაფართოვდეს პედაგოგიური კადრების აღზრდის 
მიმართულებით და პროგრამას შეემატოს პედაგოგიური პრაქტიკის და მეთოდიკის 
კურსი, სასკოლო რეპერტუარის შესწავლა, რაც კურსდამთავრებულთა პედაგოგიური 
პროფილით დასაქმების შესაძლებლობასაც გაუხსნის, ეს კი დასაქმების არეალს 
გაზრდის. 

• სასურველია, მოხდეს შეფასების ქულების განაწილების გადახედვა, სასწავლო 
კურსის თავისებურებების გათვალისწინებით. მაგ:. გადამუშავდეს ქულების 
გადანაწილება კომპონენტებს შორის საშემსრულებლო სასწავლო კურსებში, რათა 
საბოლოო შეფასების ხვედრითი წილი გაიზარდოს. სამუსიკო შემსრულებლობაში 
საბოლოო შედეგის წილი მიშვნელოვნად უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე 
შეფასებების ოდენობას, ვინაიდან საშემსრულებლო ხელოვნების დაუფლების 
პროცესში გასხვავებული მოტორიკის, ტემპერამენტის, ბიო-რიტმის და ემოციური 
წყობის მქონე სტუდენტების შემოქმედებითი მომწიფება ინდივიდუალურია და 
განსხვავებული ტემპით ხდება. ამიტომ, შუალედური შეფასება (რომლის წილი მეტია 
საბოლოო შეფასებაზე) ობიექტურ კრიტერიუმად ვერ გამოდგება - საზოგადოდ, 
შემოქმედებითი პროდუქტის შეფასება დასასრულს  ხდება და არა პროცესში. 

• შემოქმედებითი-საშემსრულებლო უნარების განვითარებაზე  მიმართულ სასწავლო 
კურსებში (ორკესტრის კლასი, საანსამბლო კლასი, საგუნოდ კლასი, სპეციალობა და ა. 
შ)  სავალდებულოა რეფერატის წარდგენა და შემოწმების ამ ფორმის აუცილებლობას 
ადასტურებს აკადემიური პერსონალი. ამ შემთხვევაში, კურსთა სასწავლო 
თემატიკაში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი ცოდნის და უნარების 
გამომუშავებაზე ორიენტირებული დავალებები. ამდენად, სილაბუსები სასურველია 
გადამუშავდეს და  მუშაობის ფორმებშიც აისახოს შესაბამისი აქტივობები. 

• მიზანშეწონილია, გადაიხედოს სილაბუსებში გაწერილი აქტიურობის კომპონენტი 
და შეფასების სისტემაში მოხდეს საშემსრულებლო პროგრამის რელევანტური 
შეფასების ფორმებისა და კომპონენტების შემუშავება. 

• სასურველია, შეფასების გასაჩივრების პროცედურა ვებ-გვერდზე თვალსაჩინოდ 
განთავსდეს.   
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• სასურველია, აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის ჩატარების 
წესში შევიდეს დარგის სპეციფიკის ამსახველი მოთხოვნები. 

• სასურველია, შეიქმნას აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 
განსაზღვრის მეთოდოლოგია, ამ პროგრამასთან მიმართებით. 

 

• საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

• საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი თანხვედრაშია რეგიონის კულტურული და 
სახელოვნებო სფეროების  განვითარების პრიორიტეტებთან, აქვს საკუთარი 
დასაქმების არეალი რეგიონის კულტურის ცენტრებში, სამუსიკო და 
საგანამანთლებლო დაწესებულებებში. 

• დოკუმენტების გაცნობითა და ინტერვიუირებით იდაწესებულებაში დასტურდება 
ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი მექანიზმების არსებობა და ხარისხის 
კულტურა. 

 

• განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 
მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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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 
 
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, ქალაქის და რეგიონის ინტერესებიდან გამომდინარე, 
მოამზადოს კვალიფიციური მუსიკოს-შემსრულებელები ფორტეპიანოს, საორკესტრო 
(სიმებიანი, ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავების, სოლო აკადემიური სიმღერის, 
აკადემიური გუნდის დირიჟორობის მიმართულებებით და ამ მიზნით, სტუდენტს მისცეს 
მუსიკალური კულტურის, ჟანრებისა და ფორმების, სტილების შესახებ ცოდნა, აზიაროს 
ეროვნულ, მსოფლიო სამუსიკო ხელოვნებას, ჩამოუყალიბოს მუსიკალური ესთეტიკური 
აზროვნება, სხვადასხვა ცივილიზაციების ცოდნა-პატივისცემისა და კულტურულ 
ღირებულებებში ორიენტირების უნარი. პროგრამის დასრულების შემდეგ, 
კურსდამთავრებული შეძლებს სწავლის გაგრძელებას უმაღლესი განათლების შემდგომ 
საფეხურზე (მაგისტრატურაში). პროგრამის მიზნები შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, 
რომელიც მრავალდარგოვანი უსდ-ა და იღებს პასუხსმგებლობას, თავისი საქმიანობით 
წვლილი შეიტანოს ქალაქის, რეგიონისა და მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში. 
საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებით, შესაძლებელი იქნება, რეგიონში არსებული 
მუსიკოს-შემსრულებლთა კადრების დეფიციტის დაძლევა, რაც პროგრმის აქტუალობას და 
დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებულობას ადასტურებს. განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ინსტრუმენტალისტების, ვოკალისტებისა და გუნდის დირიჟორ-
მომღერალთა მომზადებას ქუთაისის საოპერო თეატრის საჭიროებისათვის. ასევე 
მნიშვნელოვანია მისი არსებობა უწყვეტი სამუსიკო საგანმანათლებლო სისტემის  
ფუნქციონირებისათვის. 
ამრიგად, პროგრამა შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან.  
ამასთან, პროგრამის სასწავლო კურსების ერთობლიობა სტუდენტს აძლევს კომპეტენციას, 
დასაქმდეს სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამუსიკო-საგანამანათლებლო დაწესებულებაში. 
ამ შესაძლებლობას ერთხმად აღნიშნავდნენ პროგრამის ხელმძღვანელები, აკადემიური 
პერსონალი და დამსაქმებლები. პროგრამის ეს შედეგი რეგიონის სამუსიკო პედაგოგიური 
კადრების განახლებას და დეფიციტის შევსებას შეუწყობს ხელს, თუმცა, სწავლის 
დასრულების შემდეგ მიღებული ამ კომპეტენციებისა და შესაძლებლობის შესახებ 
პროგრამის მიზნებში არაა აღნიშნული.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საშემსრულებლო ხელოვნების 
(მიმართულებები: ფორტეპიანო, საორკესტრო საკრავები, სოლო აკადემიური 
სიმღერა. აკადემიური გუნდის დიროჟორობა), დამტკიცებული  აკადემიური საბჭოს  
#68 (18/19) 18.07.2019 დადგენილებით; 

o პროგრამის თვითშეფასება; 
o აწსუ-ს მისია, მიზნები და სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 
o ფაკულტეტის დებულება და სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 
o შრომის ბაზრის და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 
o ინტერვიუები ადმინისტრაციასთან, პერსონალთან და კურსდამთავრებულებთან. 

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პროგრამის ხელმძღვანელებთან და დამსაქმებლებთან ინტერვიუების დროს გამოიკვეთა, 
პროგრამის კურსდამთავრებულების პედაგოგიურ-საგანამანთლებლო სექტორში 
დასაქმების შესაძლებლობა, რაც განპირობებულია პროგრამის ფარგლებში 
გამომუშავებული უნარ-ჩვევებით. პროგრამის განვითარების მიზნით, სასურველია 
პროგრამის მიზნები გაფართოვდეს პედაგოგიური კადრების აღზრდის მიმართულებით და 
პროგრამას შეემატოს პედაგოგიური პრაქტიკის და მეთოდიკის კურსი, სასკოლო 
რეპერტუარის შესწავლა, რაც კურსდამთავრებულთა პედაგოგიური პროფილით 
დასაქმების შესაძლებლობასაც ხსნის. ეს კი, დასაქმების არეალს გაზრდის. 
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

   შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
  
1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები -  

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

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

 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
პროგრამის სწავლის შედეგები გაწერილია 2019 წლის 10 აპრილის საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის №69/ნ ბრძანებით 
დამტკიცებული განახლებული ეროვნული კლასიფიკაციების ჩარჩოს მიხედვით და 
დაჯგუფებულია შემდეგი კომპეტენციების მიხედვით: ცოდნა და გაცნობიერება, უნარები, 
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა.  პროგრამის სწავლის შედეგები მიესადაგება 
მისანიჭებელ კვალიფიკაციას - სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი. სწავლის შედეგები 
(კურსდამთავრებული შეძლებს შესაბამისი მიმართულების რეპერტუარის პროფესიულ 
დონეზე გააზრებასა და შესრულებას; შეძლებს ანსამბლური მუსიცირების ფორმების 
გაცნობიერებასა და შესრულებას; ექნება მუსიკის თეორიისა და მუსიკის ისტორიის 
საკითხების სისტემური ცოდნა; ეზიარება ეროვნული მუსიკალური ფოლკლორის 
თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებს; გააცნობიერებს მუსიკალური ხელოვნების საერთო 
სტრუქტურასა და მის ურთიერთკავშირს სხვა დარგებთან; გამოიმუშავებს 
კონცერტმაისტერისთვის დამახასიათებელ უნარ-ჩვევებს, ორკესტრში დაკვრის უნარ-
ჩვევებს, საოპერო სპექტაკლში მონაწილეობის უნარ-ჩვევებს; შეიძენს სხვადასხვა ეპოქის 
მუსიკალური სტილების, ჟანრების და ფორმების აღქმის უნარს; ექნება ახალი და უახლესი 
საშემსრულებლო ხელოვნების წინაშე მდგომი კომპლექსური პრობლემების 
დამოუკიდებლად და ორიგინალურად  გადაჭრის უნარი)  - ასახავს იმ ცოდნას და უნარებს, 
რომელიც უნდა გააჩნდეს მუსიკოს-შემსრულებელს საშემსრულებლო სირთულეეების 
ტექნიკური დაძლევისა და მხატვრული ამოცანების გადაჭრის დროს.  
პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესზე დაკვირვება შეუძლებელია 
პროგრამაზე სტუდენტთა არარსებობის გამო. იმავე მიზეზით, შეუძლებელია, პროგრამის 
გასაუმჯობესებლად შეფასების შედეგების გამოყენების საკითხზე მსჯელობა. ამდენად, 
სტანდარტი დაკმაყოფილებულად შეიძლება ჩაითვალოს.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით;  

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 
o პროგრამის მიზნები; 
o სილაბუსები; 
o ვებ-გვერდი; 
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o გამოკითხვის შედეგები; 
o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

o  
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 შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთ
ან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშ
ია 
მოთხოვნებთა
ნ 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობ
აშია 
მოთხოვნებ
თან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებლო 
პროგრამის მიზანი, 
სწავლის შედეგები და 
მათთან პროგრამის 
შესაბამისობა 
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2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 
 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 
მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 
მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 
2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები  
უსდ-ს განსაზღვრული აქვს  პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 
სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას და 
აბიტურიენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე გადის შემოქმედებით ტურს. 
შემოქმედებით ტურში (სპეციალობა და მუსიკის თეორია) შესარჩევი კონკურსი ჩატარდება 
აწსუ-ში, მიუხედავად ამისა, ტურების ჩატარების დებულება უნივერსიტეტში არ არსებობს. 
შემოქმედებითი ტურის მარეგულირებელი დოკუმენტის არსებობის აუცილებლობას 
იზიარებენ უსდ-ს წარმომადგენლები. ინტერვიუს დროს ხარისხის სამსახურის 
წარმომადგენელთა მხრიდან აღინიშნა, რომ დოკუმენტის დრაფტი შექმნილია და 
სამართლებრივ ძალას შეიძენს, თუმცა, აკრედიტაციის ჯგუფს ამ დოკუმენტის გაცნობის 
შესაძლებლობა არ ჰქონია.  
შემოქმედებითი ტური, როგორც აღნიშნულ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა, 
უზრუნველყოფს პროგრამის დასაძლევად აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და 
კომპეტენციის პირთა პროგრამაზე ჩარიცხვას. პროგრამის კურიკულუმში არ არის 
განსაზღვრული შემოქმედებითი ტურის შეფასების კომპონენტები, რაც ტურის ფარგლებში 
სამართლიანი და გამჭვირვალე შეფასების აუცილებელი პირობაა. 
პროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით 
განსაზღვრულ  ვადებში ჩარიცხვას. 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურ კავშირშია პროგრამის შინაარსთან, 
სწავლის შედეგებთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. პროგრამაზე დაშვება, 
შესაძლებელია განხორციელდება მობილობის წესითაც, აწსუ-ს აკადემიური საბჭოს 
დადგენილებების შესაბამისად (დანართი 16). 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები არის საჯარო და ხელმისაწვდომი 
ინფორმაცია. აბიტურიენტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს, ის მიეწოდებათ აწსუ-ს 
ვებ-გვერდზე განთავსებული საინფორმაციო ბუკლეტის სახით. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი, წინაპირობა; 
o თვითშეფასების ანგარიში, წინაპირობა; 
o აწსუ-ს ვებ-გვერდი: 

 https://atsu.edu.ge/images/pdf/ATSUgzamkvlevi-2017-2018.pdf ; 
o აწსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება N 94 (17/18); 
o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 
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o ინტერვიუები; 
o სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი. 

რეკომენდაციები: 

• შემუშავდეს და დამტკიცდეს შემოქმედებითი ტურის ჩატარების მარეგულირებელი 
დოკუმენტი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაბამისი უნარებისა და მომზადების 
მქონე პირების პროგრამაზე ჩარიცხვა. 

• გადაიხედოს საშემსრულებლო საგნების სილაბუსებში მეთოდოლოგიის გრაფა და 
მოვიდეს შესაბამისობაში პროგრამაში მოცემულ მეთოდებთან. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

   მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი  
პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 
შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 
ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 
სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 
უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 
შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
საშემსრულებლო ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, 
შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია ეფუძნება აწსუ-ს „სასწავლო პროცესების 
მარეგულირებელ წესს“, რომელიც მოიცავს პროგრამის ინიცირების, შემუშავების, 
განხილვისა და დამტკიცების კომპონენტებს. პროცესში ჩართულნი არიან აკადემიური და 
ადმინისტრაციული პერსონალი, ხარისხის განვითარების სამსახურის წარმომადგენლები, 
დამსაქმებლები.  
როგორც დოკუმენტაციიდან ჩანს და იგივე დადასტურდა ინტერიუების დროს, ამ 
პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი არიან აკადემიური და ადმინისტრაციული 
პერსონალი, ხარისხის განვითარების სამსახურის წარმომადგენლები, დამსაქმებლები.  
პროგრამა შემუშავებულია საბაკალავრო საფეხურისადმი ეროვნული საკვალიფიკაციო 
ჩარჩოს მოთხოვნების შესაბამისად. მისი შინაარსი და სტრუქტურა შეაბამისობაშია 
სახელოვნებო მიმართულების მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და უზრუნველყოფს 
კურიკულუმში მოცემული სწავლის შედეგების მიღწევას (აღწერილია დოკუმენტში - 
პროგრამის მიზნისა და სწავლების შედეგების რუკა).  
საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს (1 ECTS კრედიტის მოცულობა - 
25 სთ), რაც  შემდეგი სახითაა განაწილებული:  სავალდებულო კურსებს ეთმობა 64 
კრედიტი, არჩეული სპეციალიზაციის მოდულების (ფორტეპიანო; საორკესტრო სიმებიანი 
საკრავები; საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები; სოლო აკადემიური სიმღერა; 
აკადემიური გუნდის დირიჟორობა) სასწავლო კურსებს - 136 კრედიტი, პროგრამის 
არჩევით კურსებს - 30 კრედიტი, თავისუფალი კრედიტებს -10. პროგრამაში არ არის 
განმარტებული რა მეთოდით ხდება აღნიშნული 10 კრედიტის ათვისება. 
კურიკულუმში განმარტებულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და 
კრიტერიუმები. ისინი შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. კურიკულუმში 
ასევე აღწერილია დასაქმების სფეროები და სწავლისათვის აუცილებელი დამხმარე 
პირობები/რესურსები.  
პროგრამის შემადგენელი კომპონენტები სტუდენტს უყალიბებს ზოგად და დარგობრივ 
კომპეტენციებს, პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. საბაკალავრო საგანმანმანათლებლო 
პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებული კურსების ქრონოლოგიური წყობა, ზოგადად 
თანმიმდევრული და ლოგიკურია, მაპროფილებელი სასწავლო კურსების წინაპირობები 
კი, ადექვატური. პროგრამის ძირითადი საგნები, მომდევნო სასწავლო კურსზე დაშვების 
წინაპირობას წარმოადგენენ, რაც უზრუნველყოფს მიღებული სწავლის შედეგით ახალ 
საფეხურზე გადასვლას და ახალი შედეგის მიღებას, მათი ერთობლიობა კი, პროგრამის 
მიერ დასახული სწავლის საერთო შედეგების მიღწევას განაპირობებს. დარგის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე, სტუდენტებთან ინდივიდუალური და საანსამბლო 
მეცადინეობები მიმდინარეობს, თეორიული კურსებში კი, ჯგუფური და სასემინარო.  
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი“ შესაბამისობაშია 
პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აწსუ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და 
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განვითარების მეთოდოლოგია;  
o საგანმანათლებლო პროგრამა (კურიკულუმი); 
o პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები; 
o პროგრამის განმახორციელებელი პირებთან  ინტერვიუების შედეგები; 
o აწსუ-ის ვებგვერდი. 

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
სასწავლო კურსების სწავლის შინაარსი და შედეგები, შესაბამისობაშია პროგრამის სწავლის 
შედეგებთან. ძირითადი სპეციალობის სწავლების შედეგები ქმნის დარგობრივ ცოდნას და 
პრაქტიკული უნარების ერთობლიობას, რასაც ეფუძნება პროგრამის სწავლის შედეგები. 
მიუხედავად ამისა, კურიკულუმში განსაზღვრული სწავლება-სწავლის მეთოდოლოგია 
ხშირად არარელევანტურია სამუსიკო-საშემსრულებლო შინაარსის კურსებთან. რიგ 
სილაბუსებში სწავლება არ არის ორიენტირებული საშემსრულებლო ამოცანების 
თანდათანობით გართულებაზე, რაც ასევე, არ შეესაბამება პროგრამაში მითითებული 
სწავლების მეთოდებსა და სასწავლო კურსების სილაბუსში ასახულ რეალურ 
მდგომარეობას. მაგალითად, პროგრამაში აღნიშნულია, რომ სასწავლო კურსების შესწავლა 
ეფუძნება საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ამოცანების თანდათანობითი გართულებისა 
და უწყვეტი სწავლების მეთოდს, მაშინ როდესაც სილაბუსებში ხშირია მიზნებისა და 
შედეგების დუბლირება სხვადასხვა სემესტრის მასალაში, რაც გამორიცხავს სტუდენტის 
ზრდას და განვითარებას სწავლის პროცესში. ასეთივე შეუსაბამობას აქვს ადგილი 
საშემსრულებლო მიმართულების სილაბუსებშიც, სადაც მითითებული სავალდებულო 
ლიტერატურის შესწავლით შეუძლებელია კურსის დასახულ შედეგზე გასვლა. 
შესაბამისად პროგრამის სწავლის შედეგები არ შეესაბამება მის მიზნებს.  
ასევე უხეში შეცდომებია სოლფეჯიო, ჰარმონიის და სხვა თეორიული კურსების 
სილაბუსებში. მოძველებულია სასწავლო რესურსი; ფორტეპიანოს კურსების სილაბუსის 
მიზანი არ შეესაბამება სწავლის შედეგს: კურსის მიზანში მითითებული პროგრამა არის 
სოლო რეპერტუარი, ხოლო შედეგში ანსამბლურ უნარჩვევებზეა საუბარი. 
ასევე არ შეესაბამება ერთმანეთს ანსამბლის კლასის სილაბუსის მიზნები და შედეგები 
მეთოდოლოგიას, სადაც საუბარია ინდივიდუალურ მეცადინეობაზე, თუმცა, თავისთავად 
კურსის არსი ჯგუფურ მეცადინეობაშია. 
თუ მიზანშეწონილადაა ჩათვლილი საშემსრულებლო მიმართულების კურსებში 
შეფასების კრიტერიუმად რეფერატის შეტანა, სტუდენტებმა შესაბამისი ცოდნაც უნდა 
მიიღონ კურსის ფარგლებში. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კურიკულუმი; 
o სილაბუსები; 
o გარეშეფასების დასკვნები; 

 
 

რეკომენდაციები: 

• სასწავლო კურსების რეკომენდირებული ლიტერატურა გასაფართოებელია 
უცხოენოვანი თანამედროვე მასალით, დომინირებს რუსულენოვანი ლიტერატურა. 
ეს გამოწვეულია ენის ბარიერით, თუმცა, უსდ ზრუნავს ინგლისური ენის 
კომპეტენციების გაზრდაზე და ეს ბარიერიც ადვილად დაძლევადია. 

• აუცილებელია, სპეციალურ მუსიკალურ კურსებში საშემსრულებლო რეპერტუარი 
გაფართოვდეს XX-XXI საუკუნის მუსიკალური ნიმუშებითაც. 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• სასურველია გადაიხედოს ქულების გადანაწილება კომპონენტებს შორის 
საშემსრულებლო სასწავლო კურსებში, რათა  საბოლოო შეფასების ხვედრით წილი 
გაიზარდოს. სამუსიკო შემსრულებლობაში საბოლოო შედეგის წილი 
მიშვნელოვნად უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე შეფასებების ოდენობას, ვინაიდან 
საშემსრულებლო ხელოვნებაში გასხვავებული მოტორიკის, ტემპერამენტისა და 
ბიო-რიტმის მქონე ინდივიდების შეფასება ობიექტურ სურათს ვერ მოგვცემს. 
რადგან საზოგადოდ, შემოქმედებითი პროდუქტის შეფასება დასასრულს  ხდება და 
არა პროცესში.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო  და 
ტრანსფერული უნარების განვითარება  
პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 
სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 
განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 საბაკალავრო პროგრამა შემოქმედებითი/საშემსრულებლო უნარების განვითარებაზეა 
ორიენტირებული და სასწავლო კურსების დიდი უმრავლესობა სწორედ ამ მიზნებს 
ემსახურება - ესენია, როგორც ინდივიდუალური, ისე საანსამბლო და კოლექტიური 
მუსიცირების ფორმები (სპეციალობა, ანსამბლის კლასი, გუნდი, კვარტეტის კლასი, 

17 
 



საოპერო მომზადება და ა.შ)  
პროგრამა ითვალისწინებს სტუნდენტთა სხვადასხვა შემოქმედებით პროექტებში ჩართვას. 
პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის მნიშვნელობა გაცნობიერებული აქვს აკადემიურ 
და ადმინისტრაციულ პერსონალს. სტუდენტთა პრაქტიკული, შემოქმედებითი, 
საშემსრულებლო უნარების განვითარებისათვის, ასწუ ამზადებს მემორანდუმს ქუთაისის 
ოპერის თეატრთან, როგორც პრაქტიკის განხორციელების ობიექტთან. გარკვეულწილად, 
პრაქტიკად განიხილება სილაბუსებში გაწერილი აქტიურობის კომპონენტიც - საქალაქო 
ღონისძიებებში მონაწილეობა, რაც ხელს უწყობს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარების განვითარებას. ოპერის თეატრში პრაქტიკის გავლა აღინიშნა 
ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის კურსდამთავრებულის, ამჟამად აწსუ-ს სტუდენტის 
ინტერვიურებისას. ამ გამოცდილებას, ოპერის თეატრთან მემორანდუმის გაფორების 
გზით, ასწუ-ც ითვალისწინებს.   
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით;  

o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები  

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 
გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 
შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
კურიკულუმში აღნიშნულია, რომ პროგრამის სასწავლო კურსების შესწავლა ეფუძნება 
საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ამოცანების თანდათანობითი გართულებისა და 
უწყვეტი სწავლების მეთოდს. ამასთან, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს შემოქმედებით-
პრაქტიკული და თეორიული სწავლების ორგანული შერწყმა, რომელთა შორის 
უპირატესობა ენიჭება ინდივიდუალური მეცადინეობის მეთოდს. 
სწავლება-სწავლის მეთოდები ყოველთვის არ არის შერჩეული პროგრამის კომპონენტების 
სპეციფიკისა და სტუდენტის ინდივიდუალური უნარების (განსაკუთრებით სპეციალურ 
სამუსიკო დისციპლინებში) გათვალისწინებით. პროგრამის სილაბუსებში გამოყენებული  
მეთოდები ყოველთვის  დაგეგმილი შედეგების მიღწევას ვერ უზრუნველყოფენ, ეს კი, 
პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგის მიღწევას უშლის ხელს.  
საგანმანათლებლო პროგრამის ზოგადმუსიკალური და თეორიულის სასაწავლო კურსების 
შესწავლისათვის გამოიყენება ახსნა–განმარტებითი, წერითი, ინდუქციის, დედუქციის 
მეთოდები; პრაქტიკული, დემონსტრირების, ანალიზის, ქმედებაზე ორიენტირებული 
სწავლების მეთოდები, რომლებიც ხელს უწყობს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის 
ფორმირებას. დისკუსია/დებატით, ვერბალური და წერითი მეთოდების გამოყენებით, 
სტუდენტი შეძლებს პრობლემების ანალიზს, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას და 
დასკვნის გაკეთებას. ჯგუფური მუშაობა, დებატი, როლური თამაშები, ვერბალური 
პრეზენტაციის მეთოდების გამოყენებით ხელს უწყობს კომუნიკაციის უნარის 
ჩამოყალიბებას. შუალედურ შეფასებებზე საკონცერტო გამოსვლებით სტუდენტები 
დახვეწენ საშემსრულებლო ხელოვნებას, გამოიმუშავებენ მუსიკოს-შემსრულებლის 
აუდიტორიასთან კომუნიკაციის უნარებს.  
საშემსრულებლო უნარების განითარებაზე ორიენტირებულ კურსებში გვხვდება 
რეფერატის შეფასების ფორმა, რომელსაც არარელევანტურ კომპონენტად მივიჩნევთ ისეთ 
კურსებში,  როგორიცაა სპეციალობა, ორკესტრი, ანსამბლი, გუნდი და ა.შ.  
ინტერვიუირების დროს გაირკვა პროგრამის ხელმძღვანელების პოზიცია. მათი 
გამოცდილებით ასეთი კომპონენტის ინტეგრირება სტუდენტის ზოგადმუსიკალური 
განათლების დონის ამაღლება უწყობს ხელს, რასაც გაზიარებულია ჩვენი მხრიდან. თუმცა, 
მივიჩნევთ, რომ თუ ეს ფორმა შეფასებად გამოიყენება, მაშინ შესაბამის კურსში ამ ფორმის 
დაუფლებასაც უნდა დაეთმოს დრო.  კურსის ფარგლებში დასაშვებია შეფასდეს ის უნარი 
და ცოდნა, რისი სწავლება, ან რომელი უნარის გამომუშავებაც ხორციელდება სწავლების 
პროცესშ. პროგრამის ხელმძღვანელებისა და პროგრამაში ჩართული აკადემიური 
პერსონალის დაჟინებული პოზიცია და ამ კომპონენტის ჩართვით  გამოწვეული 
პოზიტიური შედეგი მისაღებია, თუ სწავლების ფორმებს შორის ინტეგრირდება 
ვერბალური პრეზენტაციის ხელოვნების საკითხების გაცნობა და ამ კომპეტენციების 
გამომუშავებზაე მუშაობა, რაც კურსის მიზნებშიც უნდა ჰპოვებდეს ასახვას.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 
o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 
o აწსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 
o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან. 

რეკომენდაციები: 

• დაიხვეწოს სწავლა-სწავლების მეთოდები და კურიკულუმის სწავლა-სწავლების 
საერთო მენიუდან კურსების სილაბუსებში მხოლოდ იმ მეთოდის მითითება 
მოხდეს, რომელსაც რეალურად მიმართავს სწავლებისას ლექტორი. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• სასწავლო კურსებში პერსონალის პოზიციით სავალდებულოა რეფერატის 
წარდგენა, ამ კურსთა სასწავლო თემატიკაში გათვალისწინებული უნდა იყოს 
შესაბამისი ცოდნის გადაცემა. ამდენად, სილაბუსები სასურველია გადამუშავდეს 
და მუშაობის ფორმებშიც აისახოს შესაბამისი აქტივობები.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

     მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.6. სტუდენტების შეფასება  

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  
გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
როგორც დოკუმენტებიდან ჩანს, სტუდენტების შეფასება განხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისი და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
მოქმედი, აკადემიური საბჭოს დადგენილების - „სტუდენტთა შეფასების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“ - მიხედვით. შეფასების 100 ქულიანი სისტემა მოიცავს სტუდენტის 
აქტივობის (30 ქულა), შუალედური გამოცდისა (30 ქულა) და დასკვნითი გამოცდის 
კომპონენტებს (40 ქულა). დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად სტუდენტის შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, სხვადასხვა საგანში, ჯამურად შეადგენს 15 ან 18 
ქულას. შეფასების სამივე შემადგენელ ნაწილს განსაზღვრული აქვს შეფასების ფორმები და 
კრიტერიუმები. შეფასება ხორციელდება დისკუსიის, წერითი გამოკითხვის, რეფერატის, 
პრეზენტაციის, საშემსრულებლო უნარების, შიდა და საქალაქო ღონისძიებებში 
მონაწილეობის კომპონენტების საშულებით, რაც დეტალურად არის აღწერილი 
კონკრეტული სასწავლო კურსის სილაბუსში. შეფასების მიზანია შემოწმდეს სტუდენტის 
ფაქტობრივი ცოდნა, მის მიერ მასალის ათვისებისა და გააზრების, ასევე, ადექვატური 
ფორმით წარმოდგენის შესაძლებლობა.  
აღნიშნული საბაკალავრო პროგრამისათვის უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს სწავლის 
შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც შეიცავს შემოქმედებითი პროგრამის 
წარდგენის (საგნობრივი, ან საჯაროდ, კომისიის წინაშე) პროცედურის აღწერას.  
სილაბუსებში წარმოდგენილი შეფასების სისტემა საერთოა თეორიული და 
საშემსრულებლო უნარების განვითარებაზე მიმართული პრაქტიკული 
დისციპლინებისათვის, რაც, კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხელოვნური ჩანს. 
საშემსრულებლო/პრაქტიკულ კურსებში (როგორიცაა, საორკესტრო კლასი, ანსამბლის 
კლასი, კვარტეტი), აქტივობის კომპონენტში რეფერატის მომზადებაა გათვალისწინებული, 
რაც, ასევე, უჩვეულოა და ხშირად არ მოდის შესაბამისობაში კურსის მიზნებთან, 
სწავლება/სწავლის მეთოდებთან და სწავლის შედეგებთან. სტუდენტების შეფასებაში არ 
არის გამოყენებული თანმიმდევრულად დაგროვებადი ქულების პრაქტიკა. ქულების 
კომპონენტების უნიფიცირებული გადანაწილება და უმრავლეს შემთხვევაში შეფასების 
ერთნაირი ფორმები, ბადებს არსებული შეფასების სქემის მექანიკური მისადაგების 
შთაბეჭდილებას. სამუსიკო-საშემსრულებლო კურსების სპეციფიკურობის 
გათვალისწინებით, სასურველია, შეფასების ფორმების გადამუშავება, კურსის 
თავისებურებების გათვალისიწებით.  
შემოქმედებითი პროექტის სახით წარმოდგენილი საბაკალავრო ნაშრომის  შეფასება ხდება 
სწავლების ბოლო სემესტრში, 100 ქულიანი სისტემით.  
პროგრამაში გათვალისწინებულია, რომ სტუდენტმა სასწავლო წლის დასაწყისში მიიღოს 
ინფორმაცია სწავლის შეფასების სისტემის შესახებ. აკადემიურ და ადმინისტრაციულ 
პერსინალთან გასაუბრებისას გამოიკვეთა ამგვარი პრაქტიკის არსებობა. სასწავლო 
კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები გამჭვირვალეა და ხელმისაწვდომია 
ყველა სტუდენტისათვის. უნივერსიტეტში არსებობს შეფასების გასაჩივრების პროცედურა, 
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რომლის შესახებაც ცნობილია სტუდენტებისთვის (ეს ინფორმაცია დადასტურდა 
სტუდენტებთან ინტერვიურებისას).  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• სასწავლო კურსის სილაბუსები 
• საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი  
• საბაკალავრო პროგრამის (საშემსრულებლო ხელოვნება) სწავლის შედეგების 

შეფასების მექნიზმი  
• ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან და სტუდენტებთან  

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• მიზანშეწონილია, გადაიხედოს სილაბუსებში გაწერილი აქტიურობის კომპონენტი 
და შეფასების სისტემაში მოხდეს საშემსრულებლო პროგრამის რელევანტური 
შეფასების ფორმებისა და კომპონენტების შემუშავება; 

• სასურველია, მოხდეს შეფასების ქულების განაწილების გადახედვა, სასწავლო 
კურსის თავისებურებების გათვალისწინებით; 

• სასურველია შეფასების გასაჩივრების პროცედურა ვებ-გვერდზე თავლსაჩინოდ 
განთავსდეს.   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

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 
 
იმის გათვალისწინებით, რომ აწსუ-ში საბაკალავრო პროგრამა - საშემსრულებლო 
ხელოვნება ახალია და ახლა გადის აკრედიტაციის პროცესს, პროგრამას არ ყავს 
სტუდენტები. აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფს არ ჰქონდა შესაძლებლობა ინტერვიუ 
ეწარმოებინა მათთან (და არც ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის სტუდენტებთან და 
კურსდამთავრებულებთან, რომლებიც მუშაობდნენ თვითშეფასების ჯგუფში), თუმცა, 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ, ექსპერტთა თხოვნით, უზრუნველყო სახელოვნებო 
მიმართულების კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა. მათგან ერთი ქუთაისის სამუსიკო 
კოლეჯის კურსდამთავრებულია და უმაღლესი საშემსრულებლო განათლების მისაღებად 
ამჟამად ბათუმში სწავლობს. მან აღნიშნა ქუთაისის ოპერის თეატრში გავლილი პრაქტიკის 
კომპონენტის მნიშვნელობა, რისი განხორციელებაც პროგრამის მიერ აკრედიტაციის 
გავლის შემდგომაც იგეგმება. კურსდამთავრებულები აღნიშნავენ პროგრამის 
ფუნქციონირების აუცილებლობას რეგიონში და თვლიან, რომ უნივერსიტეტს აქვს კარგი 
ბაზა იმისათვის, რომ სტუდენტებს მისცეს კარგი განათლება საშემსრულებლო 
მიმართულებით. კურსდამთავრებულმა აღნიშნა საკუთარი ჩართულობა შესაფასებელი 
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სახელოვნებო პროგრამის მომზადება-გადამუშავებაში კითხვარების შევსების, მისთვის 
აზრის გამოკითხვის ფორმით - სილაბუსების და ზოგადად, პროგრამის გამართულობის 
თაობაზე. ის ფიქრობს, რომ პროგრამა საინტერესო იქნება მომავალი სტუდენტებისათვის. 
ინტერვიურებისას აღინიშნა უნივერსიტეტში არსებული ინდივიდუალური და ჯგუფური 
მუშაობისათვის გამოყოფილი სივრცეების არსებობა და მათი გამოყენების პრაქტიკა 
სტუდენტების მიერ, ბიბლიოთეკის მდიდარი ელექტრონული ბაზები და მათი 
გამართული მუშაობა. სტუდენტისთვის, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის 
მხრიდან, ცნობილი იყო, ასევე, ნიშნის გასაჩივრების პროცედურის არსებობის შესახებ, 
რომლის გამოყენების საჭიროება მისი სტუდენტობის დროს არ დამდგარა. 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ინტერვიუ სტუდენტებთან; 
• ინტერვიუ აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან; 
• ინფრასტრუქტურის დათვალიერება, ბიბლიოთეკის მუშაობის ადგილზე გაცნობა.  

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან               

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

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

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში 

უნდა აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 
ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

o  
შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 
მიღწევები, 
მათთან 
ინდივიდუალუ
რი მუშაობა 

 
 

  

   

  
 
4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 
პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 
განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 
 

4.1 ადამიანური რესურსი 
 
 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 
აუცილებელი კომპეტენცია; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 
პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 
სამეცნიერო- კვლევითი/შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 
მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 
პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 
ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 
რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
კომპეტენცია შეესაბამება პროგრამის სასწავლო და პრაქტიკულ კომპონენეტებს. 
საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული კურსი ხორციელდება შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე პროფესორებისა და მოწვეული მასწავლებლების მიერ. მათ აქვთ 
სწავლის შედეგების მიღწევისათვის აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება, რაც 
გამოიხატება დარგის მიმართულებით პროფესიული კვალიფიკაციის ფლობით, 
განხორციელებული შემოქმედებით-საშემსრულებლო საქმიანობით, კონფერენციებზე 
წარმოდგენილი მოხსენებებით, მასტერკლასებით. ამდენად, პერსონალის 
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პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობა უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების 
მიღწევას. აღნიშნული დადასტურდა გასაუბრების დროსაც - პერსონალი ავლენდა 
პროფესიულ-პედაგოგიურ გამოცდილებას, სამუსიკო მიმართულებით სწავლების 
სპეციფიკის ცოდნას, შეფასების მეთოდებისა და საკრედიტო სისტემის ცოდნას, 
უნივერსიტეტში არსებული სტუდენტთა შეფასების სისტემის ცოდნას.  
მიმართულებაზე შესამუშავებელია აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა, 
სადაც გათვალისწინებული იქნება სასწავლო-სააუდიტორიო, საკონსულტაციო და ა.შ. 
საათები და სხვა აქტივობები. უნივერსიტეტს ასეთი ტიპის პერსონალი ჯერ არ ჰყოლია 
და მათი დატვირთვის სქემა, ასევე, ითხოვს რიგ შემთხვევებში 
საშემსრულებლო/შემოქმედებითი და სასწავლო მეთოდური აქტივობების 
გათვალისწინებასაც, სამეცნიერო მუშაობის წილ. ინტერვიუებისას აღინიშნა მუშაობა 
პროგრამაზე დასაქმებული პერსონალის დატვირთვის განსხვავებულ სქემებთან 
დაკავშირებით.   
თვითშფასების მონაცემების მიხედვით, პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 38 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალი (აქედან 1 პროფესორი, 10 ასოცირებული 
პროფესორი, 27 მოწვეული პერსონალი. თვითშეფასებას თანდართულ დოკუმენტში 
მოცემულია ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი (დანართი 1 ადამ. რესურსი და  
დანართი 4 და 5). დანართების მიხედვით 38-ია პერსონალის რაოდენობა, ოღონდ 
სხვაგვარი გადანაწილებით. აუცილებელია მონაცემების თანხვედრაში მოყვანა. 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის თანაფარდობა შეადგენს 11/27.  
პროგრამის განმახორციელებელ პირებს შორის არ არის აღნიშნული 
კონცერტმაისტერები, რომელთა გარეშე სწავლება ვერ განხორციელდება. მათი 
მოწვევის აუცილებლობა და მზაობა, პროგრამის აკრედიტაციის შემთხვევაში 
დაადასტურა პროგრამის ხელმძღვანელმა და ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა. აწსუ-ში შემუშავებულია უნივერსიტეტის 
აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი, რომელიც ვებ-გვერდზეა განთავსებული. 
არსებობს აკადემიური თანამდებობების დაკავების წესიც, რომელიც სხვადასხვა 
მიმართულებების მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, მაგრამ უსდ-ს შესამუშავებელი ექნება 
საშემსრულებლო ხელოვნების პროგრამის მიზნებისათვის აკადემიური პერსონალის 
თანამდებობის დასაკავებელი საკონკურსო წესი, რომლიც გაითვალისწინებს დარგის 
სპეციფიკას. ინტერვიუირების დროს გამოიკვეთა ადმინისტრაციული პერსონალის 
მზაობა, ითანამშრომლოს ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის ადმინისტრაციულ 
პერსონალთან, რათა მოხდეს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია 
კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შემუშავება, რომელშიც ასახული იქნება 
სამუსიკო საშემსრულებლო დარგის სპეციფიკა.   
აწსუ-ში, ასევე, შემუშავებულია პროგრამების მიხედვით, აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია, თუმცა, იმის გამო, რომ 
საშემსრულებლო ხელოვნების პროგრამა გადის აკრედიტაციის პროცესს და მას არ 
ჰყავს სტუდენტები, აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 
ადეკვატურობის დადგენა სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებით არ ხერხდება. 
პროგრამის სპეციფიკური სწავლების მეთოდებიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტში 
მოქმედი პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია გამოსადეგი არ არის. 
სასურველია, შეიქმნას აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 
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მეთოდოლოგია, ამ პროგრამასთან მიმართებით. ამის აუცილებლობა გაცნობიერებული 
აქვს ადმინისტრაციას და ინტერვიუს დროს დადასტურდა ამ მიმართულებით 
მუშაობისათვის მზაობა. 
პროგრამის ხელმძღვანელებს აქვთ პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 
კვალიფიკაცია, ცოდნა და გამოცდილება. ისინი აკმაყოფილებენ უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს 
(დანართი 2-EP-QA 1.1). პროგრამის ხელმძღვანელები უშუალოდ და თანაბრად არიან 
ჩართულნი პროგრამის დაგეგმვა-განხორციელების პროცესში, რაც დასტურდება 
დოკუმენტურად და ვერბალურად (შეხვედრის ამსახველი ოქმებით, გასაუბრების 
დროს მათი მხრიდან აღწერილი სამუშაოს დახასიათებით). პროგრამის 
განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესახებ ინფორმაცია 
დასტურდება პერსონალის პირადი საქმეების (CV, დიპლომები, ხელშეკრულებები) 
გაცნობით, ასევე, მათთან გამართული ინტერვიუების საშუალებით.  
პროგრამის განხორციელებას ხელს შეუწყობს შესაბამისი კომპეტენციის 
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი. ინტერვიურება შედგა რექტორთან, 
რექტორის მოადგილესთან, ფაკულტეტის დეკანთან, უნივერსიტეტისა და 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელებთან, 
ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელთან. ინტერვიურებისას ცალსახად გამოიკვეთა, რომ 
ადმინისტრაციულ პერსონალს გაცნობიერებული აქვს პროგრამის განხორციელების 
მნიშვნელობა რეგიონში. ისინი გამოთქვამენ სრულ მხარდაჭერას და მზადყოფნას ხელი 
შეუწყონ პროგრამას ფუნქციონირებაში, მათ შორის, ფინანსური უზრუნველყოფის 
თვალსაზრისით. პროგრამის განხორციელება, მათი აზრით, პოზიტიურად იმოქმედებს 
საშემსრულებლო განათლების მსურველი ახალგაზრდების რეგიონში დარჩენაზე 
(შეამცირებს რეგიონიდან აბიტურიენტთა დედაქალაქში გადინების ტენდენციას) და 
ხელს შეუწყობს აქ კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• თვითშეფასების ანგარიში; 
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები; 
• პროგრამის ხელმძღვანელების პირადი საქმეები; 
• აწსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგია; 
• აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემები; 
•  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელისათვის წაყენებული 

მოთხოვნები (დანართი 2 EP-AQ 1.1);  
• ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

• რეკომენდებულია შემუშავდეს მიმართულების შესაბამისი აკადემიური 
პერსონალის დატვირთვის სქემა, სადაც გათვალისწინებული იქნება პერსონალის 
სასწავლო დავირთვის გარეშე აქტივობები.  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• სასურველია,  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის 
ჩატარების წესში შევიდეს დარგის სპეციფიკის ამსახველი მოთხოვნები. 

• სასურველია, შეიქმნას აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 
განსაზღვრის მეთოდოლოგია, ამ პროგრამასთან მიმართებით. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

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

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

☐       შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐     ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐    არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
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 
 

აწსუ, ზოგადად, ახორციელებს სხვადასხვა ხასიათის შეფასების კითხვარებით 
მოპოვებული შედეგების ანგარიშს. კითხვარებს შორის არის სტუდენტის მიერ 
ლექტორის შეფასების კითხვარი, საგანმანათლებლო პროგრამის ყოველწლიური 
თვითშეფასების ანგარიში, ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული პირების შესახებ 
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(CV) და სხვა კითხვარები, რომლებიც იძლევიან ფაკულტეტის, მიმართულების, 
პროგრამის და მასში ჩართული პირების განვითარების შესახებ ინფორმაციას. 
უნივერსიტეტში მოქმედებს ურთიერთდასწრებისა და სააუდიტორიო მუშაობის 
შეფასების პოლიტიკა. ამ კითხვარების მიზანია, შეისწავლოს სტუდენტების, 
პროგრამის განმახორციელებელთა აზრი პროგრამის განმახორციელებლ 
პერსონალთან დაკავშირებით და მოახდინოს მათი ანალიზი, ასევე, შეძლოს 
სწავლა-სწავლების, კლევის მართვის პროცესების პერიოდული შეფასება და 
ანალიზი. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია გამოიყენებს ამ პრაქტიკას 
საშემსრულებლო ხელოვნების პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
მიმართაც, რომელთა კვალიფიკაცია დასტურდება კონფერენციებში, სხვადასხვა 
შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეობით.  
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, მზაყოფნას გამოთქვამს განახორციელოს 
საშემსრულებლო ხელოვნების მიმართულებაში ჩართული პერსონალის 
პროფესიული განვითარებისათვის მთელი რიგი ღონისძიებები - კონფერენციები, 
ტრენინგები, გაერთიანებული კონცერტები, მასტერკლასები, ერთობლივი 
ღონისძიებები სხვა სახელოვნებო დაწესებულებებთან, ადგილობრივი და 
საერთაშორის პროექტები. პერსონალთან ინტერვიურებისას, გამოითქვა სურვილი 
გაცვლითი პროგრამების დაგეგმვის, საჯარო ლექციების ჩატარების, საერთაშორისო 
პროექტებში ჩართულობის გააქტიურების მიმართულებით. ამისათვის 
უნივერსიტეტი მზადაა გამოყოს მატერიალური და ფინანსური რესურსი, რითიც 
ხელს შეუწყობს პერსონალის პროფესიულ განვითარებას.      
აღსანიშნავია, რომ ჰუმანიტარულ ფაკულტეტს, რომელიც გეგმავს საშემსრულებლო 
ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებას, შემუშავებული აქვს 
აღნიშნული პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის განვითარების სტრატეგია, რაც 
გულისხმობს ევროპის იმ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას, რომლებსაც აქვთ 
ანალოგიური პროგრამა (მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გრაცის უნივერსიტეტი და 
სხვ.). აწსუ-ს ადმინისტრაცია გეგმავს ახალი კონტაქტების მოძიება-დამყარებას და 
უცხოურ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან სახელოვნობო კუთხით 
ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას და მის ფარგლებში მობილობის, 
სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამების 
განხორციელებას, უცხოელი პროფესურის მოწვევას, შემოქმედებითი პროექტების 
მომზადებას საერთაშორისო კონკურსების, ფესტივალების ორგანიზებას. 
აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება ხელს შეუწყობს პროგრამის 
ადამიანური რესურსის განვითარებას პროფესიული კუთხით, სამეცნიერო-
კვლევითი და შემოქმედებითი კუთხით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ინტერვიუ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან; 
• ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელებთან; 
• ინტერვიუ აწსუ-ს ადმინისტაციასთან; 
• აკადემიური პერსონალის მიერ გავლილი ტრენინგები (დანართი 14) 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის განვითარების სტრატეგია (დანართი 
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11). 

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 

4.3 მატერიალური რესურსი  
პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 
აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 
სწავლის შედეგების მისაღწევად.  
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
შესაფასებელი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორცილებისათვის, აწსუ-ს გააჩნია 
სრულყოფილი ინფრასტრუქტურა. არსებული ტექნიკური აღჭურვილობა და 
მატერიალური რესურსი რაოდენობრივად და ხარისხობრივად უზრუნველყოფს 
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. 
უნივერსიტეტის შენობაში არსებობს პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 
დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები, როიალი და ფორტეპიანოები, სარეპეტიციო 

31 
 



სივრცეები, სცენა, სადაც შესაძლებელია სასწავლო თეატრის მოწყობა, საოპერო 
სპექტაკლების დადგმა. სტუდენტებისათვის განკუთვნილია კეთილმოწყობილი სასწავლო 
აუდიტორიები, სხვადასხვა ტიპის სივრცეები - საპრეზენტაციო დარბაზი, იზოლირებული 
სივრცეები ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობებისათვის, რომელთა დაჯავშნა 
სტუდენტების მიერ წინასწარ ხდება. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში განთავსებულია 
პროგრამისათვის საჭირო სანოტო და სილაბუსებით განსაზღვრული ლიტერატურა. აწსუ-ს 
გააჩნია ელეტრონული საბიბლიოთეკო რესურსიც. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია 
საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზები, რაც მათ საშუალებას აძლევთ 
ისარგებლონ უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურით. ფაკულტეტი აქტიურად 
თანამშრობლობს გოეთეს ცენტრთან, რომელთან ერთადაც იგეგმება მუსიკალურ-
თეატრალური პროექტები. აწსუ-ში ფუნქციონირებს FABLAB-ი - უახლესი დანადგარებით 
აღჭურვილი სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია, სადაც ყველა სტუდენტს შეუძლია 
მუშაობა, წიგნის რესტავრაციის სამსახური. აღნიშნული მატერიალური რესურსით 
სარგებლობა შეუძლიათ სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალს. შენობის ინფრასტრუქტურა 
მთლიანად შეესაბამება პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელ სტანდარტებს.   
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ინფრასტრუქტურის, მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის, საბიბლიოთეკო 
წიგნადი ფონდის, საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში 
ჩართულობის   დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ადგილზე დათვალიერება; 

• ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალთან ინტერვიუ; 
• https://library.atsu.edu.ge/ ბიბლიოთეკა; 
• http://elibrary.atsu.edu.ge/lms/ ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 

  
რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

შეფასება 
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      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა - 

 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 
რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 
საჭიროებებს. 
 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
დოკუმენტების გაცნობისას ცხადი ხდება, რომ უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს 
ფაკულტეტების ბიუჯეტების შემუშავების სქემა. იგი კანონდბელობით დადგენილი 
წესითაა დამტკიცებული. მაგრამ ეს სქემა არ ითვალისწინებს შესაფასებელი პროგრამის 
განხორციელებისას მოსალოდნელ ხარჯებს. კერძოდ კი, საშემსრულებლო 
საგანმანათლებლო პროგრამის  სპეციფიკას (ინდივიდუალური მეცადინეობების 
სიმრავლიდან, ასევე ინდივიდუალურ მეცადინეობაზე რამდენიმე პროფესორ 
მასწავლებლის ჩართულობის აუცილებლობას). პროგრამაზე მორგებული ფინანსური 
სქემის შექმნის აუცილებლობას აცნობიერებს ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაცია, რაც დადასტურდა ინტერვიუს დროს.  მართალია, ჰუმანიტარული 
ფაკულტეტის საერთო ბიუჯეტიდან გამომდინარე პროგრამისათვის საჭირო რესურსების 
გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია, მაგრამ ეს უნდა დადასტურდეს შესაბამისი 
დოკუმენტით. მიზანშეწონილად  მიგვაჩნია, ფინანსური რესურსების გადანაწილება 
პროგრამის საჭიროებების გათვალისწინებით შემუშავდეს.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ინტერვიუ რექტორთან, რექტორის მოადგილეთან, ჰუმანიტარული 
ფაკულტეტის დეკანთან.  

• პროგრამის ფინანსური დასაბუთების უზრუნველყოფა. იხ. დანართი 13.  
• უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 28 თებერვლის 

დადგენილება  N175 პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის დასაბუთების 
პრინციპების შესახებ.  

• უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 14 მაისის 
დადგენილება ხარჯვითი ლიმიტის ფაკულტეტების მიხედვით გადანაწილების 
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შესახებ. 

რეკომენდაციები: 

• რეკომენდირებულია ფინანსური რესურსების გადანაწილების დოკუმენტი 
შემუშავდეს პროგრამის საჭიროებების გათვალისწინებით.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

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

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

შეფასება 

      o  გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

         ☐     შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
რესურსებით 
უზრუნველყოფა 
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5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები  

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

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება  
პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან 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 
 
უნივერსიტეტში არსებობს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და გამართული მექანიზმები 
საგანამანათლებლო პროგრამების ინიცირების, დაგეგმვისა და დამტკიცების პროცედურის 
შესახებ. განსახილველმა პროგრამამ გაიარა ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული ყველა 
პროცედურა. ამდენად უნივერსიტეტში არა მხოლოდ გაწერილია პროცედურები 
მარეგულირებელ დოკუმენტებში, არამედ დასტურდება ამ პროცედურების მიხედვით 
საქმის წარმოება. პროგრამის შემუშავებაში დადასტურდა დაინტერესებული მხარეების 
აქტიური ჩართულობა (პროგრამის ხელმძღვანელები, აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, 
დამსაქმებლები, სხვა საგანამანთლებლო პროგრამის სტუდენტები), თითოეულ სუბიექტს 
გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი როლი და ფუნქცია ჯგუფში მუშაობის დროს. პროგრამამ 
გაიარა შიდა შეფასება საბუნებისმეტყველო და ზუსტ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, რაც 
შიდა საუნივერსიტეტო რეგულაციებით იყო გათვალისწინებული.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ინტერვიუირება თვითშეფასების ჯგუფთან; 
• პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობის ამსახველი ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტის საბჭოს ოქმები; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის პოლიტიკა და პროცედურები EP-QA 

1.1,1.2, 1.3 

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 
სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება  

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
უნივერისტეტში მოქმედი EP-QA  შესაბამისად, პროგრამის შეფასების პროცედურების 
ფარგლებში განხორციელდა ახალი პროგრამის გარე შეფასება (სხვა ფაკულტეტის და 
ინსტიტუციის ფარგლებს გარეთ არსებული სპეციალისტების მხრიდან). შეფასების 
დასკვნებზე მოხდა შესაბამისი რეაგირება: გათვალისწინება რჩევებისა და 
რეკომენდაციებისა, ხოლო რეკომენდაციებზე უარის შემთხვევებს ახლავს  შესაბამისი 
დასაბუთება. აკრედიტაციის ჯგუფი რეგულარობის შეფასების შესაძლებლობას 
მოკლებულია, რადგან პროგრამა ახალია. არსებული მექანიზმებით და განხორციელებული 
აქტივობები ადასტურებენ სტანდარტთან შესაბამისობას.  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის პოლიტიკა და პროცედურები EP-QA 
1.1,1.2, 1.3; 

• შეფასების დამადასტურებელი დოკუემენტები, გარე შემფასებელთა დასკვნები 
და უსდ-ს მხრიდან მათზე რეაგირების ამსახველი დოკუმენტები (ფაკულტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსაახურის დასკვნა). იხ .დანართი 15. 

რეკომენდაციები: 

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

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

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

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

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

    შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ 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 
 

იმ გარემოების გათვალიწინებით, რომ პროგრამა ახალია, მისი მონოტორინგი და შეფასება 
განხორციელებული არ არის. ამდენად, სტანდარტთან პირდაპირი შესაბამისობის 
დადგენის შესაძლებლობას ექსპერტთა ჯგუფი მოკლებულია, თუმცა, სხვა 
საგანამანთლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით უსდ-ში არსებული პრაქტიკა გვაძლევს 
საფუძველს, დავადგინოთ შესაბამისი მექანიზმების არსებობა. პროგრამის 
განხორციელების შემთხვევაში შესაბამისი მექანიზმების ამოქმედების ყველა პირობა 
არსებობს: სამართლებრივი რეგულაციები, ადმინისტრაციული პერსონალის კომპეტენცია 
(მსგავსი საქმიანობის განსახორციელებლად) და მზაობა, რაც ინტერვიუირების დროს 
დადასტურდა. პროგრამის შემუშავების პროცესში დაინტერესებული მხარეების აქტიური 
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ჩართულობა, რაც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ იქნა უზრუნველყოფილი, 
გავფიქრებინებს, რომ პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში, მონიტორინგი და 
პერიოდული შეფასებაც მხარეთა აქტიური ჩართულობით განხორციელდება. ამდენად, 
ქვესტანდარტი შესაძლოა მივიჩნიოთ დაკმაყოფილებულად.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის პოლიტიკა და პროცედურები EP-QA 
1.1,1.2, 1.3   და EM-QA.  

• თვითშეფასების კითხვარების ანალიზის დოკუმენტი; 
• ინტერვიუები აწსუ-სა და ჰუმანისტარული ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსაახურის უფროსებთან; 
• ინტერვიუeბი თვითშეფასების ჯგუფის წევრებთან.   

რეკომენდაციები: 

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

დოკუმენტების გაცნობითა და ინტერვიუირებით დასტურდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
ეფექტიანი მექანიზმების არსებობა და ხარისხის კულტურა.  
მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 
შემთხვევაში)  
 

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

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

   შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

38 
 



 
 
 
 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

სწავლების 
ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 

     

  
 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:  

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: 
 
საშემსრულებლო ხელოვნება (მიმართულებები: ფორტეპიანო, საორკესტრო (სიმებიანი, 
ჩასაბერი და დასარტყამი) საკრავები, სოლო აკადემიური სიმღერა, აკადემიური გუნდის 
დირიჟორობა) 
 
დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 

 
პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

არ არის 
შესაბამისობაში 
მოთხოვნებთან 

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

     

2. სწავლების მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, პროგრამის 
ათვისების შეფასების 
ადეკვატურობა 

     

3. სტუდენტთა მიღწევები, 
მათთან ინდივიდუალური 
მუშაობა 

     

4. სწავლების რესურსებით 
უზრუნველყოფა 

     

5. სწავლების ხარისხის 
განვითარების 
შესაძლებლობები 
 

     

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                                  თამარ ჩხეიძე        

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                      ქეთევან შენგელია         

სახელი, გვარი, ხელმოწერა                      ქეთევან  ოჩხიკიძე                  
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