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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

შესახებ  

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით  

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი  211349192  

დაწესებულების სახე  უნივერსიტეტი   

  

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ  

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება  სამოქალაქო ინჟინერია  

განათლების საფეხური  ბაკალავრიატი  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით  

მეცნიერების ბაკალავრი სამოქალაქო 

ინჟინერიაში - 0732   

სწავლების ენა  ქართული  

კრედიტების რაოდენობა  240  

პროგრამის სტატუსი  

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი)  

ახალი  

  

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები  

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა)  

მერაბ ბარათაშვილი, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო  

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა)  

გოჩა ჩავლეშვილი,  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო  

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა)  

ოლეგ კაკუშაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, საქართველო  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა  

  

  ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ  

  

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“ ახალი პროგრამაა, ის 

პირველდ გადის აკრედიტაციის პროცესს. პროგრამა შემუშავებული იქნა უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის სდანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად.   

პროგრამა ორინეტირებულია  სტუდენტებს შეასწავლოს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 

სამშენებლო-საპროექტო საქმიანობა, ამ მიმართულებით ძირითადი ამოცანების გადაწყვეტის 

მეთოდები და მექანიზმები სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.   
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„სამოქალაქო ინჟინერიის“ მიზანში მითითებულია, რომ კურსდამთავრებულები იქნებიან 

წარმატებული სპეციალისტები სამოქალაქო ინჟინერიის დარგში და ექნებათ საჭირო უნარები, რაც 

გამოვლინდება ფუნდამენტური მეცნიერებების და მათემატიკის პრინციპების გამოყენებით საინჟინრო 

პრობლემების ანალიზისათვის, მათ შორის სამოქალაქო ინჟინერიის პროექტების მართვისთვის, 

ექნებათ მოტივაცია გამოიყენონ უახლოესი ტექნიკური საშუალებები და ტექნოლოგიები.   

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს (8 სემესტრი) და მოიცავს  240 (ECTS)  კრედიტს,  

რაც გადანაწილებულია შემდეგი სტრუქტურით:  

 ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარების ხელშეწყობაზე ორიენტირებულ სასწავლო 

კურსებს - 109 კრედიტი;  

 ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსებს 131 კრედიტი;  პროგრამის 

სტრუქტურა აგებულია უცხოური ანალოგიებისა და ადგილობრივი გამოცდილების 

საფუძველზე. პროგრამის სტრუქტურის განსაზღვრისას გათვალისწინებული იქნა 

საერთაშორისო საგნანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნები (ABET), მილენიუმის 

ათასწლეულის მოთხოვნები.  ანალოგიური პროგრამების განხორციელების  ამერიკული და 

ევროპული გამოცდილება (სან დიეგოს უნივერსიტეტი (აშშ), კრაკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (პოლონეთი),  ბილსტოკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პოლონეთი), პროგრამის 

შემუშავებისას, პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯგუფის წევრები გამოცდილების გაზიარების და 

შესაბამისი საგანმანათლებლო სტანდარტის შესწავლის მიზნით იმყოფებოდნენ სანდიეგოს 

უნივერსიტეტში.   

პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების პროცესში გამოყენებულია ადეკვატური შეფასების 

ფორმები და მეთოდები, შესაბამისად შეფასების თითოეული ფორმა მოიცავს შეფასების 

კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც მოიცავს შეფასების მეთოდს/მეთოდებს, ხოლო შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით, რომლებიც თავის მხრივ დეტალურად არის 

გაწერილი სასწავლო კურსების სილაბუსებში.    

პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 39 აფილირებული აკადემიური და 2 მოწვეული 

პერსონალი. პროგრამის სავალდებულო კურსები იკითხება აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

მიერ. პროგრამა ჯერ არ არის გაშვებული, ის პირველად გადის აკრედიტაციის პროცესს.  

პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, კერძოდ 

ფაკულტეტს სადაც ხორციელდება აღნიშნული პროგრამა გააჩნია სწავლებისთვის საჭირო ყველა 

ლაბორატორიაი, რომელიც გამოიყენება სწავლების პროცესში.    

  

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა  

  

საქართველოს  ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკრედიტაციის ჯგუფის ვიზიტი განხორციელდა ა.წ. 

20 ნოემბერს. ვიზიტის ფარგლებში განხორციელდა შეთანხმებული დღის წესრიგის მიხედვით 

დაგეგმილი ყველა შეხვედრა, კერძოდ ექსპერტთა ჯგუფი შეხვდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას 

(ხარისხის სამსახურის უფროსი, ფაკულტეტის დეკანი, პროგრამის ხელმძღვანელი), პროგრამის 

თვითშეფასების ჯგუფს, პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, 

პროგრამას ჯერ არ ყავს სდუდენტები და შეხვედრა მოეწყო სამშენებლო ფაკულტეტის  სტუდენტებთან 

და კურსდამთავრებულებთან, აკრედიტაციის ჯგუფი შეხვდა  პოტენციურ დამსაქმებლებს. ადგილზე 

მოხდა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ვიზუალური დათვალიერება, გადამოწმდა 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებული 

ლიტერატურის არსებობა, ელექტრონულ ბაზებთან ხელმისაწვდომობა.  

ვიზიტის პროცესში გადამოწმდა სასწავლო ელექტრონული პორტალი.   

  

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა  
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სამოქალაქო ინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებისას ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით პირველი  და მეორე 

სტანდარტი მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, სადაც 1.1, 1.2, 2.2 და 2.3  კომპონენტები 

შეფასდა, როგორც  მეტწილად შესაბამისი მოთხოვნებთან. მესამე, მეოთხე და მეხუთე სტანდარტები 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან.  

 რეკომენდაციები  

- პროგრამის მიზნებში არსებული ჩანაწერის ნაწილი „ექნებათ საჭირო უნარები, რაც 

გამოვლინდება ფუნდამენტური მეცნიერებისა და მათემატიკის პრინციპების გამოყენებით 

საინჟინრო პრობლემების ანალიზისათვის, მათ შორის სამოქალქო ინჟინერიის პროექტების 

მართვისთვის“, სცდება იმ უნარ ჩვევებს და შესაძლებლობებს რაც შეიძლება ბაკალავრმა 

კურსის გავლის შემდეგ  მიიღოს და მოითხოვს დაზუსტებას;   

- პროგრამის სწავლის შედეგებში არსებული ჩანაწერი: „აქვს უნარი, შეიმუშაოს და 

განახორციელოს ექსპერიმენტი, მოახდინოს მონაცემთა ანალიზი და ინტერპრეტაცია, 

გამოიყენოს სათანადო საინჟინრო შეფასება დასკვნების მისაღებად“ მოითხოვს 

დაკორექტირებას, რადგან ხსენებული უნარების მისაღებად საჭირო ცოდნისა და 

გაცნობიერების ელემენტები არ შეესაბამება ზოგადად ბაკალვარის ცოდნის დონეს;  

- სწავლის შედეგებში მოყვანილია  ჩანაწერი „აქვს უნარი ეფექტურად ფუნქციონირებდეს 

მრავალდისციპლინურ გუნდში, იცოდეს სამოქალაო ინჟინერისთვის აუცილებელი 

ლიდერობის პრინციპები და მიდგომები“, წარმოდგენილი უნარები უნდა მიიღწეოდეს 

საწარმოსთან ბმაში რეალურ გარემოში შესაბამისი დავალების შესრულებით და შესაბამისად არ 

ხერხდება ამ უნარების გაზომვით შეფასება;  

- დაკორექტირებას ითხოვს სწავლის შედეგებში არსებული ჩანაწერი „ესმის როგორ გამოიყენოს 

საინჟინრო მიდგომა ისეთი გადაწყვეტილების მისაღებად რომლებიც აკმაყოფილებენ 

მოსახლეობის ჯანდაცვის მოთხოვნებს“ სამოქალაქო ინჟინერი მიღებული ცოდნის კვალობაზე 

ვერ შეძლებს ამ მოთხოვნების კვალიფიცირებულად გათვალისინებას, აქ შეიძლება 

გამოყენებული იქნას  ტერმინი „უსაფრთხო გარემო“;  

- სასწავლო კურსის სილაბუსში სამშენებლო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა 

წარმოდგენილია საკურსო პროექტი, რომლიც 14 ეტაპისაგან შედგება და ყველა ეტაპი 

ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით სახარჯთაღრიცხო სამუშაოების შესრულებას. 

საკურსო სამუშაო არ შეესაბამება სასწავლო კურსისი მიზანს: სტუდენტს შესაწავლოს 

მშენებლობის პროცესის ორგანიზაცია, მშენებლობის განხორციელების თანმიმდევრობა და 

მისი წარმართვის მიმდევრობითი, პარალელური და ნაკადური მეთოდები. ამასთან 

სახარჯთახრიცხო საქმიანობაზე არაა წარმოდგენილი სასწავლო საკითხები სილაბუსის 

თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილში. აღნიშნული საკურსოს აუცილებლობის შემთხვევაში ის 

სავარაუდოდ უნდა შესრულდეს სასწავლო კურსში რომელიც წარმოდგენილია სილაბუსით: 

„მშენებლობის ეკონომიკის პრინციპები“;  

- სტუდენტს საგანმანათლებლო პროგრამა აძლევს არჩევის დიდ შესაძლებლობას, არჩევითი 

კურსების სასარგებლოდ არჩევანის გაკეთებისას მიზანშეწონილია მათ ჰქონდეთ სათანადო 

მზაობა, ამ მიზნით სასურველია საგანამანათლებლო პროგრამაში გათვალისწინებული იქნეს 

მოკლე კურში პირობითი სახელით შესავალი სპეციალობაში.  
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- სასურველია სასურველია პროგრამის შინაარსში მეტი ყურადღება დაეთმოს სამშენებლო 

მანქანების   ზოგადი საკითხების სწავლებას;  

- სასურველია სასწავლო პროგრამაში გამოიძებნოს საშუალება სტუდენტის მიერ 

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სწავლების მიზნით;  რჩევები პროგრამის 

განვითარებისთვის  

- სასურველია საწავლო კურსის „შესავალი ბიოლოგიაში“ პროგრამის სილაბუსი უფრო მეტად 

იქნას ადაპტირებული სამოქალაქო ინჟინერიის თემატიკასთან;  

- დასაქმების შესაძლო ადგილების ჩამონათვალში მინიშნებულია ჰიდრო-ელექტრო ნაგებობები, 

სტუდენტი არ გადის ელექტრო ენეტგეტიკული მიმართულებით სწავლებას, დეფინიცია 

„ჰიდრო-ელექტრო“ სასურველია ჩანაცვლებული იქნას „ჰიდრო-საინჟინრო“ ან „ჰიდრო-

ტექნიკურით“;  

- კურსდამთავრებულს ეძლევა საშუალება იმუშაოს მერიებში, გამგეობებში და სამინისტროებში, 

სადაც სხვადასხვა პოზიციებზე მომუშავე ინჟინერი, და ზოგადად, სამოქალაქო ინჟინერი 

სასურველია ერკვეოდეს დარგში არსებულ რეგულაციებში. სასურველია პროგრამა 

გამდიდრდეს შესაძლებლობით, რათა სტუდენტს მიაწოდოს ცოდნა რეგულაციებისა და მათ 

მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესრულების პირობების შესახებ;  

- სასურველია პროგრამის შინაარსში  ყურადღება დათმოს სწავლებას სამეწარმეო საქმიანობის 

შესახებ, მით უფრო, რომ სტუდენტს კურსის გავლის შემდეგ ეძლევა კერძო სექტორში 

მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც აღნიშნული მიმართულებით სავალდებულო მინიმუმალური 

ოდენობით  ცოდნა და შესაბამისი უნარები ხელს შეუწყობს მის შემდგომ პროფესიულ ზრდას 

და გაზდრის მის მიერ შესრულებული სამუშაოს ეფექტიანობას.  

- სასურველია გააქტიურდეს მუშაობა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების პროცესებში  

სტუდენტების ჩასართავად, შესაბამისად მეტად გაიზარდოს ამ მხრივ სტუდენტთა 

ინფორმირებულობის დონე და მეტი ყურადღება დაეთმოს პროფესიული ინგლისურის 

სწავლების პროცესებს;  

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში)  

- პროგრამა პირველივე სემესტრში აძლევს სტუდენტებს საშუალებას დამატებით, 

ინდივიდუალური საჭიროების შემთხვევაში გაიარონ ფაკულტეტის მიერ უფასოდ 

შეთავაზებული მათემატიკის მოსამზადებელი კურსი, რაც ხელს უწყობს მათ პროგრამის 

სავალდებულო სასწავლო კურსების უკეთ ათვისებაში;  

- სამშენებლო ფაკულტეტზე ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკისა და მთავრობის  მხარდაჭერით 

მიმდინარეობს უახლოესი ფართო პროფილის და ხიდების გამოსაცდენი ლაბორატორიული 

ბაზების  მოწყობა და განახლება, რაც მკვეთრად გაზრდის სწავლების ხარისხს და 

სტუდენტისათვის ახალი საინჟინრო მეთოდების გამოყენებით ცოდნის მიწოდების 

შესაძლებლობას.  

 განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  
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სასწავლო პროგრამა ახალი მიღებულია და იმყოფება პირველი აკრედიტაციის მოლოდინის 

რეჟიმში  

  

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 სამოქალაქო 

ინჟინერიის  საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ შეინარჩუნონ და განივითარონ 

საგანმანათლებლო პროგრამით მიღებული ცოდნა და უპასუხონ დარგის უახლეს გამოწვევებს. 

პროგრამის მიზნები სრულ შესაბამისობაში ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიასთან - ,,შექმნას ისეთი 

აკადემიური გარემო, რომელიც ინდივიდს შესაძლებლობას მისცემს ჩამოყალიბდეს 

მაღალკვალიფიციურ კადრად, აღიზარდოს დამოუკიდებელ პიროვნებად, თავისუფალი და 

დემოკრატიული სამყაროს სრულფასოვან წევრად; მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი უნივერსიტეტის 

თითოეული წევრის საზოგადოებრივ და აკადემიურ თვითგანვითარებასა და თვითრეალიზებას, რაც 

თანამედროვე თავისუფალი, დემოკრატიული საზოგადოების არსებობის აუცილებელი პირობაა’’.  

პროგრამა ეყრდნობა შრომის ბაზრის ანალიზის შედეგებს და ითვალისწინებს, როგორც 

ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნებს ისე საერთაშორისო ტენდენციებსაც, რადგან პროგრამის 

მოდიფიცირების პროცესში გათვალისწინებულია, საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნები, 

მშენებლობის მენეჯმენტის სწავლების ამერიკული და ევროპული გამოცდილება.  შესაბამისად 

ცხადია, რომ პროგრამას თავისი მიზნებით, მოსალოდნელი სწავლის შედეგებითა და უნარებით 

შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს როგორც დარგის, ისე მთლიანად საზოგადოების 

განვითარებაში.   
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მისია, http://gtu.ge/AboutStu/Mission.php;  

• სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2018- 

2024 წწ, http://gtu.ge/pdf/Strategic_Plan_for_Development_of_gtu_2018-2024.pdf;  

• სამშენებლო ფაკულტეტის დებულება,  https://goo.gl/dv3DSz;  

• სამშენებლო ფაკულტეტის სტრატეგიული გეგმა (7 წლიანი) და ფაკულტეტის სამოქმედო  

გეგმა (3 წლიანი), https://goo.gl/Xzc56p;  

• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;  

• შრომის ბაზრის ანალიზი;   

• მსგავსი უცხოურენოვანი პროგრამები;  

• ინტერვიუ უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსებთან;  

• ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან, პროგრამის 

განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

• პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში.  

რეკომენდაციები:  

• პროგრამის მიზნებში ჩანაწერის ნაწილი „ექნებათ საჭირო უნარები, რაც გამოვლინდება 

ფუნდამენტური მეცნიერებისა და მათემატიკის პრინციპების გამოყენებით საინჟინრო 

პრობლემების ანალიზისათვის, მათ შორის სამოქალქო ინჟინერიის პროექტების 

მართვისთვის“:  სცდება იმ უნარ ჩვევებს და შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება ბაკალავრმა 

კურსის გავლის შემდეგ  მიიღოს და მოითხოვს დაზუსტებას.   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

• დასაქმების შესაძლო ადგილების ჩამონათვალში მინიშნებულია ჰიდრო-ელექტრო ნაგებობები, 

სტუდენტი არ გადის ელექტრო ენეტგეტიკული მიმართულებით სწავლებას, დეფინიცია 

„ჰიდრო-ელექტრო“ სასურველია ჩანაცვლებული იქნას „ჰიდრო-საინჟინრო“ ან „ჰიდრო-

ტექნიკურით“.  

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  

   

  

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.  

http://gtu.ge/AboutStu/Mission.php
http://gtu.ge/AboutStu/Mission.php
http://gtu.ge/pdf/Strategic_Plan_for_Development_of_gtu_2018-2024.pdf
http://gtu.ge/pdf/Strategic_Plan_for_Development_of_gtu_2018-2024.pdf
http://gtu.ge/pdf/Strategic_Plan_for_Development_of_gtu_2018-2024.pdf
http://gtu.ge/pdf/Strategic_Plan_for_Development_of_gtu_2018-2024.pdf
https://goo.gl/dv3DSz
https://goo.gl/dv3DSz
https://goo.gl/dv3DSz
https://goo.gl/Xzc56p
https://goo.gl/Xzc56p
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის  „სამოქალაქო ინჟინერიის“  სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და მოიცავს  შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, 

უნარებს, პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას.  

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება ხდება თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ, 

რომელიც ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას და მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებსა და 

მეთოდებს და არსებითად საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს  
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კურსდამთავრებულებმა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; 

სწავლის შედეგების შეფასებისას გამოიყენება როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი შეფასების 

მეთოდები; პროგრამას განსაზღვრული აქვს სწავლის შედეგების (პირდაპირი) შეფასების 

მექანიზმი, რომელიც მოიცავს თითოეული სწავლის შედეგის დაგეგმვის, შეფასების, ანალიზის, 

პერიოდული მონიტორინგის და განვითარების მეთოდებსა და მიდგომებს. პროგრამის სწავლის 

შედეგის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის გაზომვადი და ნათელყოფს სწავლის შედეგის მიღწევის 

რეალისტურ გზებს. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების წარმოდგენილი გეგმით 

დასტურდება, რომ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება მოხდება თანმიმდევრულად,  

გამჭვირვალედ, დარგის სპეციფიკისთვის დამახასიათებალი პერიოდულობით; თითოეულ 

სილაბუსში გაწერილია სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის შეფასებისათვის 

შესაბამისი შეფასების ფორმები, კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. სათანადო 

პროცედურების გავლის შემდეგ ფაკულტეტის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო 

პროგრამაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის 

მოდიფიცირების საკითხი ეგზავნება უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად.  

საგანმანათლებლო პროგრამის არაპირდაპირი შეფასების უზრუველყოფის მიზნით 

ფაკულტეტზე შემუშავებულია მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავება/განვითარებაში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობას.  

აკადემიური პერსონალის ჩართულობა: პროგრამის მოდიფიცირებასთან დაკავშირებული 

თითოეული საკითხის შეთანხმება და გადაწყვეტა ხორციელდება დეპარტამენტის/ფაკულტეტის 

საბჭოს და აკადემიური საბჭოს მიერ. სასწავლო პროცესის და პროგრამის სწავლების ხარისხის 

პერიოდულ შეფასებას ახორციელებს ასევე სტუ-ს აკადემიური პერსონალისაგან შექმნილი 

ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კომისია.  

სტუდენტების ჩართულობა: საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების ხარისხის 

განვითარების მიზნით მუდმივად ხორციელდება სტუდენტების გამოკითხვა და ეწყობა ჯგუფური 

შეხვედრები პროგრამის ხელმძღვანელთან და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელთან ერთად. პროცესის ობიექტურად შეფასების მიზნით სტუდენტებისათვის 

შემუშავებულია სპეციალური კითხვარები.  

კურსდამთავრებულთა ჩართულობა: სწავლის შედეგების შეფასებისა და ანალიზის პროცესში 

უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭებათ კურსდამთავრებულთა გამოკითხვას და მათ ჩართულობას 

პროგრამის განვითარების პროცესში. ამ ეტაპზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამას 

„სამოქალაქო ინჟინერიას“ კურსდამთავრებული არ ყავს, თუმცა ფაკულტეტზე არსებობს 

შესაბამისი მექანიზმები თუ როგორ უზრუნველყოფს პროგრამა მათ ჩართულობას განვითარების 

პროცესში. პირველ რიგში ფორმირდება კურსდამთავრებულლთა სპეციალური ბაზები, რათა 

მუდმივად ჰქონდეს ფაკულტეტს მათთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა. შემუშავებულია 

სპეციალური კითხვარები.  

დამსაქმებლების ჩართულობა: ვინაიდან დამსაქმებელთა მოთხოვნები და საჭიროებები, 

საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია, მათი ჩართულობა 

პროგრამის განვითარების პროცესში ინტენსიურად ხორციელდება.  ფაქტობრივად მათი 

ინტერესების და საჭიროებების ანალიზი კარნახობს პროგრამას შრომის ბაზრის მოთხოვნის 

ტენდენციებს და მათი გათვალისწინება პროგრამის შემუშავება/განვითარების პროცესში 

კურსდამთავრებულთა მაღალკონკურენტუნარიანობის წინაპირობაა; შესაბამისად ფაკულტეტზე 

შემუშავებულია დამსაქმებლებთან ურთიერთობის სხვადასხვა მექანიზმები: ფაკულტეტზე 

გარკვეული პერიოდულობით ხორციელდება დამსაქმებელთა და დარგის სპეციალისტთა 

შეხვედრები, შეხვედრის ძირითადი მიზანია საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა, ასევე 

ხდება დამსაქმებელთა ინიციატივების და მოთხოვნების შეჯამება და იგეგმება შესაბამისი 

პროგრამული ცვლილებები.   მსგავსი შეხვედრა განხორციელდა რამდენიმეჯერ. დამსაქმებელთა 

ჯგუფმა ფაკულტეტის სხვა პროგრამებთან ერთად განიხილეს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“. მათი მოსაზრებები მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული 

და ასახული პროგრამაში. სამშენებლო ფაკულტეტი აქტიურად თანამშრომლობს  
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„ინფრასტრუტურის მშენებელთა ასოციაციასთან“  რომელიც აერთიანებს სამშენებლო დარგის 50 

მდე უმსხვილეს კომპანიას,  2019 წლის 21 მარტს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციასა და 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. მემორანდუმის მიზანია, მხარეებს, ერთი 

მხრივ, როგორც განათლების განმახორციელებელსა და კერძო სექტორს შორის, 

ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება და მხარეთა ძალისხმევით, შრომის ბაზრის 

კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა. ასოციაციის ორგანიზებით განხორციელდა 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის  „სამოქალაქო ინჟინერიის“ სწავლის შედეგების 

შეფასება და ანალიზი.     

გარე შეფასება უცხოური უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალის, ასევე დარგის 

სპეციალისტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

საფუძველს წარმოადგენს უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება და საუკეთესო 

პრაქტიკასთან დადარება. სწორედ ამ მოტივით 2019 წლის აპრილში ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“-ს შეფასების მიზნით გაიგზავნა კარლსრუეს 

გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტში. არქიტექტურისა და სამოქალაქო ინჟინერიის 

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალით დაკომპლექტებულ სამუშაო ჯგუფში მოხდა 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „სამოქალაქო ინჟინერიის“  განხილვა. დარგის 

სპეციალისტებმა შეაფასეს პროგრამა და წარმოადგინეს მოსაზრებები და რეკომენდაციები 

პროგრამაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. ექსპერტთა ჯგუფს ხელმძღვანელობდა 

ფაკულტეტის დეკანი ვ. ა. შვინგი და მოადგილე პროფესორი კლემენს ვიტლანდი. ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამის „სამოქალაქო ინჟინერიის“ აკადემიურმა პერსონალმა  გაიარა 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრში.  ამ ტრენინგის 

მასალა და სწავლების მეთოდოლოგია ეფუძნება ამერიკის აიოვას უნივერსიტეტის „სწავლასა და 

სწავლებაში დახელოვნების ცენტრის“ (CETL) უახლეს ტრეინინგ პროგრამებს. კურსის დასრულების 

შემდგომ თითოეულმა მათგანმა მიიღო ამერიკულ-ქართული სერტიფიკატი.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;   

• სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი;   

• შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი;   

• პროგრამის სწავლის შედეგების შედგენაში ჩართული დაინტერესებული პირების 

მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.   
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რეკომენდაციები  

• პროგრამის სწავლის შედეგებში არსებული ჩანაწერი: „აქვს უნარი, შეიმუშაოს და 

განახორციელოს ექსპერიმენტი, მოახდინოს მონაცემთა ანალიზი და ინტერპრეტაცია, 

გამოიყენოს სათანადო საინჟინრო შეფასება დასკვნების მისაღებად“ მოითხოვს 

დაკორექტირებას, რადგან ხსენებული უნარების მისაღებად საჭირო ცოდნისა და 

გაცნობიერების ელემენტები არ შეესაბამება ზოგადად ბაკალვარის ცოდნის დონეს;  

• სწავლის შედეგებში მოყვანილია  ჩანაწერი „აქვს უნარი ეფექტურად ფუნქციონირებდეს 

მრავალდისციპლინურ გუნდში, იცოდეს სამოქალაო ინჟინერისთვის აუცილებელი 

ლიდერობის პრინციპები და მიდგომები“,წარმოდგენილი უნარები უნდა მიიღწეოდეს 

საწარმოსთან ბმაში რეალურ გარემოში შესაბამისი დავალების შესრულებით და 

შესაბამისად არ ხერხდება ამ უნარების გაზომვით შეფასება;   

• დაკორექტირებას ითხოვს სწავლის შედეგებში არსებული ჩანაწერი „ესმის როგორ 

გამოიყენოს საინჟინრო მიდგომა ისეთი გადაწყვეტილების მისაღებად რომლებიც 

აკმაყოფილებენ მოსახლეობის ჯანდაცვის მოთხოვნებს“ სამოქალაქო ინჟინერი 

მიღებული ცოდნის კვალობაზე ვერ შეძლებს ამ მოთხოვნების კვალიფიცირებულად 

გათვალისცინებას, აქ შეიძლება გამოყენებული იქნას  ტერმინი „უსაფრთხო გარემო“.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):   

• რექტორის ბრძანებით შექმნილი ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 

კომისია, შესაბამისი დეპარტამენტების აკადემიური პერსონალი.  სწავლის შედეგების 

შეფასების ანალიზის საფუძველზე ხორციელდება.  

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   

შეფასება  

               ☐ 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  

საგანმანათლებ 

ლო 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 უმაღლეს 

საგანმანთლებლო დაწესებულებას განსაზღვრული აქვს „სამოქალაქო ინჟინერიის“ საბაკალავრო 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა, კერძოდ პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს პირს რომელიც 

ფლობს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებს, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდის გავლის გარეშე 

ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ისარგებლებს გარე ან 

შიდა მობილობით. შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის 

რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. შესაბამისად, 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის პროცესებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაცია 

თავსდება უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა 

გაეცნოს როგორც პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას ასევე მის შინაარსობრივ მხარესაც.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;   

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის №133/ნ  

ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წესდება” –  http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php ;  

• სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 17 ივნისის №482 დადგენილება „სტუ–ს სტუდენტთა 

კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია“.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

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  

http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php
http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php
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პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა 

და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრული და 

ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.    

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შემუშავებულია და აკადემიური საბჭოს მიერ 

დამტკიცებულია საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასების და 

განვითარების წესი, რომელიც თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის განსაზღვრავს 

პროგრამის შედგენის/განვითარების მეთოდოლოგიას. უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული 

ერთეული, და მათ შორის სამშენებლო ფაკულტეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური 

პერსონალი, რომელიც ჩართულნი არიან საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და 

განვითარების პროცესებში, ასევე საუნივერსიტეტო და საფაკულტეტო კომისიები, აქტიურად 

ხელმძღვანელობენ აღნიშნული წესით.  

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „სამოქალაქო ინჟინერიის“ სტრუქტურა 

თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის შინაარსთან და 

სწავლის შედეგებთან.  პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება 

სწავლების საფეხურს. პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია მისანიჭებელ 

კვალიფიკაციასთან და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამაში 

შემავალი სასწავლო კომპონენტები არის თანმიმდევრულად და ლოგიკურად დალაგებული; 

შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები არის ადეკვატური; პროგრამა აგებულია 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ევროპული კრედიტების ტრანსფერის 

სისტემის შესაბამისად; საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს  საგანმანათლებლო 

პროგრამის თავისუფალი კომპონენტების ფარგლებში არჩევითობას; პროგრამის სტრუქტურა: 

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარების 

ხელშეწყობაზე ორიენტირებულ სასწავლო კურსებს 109 კრედიტის და ძირითადი სწავლის სფეროს 

შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსებს 131 კრედიტის  

მოცულობით.  

პროგრამა „საქმოქალაქო ინჟინერია“ სტუდენტს აძლევს  დარგში კონკრეტული 

მიმათულებით სასწავლო კურსების არჩევის დიდ შესაძლებლობას, არჩევისას სტუდენტის მიერ 

გადაწყვეტულების მიღებადე პროფესიული უნარების გამოყენების მიზნით, სასურველი იქნებოდა 

მას გაევლო მოკლე კურსი პირობითი სახელით „შესავალი სპეციალობაში“ ან „სამოქალაო 

ინჟინერიის საფუძვლები“. 

 სასწავლო კურსისში „სამშენებლო პროცესის ორგანიზაცია და მართვა“ სილაბუსში მხოლოდ 

ერთი ლექცია,  დასახელებით „მშენებლობის უზრუნველყოფა მატერიალურ–შრომითი 

რესურსებით, სამშენებლო ტექნიკის გამოყენება“ განკუთვნილი სამშენებლო მანქანების 

სწავლებაზე. სასწავლო კურსში „მშენებლობის მეთოდები“ საკურსო სამუშაო ითვალიწინებს 

სამშენებლო მანქანების კომპლექსის შერჩევას და განსაზღვრას, ამ სამუშაოს შესრულების მიზნით 

სტუდენტს თეორიულ ნაწილში უნდა ქონდეს შესაძლებლობა შეისწავლოს აღნიშნული მანქანების 

სახეობები მუშაობის სპეციფიკაცია, აღნიშნული კურსის ლექციებზე დასახელებით „გრუნტების 

დამუშავების მექანიზირებული მეთოდები“ საუბარია სამშენებლო მანქანების ნაწილზე და 

ყურადღება გამახვილებულია გრუნტის სამუშაოთა მანქანებზე, მშენებლობა პროცესში კი 

გამოიყენება სხვა სახეობის მანქანები, მშენებლობის წარმოების თანამედროვე მეთოდებიდან 

გამომდინარე  სასურველია პროგრამის შინაარსში მეტი ყურადღება დაეთმოს სამშენებლო 

მანქანების ზოგადი საკითხების სწავლებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამაში მრავლადაა სასწავლო კურსები, რომელშიც 

გათვალისწინებულია საკურსო სამუშაოების, პროექტების და პრეზენტაციების მოზადება, 
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რისთვისაც საჭიროა გამოთვლების ჩატარება, გრაფიკების და დიაგრამების აგება, საინჟინრო 

შინაარსის ტექსტის მომზადება. რაც, მინიმუმ საოფისე პროგრამების ცოდნას მოითხოვს. საოფისე 

პროგრამების სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაწყებით საფეხურზე ხდება, სადაც 

მიღებული კომპეტენციები საინჟინრო მიმართულების საბაკალავრო საფეხურისათის საკმარისი არ 

არის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასურველია სასწავლო პროგრამაში გამოიძებნოს საშუალება 

სტუდენტებისათვის კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სწავლების მიზნით. 

  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;  

• საგანმანათლებლო  პროგრამების  დაგეგმვის,  შემუშავებისა  და 

 განვითარების მეთოდოლოგია;  

• პროგრამის  შემუშავებაში  ჩართული  დაინტერესებული  პირების 

 მონაწილეობის მტკიცებულებები.  

რეკომენდაციები:  

 მიზანშეწონილია როფესიული არჩევითი სასწავლო კურსების შესწავლამდე სტუდენტებს 

გავლილი ჰქონდეთ მოკლე კურსი პირობითი სახელით „შესავალი სპეციალობაში“ ან 

„სამოქალაო ინჟინერიის საფუძვლები“.  

 პროგრმაში მეტი ყურადღება უნდა  დაეთმოს სამშენებლო მანქანების   ზოგადი საკითხების 

სწავლებას;  

 კარგი იქნებოდა სასწავლო პროგრამაში გამოიძებნოს საშუალება სტუდენტებისათვის 

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სწავლების მიზნით; •    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

 სასურველია საწავლო კურსის „შესავალი ბიოლოგიაში“ პროგრამის სილაბუსი უფრო მეტად 

იქნას ადაპტირებული სამოქალაქო ინჟინერიის თემატიკასთან.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):   

 პროგრამა პირველივე სემესტრში აძლევს სტუდენტებს საშუალებას დამატებით 

ინდივიდუალური საჭიროების შემთხვევაში აიღონ ფაკულტეტის მიერ უფასოდ 

შეთავაზებული მათემატიკის მოსამზადებელი კურსი, რაც ხელს უწყობს მათ პროგრამის 

სავალდებულო სასწავლო კურსების უკეთ ათვისებაში.  

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   

შეფასება  

             ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              √  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

2.3. სასწავლო კურსი  
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 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  

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შესაბამისობაშია პროგრამაში არსებულ სწავლის შედეგებთან, რაც წარმოდგენილია  პროგრამის 

სწავლის შედეგების და სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების შესაბამისობის ცხრილის სახით.  

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციების 

ჩარჩოს მიერ რანჟირებულ კვალიფიკაციათა მეექვსე დონეს (რომელიც შეესაბამება ბაკალავრიატის 

საფეხურს).  

ყოველი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა დადგენილია ამ სასწავლო კურსის 

მიზნით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების, სხვადასხვა სწავლა-სწავლების მეთოდების 

საჭიროებისა და ასათვისებელი მასალის სირთულისა და მოცულობის შესაბამისად.  

სილაბუსებში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია  სამოქალაქო ინჟინერიის 

დარგის აქტუალურ მიღწევებზე, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევას. უცხოურ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის პროცესში 

მოძიებულ იქნა დარგის უახლესი უცხოური ლიტერატურა და გათვალისწინებულ იქნა სასწავლო 

კურსებში დამხმარე ლიტერატურის სახით.    

უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია აღნიშნული უცხოური ლიტერატურის გამოყენებით 

შეიქმნას დარგობრივი სალექციო კურსები, რომლებიც ორენტირებულნი იქნება დარგის უახლეს 

მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას.  

თითოეულ სასწავლო კურსში გაწერილია სწავლის შედეგები, რომელიც შეესაბამება 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს. სასწავლო კურსის თითოეული 

სწავლის შედეგის მიღწევა ფასდება. თითოეულ სასწავლო კურსში გაწერილია სწავლის შედეგების 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები.  

სასწავლო კურსის სილაბუსში „სამშენებლო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“ 

წარმოდგენილია საკურსო პროექტი, რომლიც 14 ეტაპისაგან შედგება და ყველა ეტაპი 

ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით სახარჯთაღრიცხო სამუშაოების შესრულებას. 

საკურსო სამუშაო არ შეესაბამება სასწავლო კურსის მიზანს: სტუდენტს შეასწავლოს მშენებლობის 

პროცესის ორგანიზაცია, მშენებლობის განხორციელების თანმიმდევრობა და მისი წარმართვის 

მიმდევრობითი, პარალელური და ნაკადური მეთოდები. ამასთან სახარჯთახრიცხო საქმიანობაზე 

არაა წარმოდგენილი სასწავლო საკითხები სილაბუსის თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილში. 

აღნიშნული საკურსოს აუცილებლობის შემთხვევაში ის სავარაუდოდ უნდა შესრულდეს სასწავლო 

კურსში რომელიც წარმოდგენილია სილაბუსით: „მშენებლობის ეკონომიკის პრინციპები“; 

კურსდამთავრებულს/სტუდენტს ეძლევა საშუალება იმუშაოს მერიებში, გამგეობებში და 

სამინისტროებში, სადაც სხვადასხვა პოზიციებზე მომუშავე ინჟინერი და ზოგადად სამოქალაქო 

ინჟინერი ვალდებულია ერკვეოდეს დარგში არსებულ რეგულაციებში. სასურველია პროგრამა 

გამდიდრდეს შესაძლებლობით, რათა სდუდენტს მიაწოდოს ცოდნა რეგულაციებსა მათ მიერ 

დადგენილი მოთხოვნების შესრულების პირობების შესახებ; სასურველია პროგრამის შინაარსში  

ყურადღება დათმოს სწავლებას სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ, მით უფრო, რომ სტუდენტს 

კურსის გავლის შემდეგ ეძლევა კერძო სექტორში მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც აღნიშნული 

მიმართულებით სავალდებულო მინიმუმალური ოდენობით  ცოდნა და შესაბამისი უნარები ხელს 

შეუწყობს მის შემდგომ პროფესიულ ზრდას და გაზდრის მის მიერ შესრულებული სამუშაოს 

ეფექტიანობას.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;  

• სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი; სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; • 

 ინტერვიუები პროგრამის შემუშავებაში ჩართულ დაინტერესებულ პირებთან;  

• პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში.  

რეკომენდაციები:  

• სასწავლო კურსის მიზანთან შესაბამისობაში მოყვანისათვის უნდა დაკორექტირდეს 

„სამშენებლო პროცესების ორგანიზაცია და მართვის“ სილაბუსი საკურსო პროექტთან  

დაკავშირებულ ნაწილში. აღნიშნული საკურსოს აუცილებლობის შემთხვევაში ის 

სავარაუდოდ უნდა შესრულდეს სასწავლო კურსში რომელიც წარმოდგენილია 

სილაბუსით: „მშენებლობის ეკონომიკის პრინციპები“.  

• მიზანშეწონილია პროგრამა გამდიდრდეს შესაძლებლობით, რათა სტუდენტს მიაწოდოს 

ცოდნა დარგში არსებულ რეგულაციებსა მათ მიერ დადგენილი მოთხოვნების 

შესრულების პირობების შესახებ;  

 •    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

•  სასურველია  პროგრამის  შინაარსში  ყურადღება  დათმოს 

 სწავლებას  სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ.  

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  

  

2.4  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.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი  

ბაკალავრიატს საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“ უზრუნველყოფს 

სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას.  პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია წინა საპროექტო პრაქტიკა - 4 კრედიტი და  საბაკალავრო პროექტი - 7 

კრედიტი. საბაკალავრო პროექტს სტუდენტი აფორმებს წინა საპროექტო პრაქტიკის კომპონენტზე 

დაყრდნობით.   

 პრაქტიკის კომპონენტის განხორციელების მიზნით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს 

გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება შემდეგ ორგანიზაციებთან: „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია“, შპს „არტ-ბონუსი“, შპს „ინ-სი“-ს 1, შპს „ლაინკუბი“ 1-ს, შპს 

„მშენექსპერტს“, შპს „ოპტიმალ-გრუპ+“-ს და შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფს“ შორის 

გაფორმებულია ხელშეკრულება, ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და შპს „ბურჯს“, 

ასოციაცია „ატუ“-ს და შპს „აქსისს“ შორის გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც განსაზღვრულია, რომ  შემსრულებელ პრაქტიკანტს 

დაუნიშნავს მენტორს და უზრუნველყოფს პრაქტიკის ჩატარებას შემკვეთის მიერ მიწოდებული 

პრაქტიკის სილაბუსისა და დღიურის შასაბამისად. პრაქტიკის დასრულების შემდეგ თითოეულ 

სტუდენტზე გასცემს ბეჭდით დამოწმებულ დასკვნა-დახასიათებას.  

მიმდინარე წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტსა და  

ა(ა)იპ „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას“ შორის გაფორმდა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ფარგლებში 

გათვალისწინებულია, საფეხურის შესაბამისად, სტუდენტების პრაქტიკული უნარების 

გამომუშავების უზრუნველყოფის მიზნით მათი ჩართულობა ასოციაციის წევრ კომპანიებში, სადაც 

შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ კომპანიის მიერ წამოწყებულ პროექტებში. პრაქტიკული 

გამოცდილება საშუალებას მისცემს სტუდენტებს განსაზღვრონ მშენებლობის მართვის 

თავისებურებები და სპეციფიკის გათვალისწინებით ბიზნეს საქმიანობის სუსტი და ძლიერი  

მხარეები გამოავლინონ. გაიაზრონ და დაადგინონ მათ შორის არსებული მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირები. წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად განუვითარდებათ ანგარიშების 

მომზადების და წარდგენის, ფინანსური დოკუმენტების განმარტების, ფინანსური ინფორმაციის 

ანგარიშების მომზადების, საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების გამოყენების და ბიუჯეტის 

მომზადების უნარი. ასევე, კომპეტენციის ფარგლებში განივითარონ საინჟინრო პრობლემების 

გადაჭრის უნარი; თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით მშენებლობის 

მარტივი პროცესების მართვის უნარი; მითითების შესაბამისად დარგში მშენებლობისათვის 

დამახასიათებელი საერთო პრობლემების იდენტიფიცირების, ფორმულირებისა და გადაჭრის 

უნარი; სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით მშენებლობისადმი წაყენებული მოთხოვნების 

გათვალისწინებით სამუშაოთა მარტივი პროცესების წარმართვის უნარი.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

 სამოქალაქო ინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;  

 ინტერვიუები დამსაქმებლებთან და სტაჟირების განმახორციელებლებთან;  

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;  

 ხელშეკრულებები/მემორანდუმები ეკონომიკურ აგენტებთან და პრაქტიკის ობიექტებთან.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):   

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   
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შეფასება  

              √  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები  

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის შინაარსს, 

სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი  

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „სამოქალაქო ინჟინერიის“ სასწავლო 

კურსები მოიცავს თემატიკის შესაბამისი სპეციფიკის სწავლა - სწავლების მეთოდებს. არსებული 

სწავლების მეთოდების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით  გათვალისწინებული   

სწავლის შედეგების  მიღწევას.   

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტების 

განსახორციელებლად გამოიყენება: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული, ლაბორატორიული 

მუშაობა, საკურსო სამუშაო/პროქტი, პრაქტიკა, დამოუკიდებელი მუშაობა, კონსულტაცია, 

საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა. სასწავლო კურსის პროგრამებში (სილაბუსებში) მოცემულია 

სწავლება - სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები, მაგალითად, დისკუსია/დებატები, 

თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება; ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, დემონსტრირება,  

ახსნა-განმარტება, ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერება, დედუქცია, ინდუქცია, ანალიზი, 

სინთეზი,  შემთხვევების შესწავლა (Case study), პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), 

წერითი მუშაობა, ქმედებაზე ორიენტირებული,  ლაბორატორიული და  პრაქტიკული აქტივობა 

და სხვა. თითოეულ სასწავლო კურსში სწავლება-სწავლის მეთოდები არის  მოქნილი და 

ითვალისწინებს სტუდენტების ინდივიდუალურ საჭიროებებს.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვებ გვერდი (სწავლება-სწავლის მეთოდები 

და შესაბამისი აქტივობები) http://gtu.ge/quality/Forms-Andecomendations/Recomendations.php;  

• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;   

• სასწავლო კურსის სილაბუსები.   

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

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  

  

  

http://gtu.ge/quality/Forms-And-ecomendations/Recomendations.php
http://gtu.ge/quality/Forms-And-ecomendations/Recomendations.php
http://gtu.ge/quality/Forms-And-ecomendations/Recomendations.php
http://gtu.ge/quality/Forms-And-ecomendations/Recomendations.php
http://gtu.ge/quality/Forms-And-ecomendations/Recomendations.php
http://gtu.ge/quality/Forms-And-ecomendations/Recomendations.php
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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 სტუ-ში 

მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და 

სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებას და შეესაბამება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 

ბრძანებას, რაც სრულად ვრცელდება წარმოდგენილ საგანმანათლებო პროგრამაზე და სრულად 

იქნება მოქმედეაში მოყვანილი მისი ფუნქიცონირებისას.  

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს სასწავლო კურსის სპეციფიკას და 

მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებს, კომპონენტებსა და მეთოდებს, რომლებიც საშუალებას 

იძლევა დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის 

კომპონენტებით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას 

გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები.  შეფასების შედეგები აისახება ელექტრონულ უწყისში, 

რომლებიც უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების შესახებ. 

ელექტრონულ უწყისს აქვს შეტყობინების ფუნქციაც, რომლის გამოყენებითაც სტუდენტს აქვს 

საშუალება სასწავლო კურსის პროფესორთან უშუალოდ დაამყაროს კავშირი და მიიღოს რჩევები მისი 

ნაკლოვანებების გაუმჯობესების გზების შესახებ; სტუდენტი ინფორმირებულია სტუ-ში მოქმედი 

შეფასების სისტემისა და შეფასებასთან დაკავშირებით მოქმედი რეგულაციების შესახებ;  პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად მონაწილეობს სწავლებისა და შეფასების 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესახებ დაგეგმილ ტრენინგებში და იღებს შესაბამის 

მხარდაჭერას. თითოეულ მათგანს წარმოდგენილი აქვთ შესაბამისი სერთიფიკატი და თან ერთვის 

მათ პირად ინფორმაციას.   

ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კომისია ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან ერთად ახორციელებს სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების ანალიზს, არსებული 

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებენ გარკვეულ რეკომენდაციებს პროგრამაში 

განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

 -  ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო ინჟინერია“;   

- სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები);   

- შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები  

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf    

- სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №2691;  

- ელექტრონული პორტალი https://leqtori.gtu.ge;  

- სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია  

 (http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf)  

 

რეკომენდაციები:    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის     

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):    

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი 

 (მოქმედი შემთხვევაში)   

აკრედიტებული  პროგრამის  

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf
https://leqtori.gtu.ge/
https://leqtori.gtu.ge/
https://leqtori.gtu.ge/
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf
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შეფასება  

√  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

  

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა  

სტანდარტი  
შესაბამისობაშია  

მოთხოვნებთან  

მეტწილად  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

ნაწილობრივ  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

არ არის  

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან  

სწავლების  

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა  

    

  

  

√  

    

  

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა სტუდენტებს აქვთ 

შესაძლებლობა ინდივიდუალური და/ან ჯგუფური კონსულტაცია გაიარონ ფაკულტეტის 

და პროგრამის ადმინისტრაციასთან.  

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს  და ხელს უწყობს სტუდენტების  

ინფორმირებას და ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში.  

  

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება  

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებასა და  

დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებით 

მხარდაჭერას.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი   სტუ-ში 

სტუდენტები იღებენ ინფორმაციას ყველა სიახლეზე როგორც ვერბალურად, ასევე ელექტრონულად. 

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობისთვის 

გათვალისწინებულია საკონსულტაციო საათები. სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა და მხარდაჭერა 

მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში, ღონისძიებებში, 

კონფერენციებსა და კვლევებში, რომელთა შესახებაც ისინი ინფორმირებულები  
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არიან უნივერსიტეტის ვებგვერდისა და თვალსაჩინო ადგილას განთავსებული საინფორმაციო 

დაფის მეშვეობით. აგრეთვე ისარგებლონ საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებით, თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ გასაუბრებულ სტუდენტთაგან არცერთ სტუდენტს  უსარგებლია გაცვლითი 

პროგრამებით, რის ერთ-ერთ  მიზეზადაც შეიძლება დასახელდეს ამ მიმართულებით 

ინფორმირებულობის არც თუ ისე მაღალი დონე. სტუდენტებმა აღნიშნეს, რომ მართალია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია გაცვლით პროგრამებზე სიახლეები, თუმცა 

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად უნივერსიტეტში არ არსებობს ადმინისტრაციის მხრიდან 

რეგულარული შეხვედრები. ამას გარდა, სტუდენტების თქმით, უკეთესი იქნება პროფესიული 

ინგლისურის უფრო სიღმისეულად შესწავლა.   

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით, ტარდება გამოკითხვები, რომელიც 

ორიენტირებულია საგანმანათლებო პროგრამების სტრუქტურის, შინაარსის მათი სათანადო 

მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფის დადგენილ სტანდარტებთან 

შესაბამისობის პერიოდულ შეფასებაზე.  

სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკაში არსებული რესურსები, აღნიშნულ 

რესურსებს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პერსონალი ასევე აგზავნის მეილის 

საშუალებით. ვიზიტის დროს დადგინდა, რომ პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო 

ლიტერატურას ნამდვილად ფლობს უნივერსიტეტი, თუმცა მათი გარკვეული ნაწილი 

ხელმისაწვდომია მხოლოდ უნივერსიტეტის მთავარ ბიბლიოთეკაში. დაწესებულების პერსონალი, 

მათ შორის პროგრამაში ჩართული პირები ზრუნავენ სტუდენტთა დასაქმებასა და მათ კარიერულ 

განვითარებაზე, სტუდენტებს აქვთ წვდომა გამოცხადებულ ვაკანსიებზე. სტუდენტებს აქვთ 

საშუალება ჩაერთონ სპორტულ, კულტურულ და სხვა გასართობ აქტივობებში, რომელსაც 

სთავაზობს უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია. ასევე, სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაუტარდეთ 

კონსულტაციები პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო გრაფიკის შესაბამისად. 

ინტერვიუებისა და მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძლევზე დადგინდა, რომ ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური რეგულარულად აწარმოებს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასა და 

ლექტორების შეფასების მიზნით გამოკითხვებს და მიღებული შედეგების ანალიზს, რასაც იყენებს 

სწავლების პროცესის გასაუმჯობესებლად.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

 სამოქალაქო ინჟინერიის საბაკალვრო პროგრამა;  

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;  

 ინტერვიუ  პროგრამის  ხელმძღვანელთან,  სტუდენტებთან, 

 კურსდამთავრებულებთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;  

 უნივერსიტეტის ვებ გვერდი  http://gtu.ge/  ;  

 პროგრამაში ჩართულ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა;  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

 სასურველია გააქტიურდეს მუშაობა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების პროცესებში  

სტუდენტების ჩასართავად, შესაბამისად მეტად გაიზარდოს ამ მხრივ სტუდენტთა 

ინფორმირებულობის დონე და მეტი ყურადღება დაეთმოს პროფესიული ინგლისურის 

სწავლების პროცესებს;  

 სასურველია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ლიტერატურა სრულად იქნეს 

განთავსებული პროგრამისთვის გათვალისწინებულ კორპუსის ბიბლიოთეკაში.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):   

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   

http://gtu.ge/
http://gtu.ge/
http://gtu.ge/
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შეფასება  

              √  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა  

პროგრამა პირველად გადის აკრედიტაციის პროცესს, და შესაბამისად არა აქვს მაგისტრატურისა და 

დოქტურანტურის საფეხურები  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

არ შეფასდა  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

  

რეკომენდაციები:  

  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
o   

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   
  

შეფასება  

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა  
  

სტანდარტი  
შესაბამისობაშია  

მოთხოვნებთან  

მეტწილად  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

ნაწილობრივ  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

არ არის  

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან  

სტუდენტთა  

მიღწევები,  

მათთან 

ინდივიდუალუ 

რი მუშაობა  

  
  

√  
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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 
სამოქალაქო ინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას ახორციელებს შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე 26 აკადემიური აქედან 23 პროფესორი 13 ასოცირებული პროფესორი და 2 

მოწვეული პირი. რაც უზრუნველყოფს პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებელ  წარმართვას და პროგრამის მდგრადობას. პროგრამის განმახორციელებელ 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, რაც დასტურდება მათ მიერ 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესრულებული სამეცნიერო  ნაშრომებით, საერთაშორისო და 

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობით. პროგრამას აქვს განმახორციელებელი 

პერსონალის სემესტრულად განახლებადი დატვირთვის სქემა, რომელიც მოიცავს შესაბამის 

დატვირთვას მათზე დაკისრებული მოვალეობიდან გამომდინარე. პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალი ჩართულია საკონსულტაციო და პროგრამის განვითარების პროცესში, ისინი 

აფილირებულები არიან უნივერსიტეტთან.  

პროგრამას ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის 

აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება, საჭირო პროფესიული კავშირები ადგილობრივ და 

საერთაშორისო დონეზე. იგი მონაწილეობს პროგრამის შეფასება-განვითარებასა და 

განხორციელებაში. პროგრამის ხელმძღვანელის ხედვა შეესაბამება თანამედროვე 

საგანმანათლებლო დარგობრივი პროგრამის განხორციელებისა და განვითარების სტანდარტებსა და 

ტრენდს. პროგრამის შემუშავებაში, პროგრამის შეფასება-განვითარებასა და განხორციელებაში. 

პროგრამას უშუალოდ ემსახურება სტუ-ს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე შესაბამისი რაოდენობის 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი. დამხმარე პერსონალი ჩართულია ლაბორატორიულ 

და პრაქტიკულ საქმიანობაში.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის №133/ნ  

ბრძანება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წესდება” –  http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php;  

• სამშენებლო ფაკულტეტის დებულება https://goo.gl/dv3DSz;  

• ბრძანება # 136 სტუ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის 

გამოცხადების თაობაზე (04,07,2017)  http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brzz.136.PDF  

• კონკურსის ვადები და ჩატარების პირობები  

http://gtu.ge/pdf/kon/konkursi_2017/konkursi_2017_1.pdf  

• სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 14 მაისის # 253 დადგენილებით დამტკიცებული 

აკადემიური დატვირთვების გაანგარიშებისა და განაწილების ინსტრუქცია;  

• პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის CV,   კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, შრომითი და აფილირების ხელშეკრულებები;   

• აკადემიური პერსონალის მეცნიერული მიღწევები http://science.gtu.ge/   

• პროგრამის ხელმძღვანელის ფუნქციები;  

• პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია;  

• ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის სამუშაოს აღწერები;  

• ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის CV;  

 •  აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვები.   

რეკომენდაციები:    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის     

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):     

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი 

 (მოქმედი შემთხვევაში)   

აკრედიტებული  პროგრამის  

შეფასება  

              √  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.  

http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php
http://gtu.ge/AboutStu/Thesis.php
https://goo.gl/dv3DSz
https://goo.gl/dv3DSz
https://goo.gl/dv3DSz
http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brzz.136.PDF
http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brzz.136.PDF
http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brzz.136.PDF
http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brzz.136.PDF
http://gtu.ge/pdf/kon/konkursi_2017/konkursi_2017_1.pdf
http://gtu.ge/pdf/kon/konkursi_2017/konkursi_2017_1.pdf
http://gtu.ge/pdf/kon/konkursi_2017/konkursi_2017_1.pdf
http://science.gtu.ge/
http://science.gtu.ge/
http://science.gtu.ge/
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი უნივერსიტეტში 

ხორციელდება პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის  პერიოდული შეფასება. ფასდება როგორც მათი სასწავლო ასევე კველვითი 

საქმიანობა; პერიოდულად ხდება ასევე  მათი კმაყოფილების კვლევა, ფაკულტეტის 

ადმინისტრაცია რეგულარულად აწარმოებს, აანალიზებს და  აქტიურად იყენებს  შეფასების 

შედეგებს,  რათა ხელი შეუწყოს ფაკულტეტის თითოეულ აკადემიურ, სამეცნიერო და მოწვეულ 

პერსონალს საკუთარი ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებაში და პროფესიულ 

განვითარებაში;  აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის მიერ 

სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელების ხელის შესაწყობად არსებობს როგორც 

მატერიალური, ასევე ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის პრიორიტეტულ 

მიმართულებებში განსაზღვრულია ,,ხარისხზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება“ და ,,ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა“, 

რომელთა წარმატებით განხორციელება ძირითადად დაფუძნებულია უნივერსიტეტში 

დასაქმებული აკადემიური /სამეცნიერო/მოწვეული/ადმინისტრაციული/დამხმარე პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების, საგანმანათლებლო და კვლევითი/სამეცნიერო პროცესის 

ეფექტიანად წარმართვის ხელშეწყობისთვის შემუშავებული პერსონალის განვითარებაზე 

ორიენტირებული „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების 

მართვის პოლიტიკითა და სტრატეგიით“.  

სამშენებლო ფაკულტეტის პერსონალის საქმიანობის შეფასების პოლიტიკის მიზნებია:  

აკადემიური პერსონალის კომპეტენციების დადგენა; აკადემიური პერსონალის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების შეფასება;  აკადემიური პერსონალისთვის დახმარების გაწევა;  აკადემიური 

პერსონალის მუდმივი პროფესიული ზრდის უზრუნველყოფა; აკადემიური პერსონალის 

ტრენინგის საჭიროებების განსაზღვრა.   

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილია პროფესიული განვითარების ცენტრი, 

სადაც პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი გადის  ტრენინგებს შემდეგი 

მიმართულებით: კარიერის დაგეგმვა; სწავლისა  და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები; 

სწავლის შედეგები და მათი შეფასება; სამშენებლო ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს აქვს  

შესაბამისი კომპეტენცია, რაც დასტურდება: მათ მიერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში  

შესრულებული, ავტორიტეტული ინდექსაციის მქონე ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო 

გამოცემებში გამოქვეყნებული  
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ნაშრომებით; სტუ-ში ფუნქციონირებს რექტორის ბრძანებით შექმნილი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიები, რომლებსაც სხვა ძირითად ფუნქციებთან 

ერთად ევალება აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის და 

საგანმანათლებლო პროგრამებთან შესაბამისობის შეფასება.   

კოლეგიალური შეფასების პროცესში აღმოჩენილი ხარვეზების შესახებ კომისიის 

თავმჯდომარე (ან კომისიის სხვა უფლებამოსილი პირი) წერილობით მიმართავს ფაკულტეტის 

დეკანს. მიღებული ზომების ან რეაგირებაზე უარის შესახებ კომისიამ დაუყოვნებლივ უნდა 

აცნობოს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.   

 სტუ-ის აკადემიურ, მოწვეულ პროფესორთა და მასწავლებელთა პერსონალის მიერ 

(პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი, უფროსი 

მასწავლებელი, მასწავლებელი) აკადემიურ, სამეცნიერო-კვლევით და სტუ-სთვის 

მნიშვნელოვან სხვა საქმიანობაში მიღწეული შედეგების შეფასება ყოველწლიურად წარმოებს 

შემდეგი კრიტერიუმებით:  

 აქტივობები აკადემიურ საქმიანობაში   

 აქტივობები მეცნიერების ხაზით   

 სტუ-სათვის მნიშვნელოვანი სხვა საქმიანობები  ამისათვის თითოეული 

აკადემიურ საქმიანობაში ჩართული პირი ავსებს ანკეტა-კითხვარს. სტუ-ში და 

ფაკულტეტებზე ფუნქციონირებს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-

საგამომცემლო საბჭოები, რომელზეც წარსადგენი სასწავლო მასალა გადაეცემა 

ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს დასკვნის მომზადებისათვის. 

შესაბამისად, აკადემიური პერსონალის მიერ მომზადებული სასწავლო-მეთოდური 

მუშაობის, მასალის მომზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებთან მათი თავსებადობის 

შესახებ მზადდება დასკვნა, რომელსაც ეცნობა მასალის ავტორი, რაც აგრეთვე ემსახურება 

პერსონალის შეფასებას განვითარების მიზნით. ადამიანური რესურსის პროფესიული 

განვითარების სტიმულირება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ხდება სხვადასხვა 

მიმართულებით: პროფესიული განვითარება ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც მიზნად ისახავს პროფესიული ცოდნისა და 

უნარების გაღრმავებასა და გაუმჯობესებას.  

სტუ-ის შიდა რეგულაციები, სამართლიანი და ეფექტიანი დასაქმების პოლიტიკის 

გატარების ფარგლებში, უზრუნველყოფს პერსონალის სამსახურში მიღების (არჩევა/დანიშვნა) 

გამჭვირვალე და ობიექტურ პროცედურას, რომელიც უზრუნველყოფს აკადემიური, სამეცნიერო, 

მოწვეული, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის პოზიციებზე კვალიფიციური 

კადრების მოზიდვასა და დასაქმებას. ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად და არჩევნების 

ჩატარების შესახებ ინფორმაცია თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, რომელიც 

გამჭვირვალეა და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.  

 პროფესიული განვითარების აქტივობათა შედეგები გამოიყენება უნივერსიტეტის  

პერსონალის მართვის საერთო პოლიტიკაში.  

 სტუ-ს ხელმძღვანელობა აღიარებს და აფასებს ყოველი თანამშრომლის მიღწევებს, ხდება  

თითოეულის ინიციატივისა და შემოქმედებითი ძიების მაქიმალურად წახალისება.   

მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება სამუშაოს შესრულების ხარისხის შეფასების შედეგად მიღებულ 

ინფორმაციაზე, ასევე საყოველთაო წახალისების გზით, პრემირებისა თუ სახელფასო დანამატის 

(ბონუსის) გაცემის გზით. დამატებითი წახალისების სისტემა ითვალისწინებს სოციალურად 

დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტი შვილების უნივერსიტეტში სწავლისთვის 

განსაკუთრებული  პირობების  (ნაწილობრივი  ან  სრული  დაფინანსება) 

 შეთავაზებას, თანამშრომლების აკადემიურ და სამეცნიერო გარემოში ჩართვაზე 

მოტივაციას. პერსონალი საკუთარი მიღწევების შესახებ ინფორმაციას განათავსებს მეცნიერული 

მიღწევების  პერსონალურ  გვერდზე,  რომელიც  განთავსებულია  სტუ-ის 

 ვებგვერდზე  

(http://science.gtu.ge/).  

შეუძლებელია პერსონალის ადეკვატური შეფასების ამოცანის გადაწყვეტა შესაბამისი 

შეფასებითი ტექნოლოგიების, პროცედურების და მეთოდების დამუშავების გარეშე. ეს არის 

რთული ფუნქცია, რომელიც თხოულობს მაღალ პროფესიონალიზმს, პედაგოგიურ ოსტატობას, 

http://science.gtu.ge/
http://science.gtu.ge/
http://science.gtu.ge/
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შეფასების ჩამტარებელი ადამიანის საერთო კულტურის მაღალ დონეს. შეფასების მიზანია - 

შესრულებული სამუშაოს ეფექტიანობის გაზომვა. შეფასება შეიძლება წარმოვიდგინოთ  
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როგორც კონტროლის ფუნქციის გაღრმავება.  

პერსონალის მართვის მრავალი პრობლემის ეფექტიანად გადაწყვეტა უშუალო კავშირშია 

ორგანიზაციის პერსონალის საქმიანობის შეფასებასთან.  პერსონალის საქმიანობის შეფასება 

მუდმივად მიმდინარე პროცესია (ტექნოლოგიაა). იგი პრაქტიკულად პერსონალის მართვის 

სამუშაოების საფუძველია, საბაზო ტექნოლოგიაა, რომელიც იძლევა ადამიანების სწორად 

შერჩევის, მათი საქმიანობის რეალური შედეგების შეფასებისა და შესაძლებლობების 

გონივრულად განკარგვის საშუალებას. შეფასება - ეს რთული ინსტიტუციონალური განათლებაა, 

რომელიც ეყრდნობა განსაზღვრულ თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს და 

ორგანიზაციულ-მეთოდოლოგიურ მექანიზმებს.   

სამშენებლო ფაკულტეტის პერსონალის საქმიანობისა და შრომითი პოტენციალის 

შეფასებისთვის ფაკულტეტზე სისტემატურად ხორციელდება გამოკითხვები, ხდება შედეგების 

შეფასება, ანალიზი და განვთარების მიმართულებების განსაზღვრა.  

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიის მიერ შემოწმებული 

იქნა სამშენებლო ფაკულტეტის პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექციები, შეფასდა 

ინდივიდუალური და საერთო მდგომარეობა. შეფასების შედეგები ამ ეტაპზე 

დამაკმაყოფილებელია, ასევე ინფორმაციის საერთო შეჯამებისას გამოიკვეთა გარკვეული 

მიმართულებები, რის საფუძველზეც დაიგეგმება პერსონალის განვითარების მხარდამჭერი 

ღონისძიებები.  

სამშენებლო ფაკულტეტის პერსონალის პირადი საქმეებით დასტურდება, რომ 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის „სამოქალაქო ინჟინერიის“ განმახორციელებელი 

პერსონალიდან პროფესიული განვითარების მიზნით უმრავლესობას  აქვს სხვადსხვა 

ტრენინგების სერთიფიკატი და საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში, 

სიმპოზიუმებსა და სემინარებში მონაწილეობის მაღალი მაჩვენებელი.   

სტუ-ში მოქმედებს წახალისების ბონუსური სისტემა, მაგრამ მიმდინარე სასწავლო წელს 

ინფრასტრუქტურის აღდგენასა და გაუმჯბესებაზე ფინანსური რესურსებია  მიმართვის გამო 

სისტემის მოქმედება შეჩერებული იქნა.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

- პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის CV,   კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, შრომითი და აფილირების ხელშეკრულებები, 

სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;  

- „სტუ-ის პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების შესახებ“ სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის № 531 დადგენილება; 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf;   

- „სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი“ - სტუ-ის 

აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 6 მაისის № 450 / დადგენილება; 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/450cesi.pdf;   

- აკადემიურ, მოწვეულ პროფესორზე და მასწავლებელთა პერსონალზე სახელფასო დანამატის 

(ბონუსის) გაცემის წესი;   

- ვებ გვერდი - „პროფესიული განვითარების ცენტრი“ (http://hpep.ge/ge/);  

- ფაკულტეტის ბიუჯეტი;  

- ფაკულტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):   

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/450cesi.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/450cesi.pdf
http://hpep.ge/ge/
http://hpep.ge/ge/


 

29  

  

შეფასება  

             √  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 

ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა  რაოდენობრივად და 

ხარისხობრივად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების მიღწევას;  სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და ასევე ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში 

განთავსებულია სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო ლიტერატურა, უახლესი 

სამეცნიერო პერიოდული გამოცემები.  ბიბლიოთეკაში თვალსაჩინო ადგილას, ასევე 

ბიბლიოთეკის ვებ გვერდზე განთავსებულია  

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი.  

სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული 

ფონდი მრავალფეროვანია, განახლებადია დარგში მიმდინარე განვითარებების კვალდაკვალ და 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში მიმდინარე ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევასა და კვლევითი/სამეცნიერო კვლევით საქმიანობის განხორციელებას. 

სილაბუსებში მითითებული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესის 

შესაბამისად.   

ნებისმიერი მომხმარებლისთვის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია 

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი და ლიტერატურის ელექტრონული საძიებო სისტემა, 

ამასთან, სტუდენტებსა და პერსონალს აქვთ წვდომა Elsevier-ის მიერ შემოთავაზებულ 

პროდუქტებზე - სამეცნიერო ბაზებზე: ScienceDirect და Scopus, Cambridge University Press, Royal 

Society Publishing – journals, Bioone, IMF eLibrary, SAGE Journals, Edward Elgar Publishing, Duke 

University Press, Massachusetts Medical Society, Polpred.com Mass Media Review.   

სტუ  მონაწილეობს პროექტში „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის“, 

რომელიც ითვალისწინებს გაწევრიანებას კონსორციუმში და საინფორმაციო საშუალებების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფას. კონსორციმში მონაწილეობით სტუ-ის მიეცა შემდეგი 

ელექტრონული რესურსების გამოყენების უფლება: Publishing Jurnals and Developmens Studies 

ebooks, IMechE Jurnals, Royal Society Jurnals Collection, SAGE Premier. აღსანიშნავია, რომ მომავალში 

დაგეგმილია ბაზების გაფართოება.   

პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას უზრუნველყოფს უწყვეტი ელექტროენერგია, 

გათბობის სისტემა, სველი წერტილები და სამედიცინო ცენტრი ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა 

და პერსონალისთვის.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

- სტუ–ს ცენტრალური სამეცნიერო ტექნიკური ბიბლიოთეკა: http://gtu.ge/Library/    

- ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა:  https://goo.gl/fsWZLk   

- უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი მდგომარეობა;  

- სტუ-ის უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ამონაწერები საჯარო 

რეესტრიდან;   

- სტუ-ს მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;   

- წიგნადი ფონდის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტაცია;   

- საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

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  

  

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა  

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების 

გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს.  

http://gtu.ge/Library/
http://gtu.ge/Library/
https://goo.gl/fsWZLk
https://goo.gl/fsWZLk
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა პროგრამისთვის ფაკულტეტის ბიუჯეტითაა გათვალისწინებული, რომლის 

მხოლოდ ნაწილს შეადგენს პროგრამის სტუდენტთა მიერ გადახდილი სწავლის საფასური. 

შესაბამისად, პროგრამის ფინანსური მდგრადობა ფაკულტეტის საერთო შემოსავლით არის 

უზრუნველყოფილი, რომელიც პერიოდულად იზრდება და ამჟამად  მიმდინარე ხარჟების 

დასაფარად (ხელფასები გადასახადები) გამოყოფილია მთლიანი ბიუჯეტის 1,5% ხოლო პროგრამის 

შემუშავებასა და დანერგვაზე გაჭერილი იქნა ბიუჯეტის 27%.   

ბიუჯეტის შევსების ძირითადი წყაროა სახელმწიფოს მიერ და უშუალოდ სტუდენტების მიერ 

სწავლებაში გადახდილი თანხები, პლიუს ექსპერტული მომსახურებით, შეკვეთილი ტრენინგებით, 

სამეცნიერო გრანტებით და სხვა მსგავსი საშუალებებით მოზიდული სახსრები. შრომის ანაზღაურება 

ბიუჯეტის მთავარ ხარჯვით ნაწილს შეადგენს, იგი დაახლოებით მისი 44%-ა. ბიუჯეტის 29%-მდე 

ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის და პროგრამების განვითარებას ხმარდება, მათ რიცხვში 

მოცემული პროგრამისაც, ხოლო თითქმის 27% —  კომუნალური გადასახადების დაფარვას და 

მომსახურებას. იგივე პროპორციით ნაწილდება სასწავლო პროგრამების ფინანსურ 

უზრუნველყოფაზე გამოყოფილი სახსრებიც, მათ რიცხვში — მოცემულ პროგრამაზეც.  

ყოველწლიურად, სავარაუდო ხარჯებისა და შემოსავლების გათვალისწინებით, ფაკულტეტი 

დამოუკიდებლად შეიმუშავებს წლიურ ბიუჯეტს, რომელსაც დასამტკიდებლად წარუდგენს სტუ-ს 

წარმომადგენლობით საბჭოს. სწორედ ამ დროს წყდება, თუ რამდენი სტუდენტი და რომელ 

პროგრამაზე უნდა იყოს მიღებული, რათა მათი სწავლების სრული ციკლი სათანადოდ იყოს 

ფინანსურად უზრუნველყოფილი.  

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „სამოქალაქო ინჟინერიაზე“  დაგეგმილი 40 

სტუდენტის მიღება. 40 სტუდენტის არსებობის შემთვევაში გაანგარიშებული ბიუჯეტის მიხედვით, 

ცალსახად იკვეთება რომ პროგრამა მომგებიანია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

 -  სტუ-ის ბიუჯეტი;  

 პროგრამის ფინანსური ანალიზი;  

 ინტერვიუები ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, 

აღრიცხვაანგარიშგება დეპარტამენტის უფროსთან.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

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  

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა  
    

სტანდარტი  
შესაბამისობაშია  

მოთხოვნებთან  

მეტწილად  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

ნაწილობრივ  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

არ არის  

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან  
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სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა  

 
√    

      

  

  

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 შიდა ხარისხის 

შეფასება რეგლამენტირებულია სტუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილებით N01-05-04/108, 17 

აპრილი 2018 წ., რომელიც აღწერს იმ პროცედურების სისტემას, რომელთა დახმარებითაც 

ხორციელდება ხარისხის შიდა შეფასება. პირველ რიგში, აღნიშნული სისტემა ითვალისწინებს 

შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებში მოცემულ შემდეგ პრინციპიალურ მოთხოვნებს: 

მომხმარებელზე ორიენტაციას, ხელმძღვანელობის ლიდერობას, თანამშრომელთა ჩართულობას, 

მუდმივი გაუმჯობესებას, გადაწყვეტილებების მიღებას ფაქტებისა და მონაცემების საფუძველზე 

და ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობას პარტნიორებთან. ამასთან, სტუ-ში მოქმედი ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმის სტრუქტურა, ფუნქციონირება და განვითარება, ეფუძნება ISO 

9000 სერიის ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს და შესაბამისობას 

ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში „ხარისხის 

უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ევროპის უმაღლესი 

განათლების სივრცეში“ მოცემულ სტანდარტებთან, ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა 

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა სისტემის ძირითადი საყრდენია, სტუ-ში მას ოფიციალური 

სტატუსი გააჩნია და საჯაროდ ხელმისაწვდომია. იგი განსაზღვრავს სტუ-ს ხელმძღვანელობის 

ხედვასა და ძირითად ღირებულებებს ხარისხთან მიმართებაში. პროგრამების შემუშავება და 

დამტკიცება აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული საგანმანათლებლო პროგრამების ფორმების 

და საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვისა და დასამტკიცებლად წარდგენის წესის 

მიხედვით ხორციელდება (იხ. სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის 

დადგენილებები № 01-05-04/01 და № 01-05-04/12). პროგრამის შემუშავება ხდება სპეციალურად 

შექმნილი ჯგუფის მიერ, რომელშიც აკადემიური და სამეცნიერ პერსონალი, შესაბამისი დარგის 

წარმომადგენლები, ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი, მენეჯერის 

სამსახურის წარმომადგენელი და სხვ. გარდა ამისა, პროგრამის დაგეგმვასა და შემუშავებაში 

მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ სტუდენტებმა, კურსდამთავრებულებმა, დამსაქმებლებმა და სხვა 

დაინტერესებულმა პირებმა.  

პროგრამაში ჩამოყალიბებული სწავლის მიზნები და მოსალოდნელი   შედეგები სრულ 

შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი სტუ-ს სტრატეგიასთან. ECTS-ის კრედიტებში განსაზღვრული  
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სტუდენტების სასწავლო დატვირთვის სისწორე პერიოდულად მოწმდება სტუდენტის რეალური 

დატვირთვის შესახებ სრული ინფორმაციის შეგროვებითა და ანალიზით. პრაქტიკების 

ორგანიზება და მიმდინარეობის ზედამხედველობა ხდება სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 

26 მარტის № 01-05-04/86 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მიხედვით.  

სტუდენტზე ორიენტირებულმა სწავლამ, სწავლებამ და შეფასებამ უნდა უზრუნველყოს მისი 

მოტივაცია, თვითრეფლექცია და სასწავლო პროცესში ჩართულობის სტიმულირება. ამ კუთხით 

პროგრამა იყენებს თანამედროვე პედაგოგიური მეთოდებს, რომელთა ჩამონათვალი და შესაბამისი 

აქტივობები სათანადო განმარტებებით, რეკომენდაციის სახით განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვებ-გვერდზე. ხოლო კონკრეტული მეთოდები და 

აქტივობები მოცემულია სასწავლო კურსის პროგრამებში და მოწმდება მათი შესაბამისობა 

პროგრამის მიზნებთან და სწავლის შედეგებთან. აგრეთვე, რეგულარულად ფასდება რამდენად 

ავითარებს იგი სტუდენტში ავტონომიურობის გრძნობას და, ამავდროულად, უზრუნველყოფს 

ადეკვატურ კონსულტაციებსა და მხარდაჭერას პედაგოგების მხრიდან. მნიშვნელოვანია, რომ 

სტუ-ს სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვს, მათი ინტერესების გათვალისწინებისა და სათანადო 

პირობების დაცვის შემთხვევაში, გადავიდეს ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.  

სტუ-ში დანერგილია სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა, რომელიც სტუდენტის 

ინდივიდუალურ მიღწევებს ასახავს. შეფასების პროცედურების ვადები, შეფასების თითოეული 

ფორმისა და კომპონენტის ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში და, საჭიროების შემთხვევაში, 

კომპონენტშიც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და სხვა, შესაბამისი კრიტერიუმების ჩვენებით 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვებ-გვერდზე 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf და ხელმისაწვდომია როგორც 

შემფასებლებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის.  

გარკვეულ საგნებში სტუდენტების ცოდნის შეფასება სტუ-ს საგამოცდო ცენტრის 

საშუალებით ხდება, ხოლო სხვა საგნებში ცოდნის შეფასება შესაძლებელია განხორციელდეს 

ერთზე მეტი შემფასებლის მიერ, მაგალითად, სასწავლო კურსის წამყვან პროფესორთან ერთად, 

შეფასების პროცესში მონაწილეობა შეიძლება მიიღოს პრაქტიკული ნაწილის პედაგოგმა ან სხვა 

უფლებამოსილმა პირმა.  

აღსანიშნავია, რომ სტუ-ში მოქმედებს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს მუდმივად ადევნოს თვალი 

საკუთარი შეფასებების შედეგებს. პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში სტუდენტმა შეიძლება 

მიმართოს ფაკულტეტის დეკანს ან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, აგრეთვე, 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ან ხელმძღვანელობას. გარდა ამისა, 

სისტემა აღნიშნული ინფორმაციის სტატისტიკური დამუშავებისა და ანალიზის საშუალებას 

იძლევა სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით.    

სტუდენტის მიღება, პროგრესია, აღიარება და სერტიფიცირება არსებულ 

კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში მყოფი პროცედურების მეშვებით მიმდინარეობს, 

რისთვისაც სტუ-ში არსებობს შესაბამისი მექანიზმები და შემუშავებულია სათანადო 

სამართლებრივი აქტები. მაგალითად, აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულია სასწავლო 

პროცესის მართვის ინსტრუქცია (http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf), სტუ-ს 

სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია 

(http://gtu.ge/StudyDep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf) და სხვა აუცილებელი 

დოკუმენტები, აგრეთვე, სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული 

რეკომენდაციები და ა. შ.  

მასწავლებლები/ლექტორები სტუ-ში თანამშრომლების მიღების მკაფიო, გამჭვირვალე და 

სამართლიანი პროცესების მეშვეობით მიიღებიან. არსებული კანონმდებლობისა და სტუ-ს 

წესდების შესაბამისად, მათი შრომის ანაზღაურების ოდენობასა და პირობებს, აგრეთვე, 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebaN2691.pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf
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აკადემიური პერსონალის დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას აკადემიური საბჭოს წარდგინებით 

ამტკიცებს წარმომადგენლობითი, ამ ამოცანის გადასაჭრელად შემუშავდა და დამტკიცდა 

თითოეული თანამდებობის სამუშაო აღწერილობა, სადაც ნათლად არის განსაზღვრული 

შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, შესასრულებელი ფუნქციებისა და მოქმედი 

კანონმდებლობის გათვალისწინებით.     

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეიძლება მხოლოდ ღია კონკურსის 

წესით, რომელსაც, აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აცხადებს რექტორი. 

კონკურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს საკონკურსო კომისია, რომელიც იქმნება უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს მიერ  სასწავლო რესურსები და სტუდენტების მხარდაჭერა ფიზიკური 

(ბიბლიოთეკა, სასწავლო რესურსები და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა) და 

ადამიანური (კონსულტანტები და სხვა მრჩეველები) შესაძლებლობების ფართო სპექტრის 

შეთავაზებით, აგრეთვე მხარდამჭერი სერვისების არსებობით და ხელმისაწვდომობითაა 

უზრუნველყოფილი. სტუ ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის (დასაქმებული და უცხოელი, ასევე, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) სტუდენტების საჭიროებებს. სტუდენტთა უკეთესი 

ინფორმირებისთვის არსებული სერვისების შესახებ, მიმდინარეობს სტუ-ს ვებ-გვერდის სრული 

რეორგანიზაცია შემდეგი რუბრიკების გათვალისწინებით: „სტუდენტური სერვისები“, 

„შეგვეკითხეთ-გიპასუხებთ“ „ხშირად დასმული კითხვები“ და სხვ. სტუდენტების ელ. ფოსტის 

მისამართების ბაზის გამოყენებით, მათ დაეგზავნებათ ახალი ამბები ინტერესების მიხედვით. 

სტუ-ს ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის ნახვას სტუდენტები 

უნივერსიტეტში შექმნილი მობილური აპლიკაციების GTU App (IOS-სა და Android-ზე) 

საშუალებით ახერხებენ. აკადემიური მოსწრების შედეგების, მეცადინეობების ცხრილის და სხვა 

მსგავსის გარდა, ისინი იღებენ პირდაპირ შეტყობინებებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან, 

ლექტორებისგან, თვითმმართველობისგან და ა.შ. ხოლო მობილური აპლიკაცია Gtu Table 

უზრუნველყოფს სწავლების ყველა საფეხურზე მყოფი სტუდენტების გამოკითხვას 

ფაკულტეტებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით, რაც აუცილებელია შიდა 

ხარისხის შესაფასებლად.  

საჯარო ინფორმაციას ფაკულტეტის საქმიანობის შესახებ ვებ-გვერდების მეშვეობით 

ვრცელდება. სტუ-ს მთავარ გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია სტუ-ს შესახებ, მართვის 

ორგანოების, სასწავლო პროცესების, სამეცნიერო საქმიანობის და აბიტურიენტებისათვის, 

სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და საზოგადოებისთვის საინტერესო და სასარგებლო 

სხვა საკითხების შესახებ.   

მიმდინარე მონიტორინგისა და პროგრამების პერიოდული შეფასებისთვის  უნივერსიტეტში 

გამოყენებული შეფასების და გაუმჯობესების მექანიზმი ძირითადად სტუდენტთა, აკადემიური 

პერსონალის, მასწავლებელთა და დამსაქმებელთა გამოკითხვას ეყრდნობა, რისთვისაც შესაბამისი 

კითხვარები არსებობს. სტუდენტის გამოკითხვის კითხვარი იძლევა შესაძლებლობას სტუდენტმა 

თავისი მოსაზრება დააფიქსიროს როგორც სასწავლო პროცესის, ასევე, საგანმანათლებლო 

პროგრამის შინაარსის, ადამიანური, მატერიალური და საინფორმაციო რესურსის ხარისხსა და 

ხელმისაწვდომობის შესახებ. შეფასების განხორციელების პროცესში ანონიმურობა მაქსიმალურად 

არის დაცული, რაც სტუდენტებს აძლევს საშუალებას თავისუფლად და დამოუკიდებლად 

დააფიქსირონ საკუთარი მოსაზრებები.  

შემუშავებულია კითხვარები დამსაქმებლებისათვისაც, რომლებიც, ერთი მხრივ, აძლევს 

შესაძლებლობა დამსაქმებლებს შეაფასონ კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამა და, მეორე 

მხრივ, შეაფასონ კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული 

პროფესიული შესაძლებლობები.   

სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის № 42 ბრძანებით შეიქმნა საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიები, დამტკიცდა მათი საქმიანობის რეგლამენტი. 
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კომისია ამოწმებს საგანმანათლებლო პროგრამებითა და სასწავლო კურსების პროგრამებით 

გათვალისწინებული ლაბორატორიული აღჭურვილობის, სათანადო ლიტერატურის, 

პროგრამების განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის, აუდიტორიებისა და პროგრამის სხვა 

პარამეტრების შესაბამისობას ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნებთან, აგრეთვე 

პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შესრულების პროცესის მიმდინარეობას. 

პროგრამების განხორციელების მიმდინარეობას კომისია ძირითადად  აუდიტორიებში 

დამონტაჟებული აუდიო-ვიდეო სისტემის საშუალებით ამოწმებს.   

სასწავლო პროგრამების გაუმჯობებსებაში და ხარისხის შიდა შეფასებაში მნიშვნელოვან 

როლს სამშენებლო ფაკულტეტზე ჩამოყალიბებული „მრჩეველთა საბჭო“ ასრულებს. საბჭოს 

წევრები აქტიურად მონაწილეობენ საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვის პროცესში, 

ჩართულნი არიან მათი სწავლების მიმდინარეობის და შედეგების შეფასებაში. ისინი იღებენ 

მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღებაში პროგრამების საგანმანათლებლო მიზნების 

დადგენასა და მათ მოდიფიცირებასთან მიმართებაში, აგრეთვე ფაკულტეტის სტრატეგიული 

გეგმის შემუშავებაში.   

დაგეგმილია „პროფესიული და კარიერული განვითარების ჯგუფის“ შექმნა ფაკულტეტის 

მენეჯერის სამსახურთან. ამ ჯგუფის მუშაობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იქნება 

დამსაქმებლებთან ურთიერთობა, მათი მოთხოვნების კვლევა და საგანმანათლებლო პროგრამებში 

ცვლილებების შეტანის ინიცირება, რათა თითოეული კურსდამთავრებული გახდეს მეტად 

კონკურენტუნარიანი და მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე.   

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის განხორციელებაში საკუთარი ჩართულობის 

ფარგლებში, პროგრამის ხელმძღვანელი და სწავლებაში მონაწილე სხვა პირები აქტიურად 

თანამშრომლობენ  უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურებთან. სწორედ ეს თანამშრომლობა უზრუნველყოფს ხარისხის მიღწევას და შენაჩუნებას 

უწყვეტი ციკლის “დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე” მიხედვით. მასში ხარისხის 

უზრუნველყოფის მოქმედებათა რეგლამენტირებული მიმდევრობა მოიაზრება, რომლის 

რეალიზაცია სამუშაო პროცესის ყველა ფაზაზე და უნივერსიტეტის მართვის ყველა დონეზე 

მიმდინარეობს. მისი ორგანიზების საფუძველია მოსაზრება, რომ რომელიმე პროცესის უწყვეტი 

გაუმჯობესებისთვის აუცილებელია ამ პროცესის სათანადო დაგეგმარება-დაგეგმვა, ამ გეგმის 

შესრულება და შედეგების შეფასება სათანადო ანალიზის მეშვეობით, პროცესის განვითარებისა და 

გაუმჯობესების ღონისძიებების გატარება, რაც, ჩვეულებრივ,  გეგმების გადახედვისკენ 

გვაბრუნებს და ა. შ.  

დაგეგმვა უპირველეს ყოვლისა დამსაქმებლების, პროგრამაზე სწავლის მსურველთა და სხვა 

დაინტერესებული პირების მოთხოვნების შესწავლას გულისხმობს. მათი ანალიზის შედეგად, 

აღნიშნულს პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგების და მათი მიღწევის ფორმების და 

მეთოდების, აგრეთვე სასწავლო კურსების შინაარსის დადგენა მოსდევს. ამის საფუძველზე შემდეგ 

იგეგმება პროგრამის როგორც პედაგოგთა, ისე სტუდენტთა ფუნქციონალური, ოპერატიული და 

სასწავლო-ინდივიდუალური საქმიანობა, რაც სასწავლო კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში) 

აისახება.   

განხორციელების ეტაპზე დაგეგმილი, პროგრამის კურიკულუმსა და სილაბუსებში ასახულ 

სასწავლო პროცესში რეალიზდება, რომლის რეგულარულმა შემოწმება-მონიტორინგმა უნდა 

გამოავლინოს მის მიმდინარეობაში არსებული ხარვეზები. სწორედ მონიტორინგია მიჩნეული 

პროგრამის რეალიზატორების მიერ შიდა ხარისხის შეფასების მთავარ ინსტრუმენტად, რომლის 

გამოყენებამ უნდა წარმოაჩინოს პროგრამის ძლიერი და სუსტი მხარეები, აჩვენოს სფეროები, 

რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებენ. სწორედ აღნიშნულს ემსახურება ზემოხსენებული 

შეფასებები პროგრამის სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, დამსაქმებლებისა და სხვა 
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დაინტერესებული პირების მონაწილეობით, რომლებიც ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მუდმივი მეთვალყურეობით ტარდება.   

სასწავლო პროგრამის ინიციატორების და სწავლებაში ჩართულ აკადემიური პერსონალის 

ურთიერთობა როგორც სტუ-ში ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ სამსახურებთან მისი 

დაგეგმარებიდანვე იწყება, რომელიც სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შესაბამისი 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიმდინარეობს (იხ. http://gtu.ge/quality/FormsAnd-

Recomendations/Recomendations.php). ამ ეტაპზე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ბაზრის ადეკვატურ შესწავლაში 

ეხმარება მის ინიციატორებს, რაც სათანადო კითხვარის შედგენასა და  გამოკითხვის ორგანიზებაში 

თანამონაწილეობაში გამოიხატება. იგი აძლევს მათ რეკომენდაციებს პროგრამის მიზნის და 

სწავლის შედეგების ფორმულირებისთვის კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში. სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური კი ამოწმებს უკვე დასრულებული  
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პროგრამის გეგმას (კურიკულუმს) და სასწავლო კურსის პროგრამებს (სილაბუსებს), რათა ისინი 

შესაბამისობაში იყოს სტუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ფორმებთან, 

შიდანორმატიულ დოკუმენტებთან, საქართველოს კანონმდებლობასთან, ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის სტანდარტებთან.  

პროგრამის განხორციელების დაწყების შემდეგ, სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მეშვეობით აწარმოებს 

პროგრამით სწავლების შეფასებას სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის ჩატარების 

გზით. პარალელურად, სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტთან ერთად, იგი პერიოდულად ამოწმებს 

პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშში მითითებული კრიტერიუმების/ინდიკატორების და 

კურსების სილაბუსებში დასახელებულ თვისებრივი მიზნების მიღწევის მდგომარეობას. ამ 

შემოწმებების შედეგებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სათანადო ანალიზის 

ჩატარებისთვის აწვდის პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ სასწავლო დეპარტამენტს.  

ამ ინფორმაციის საკუთარ შეფასებებთან შეჯერების საფუძველზე, რომლებიც სტუდენტთა 

აკადემიურ მოსწრებას და პროგრამაში მონაწილე პროფესორ-მასწავლებელთა მოსაზრებებს 

ასახავენ, დეპარტამენტი შეიმუშავებს შემჩნეულ ხარვეზთა გამოსასწორებელ ღონისძიებათა 

გეგმას, რომელსაც აცნობს დეკანს. გეგმის შესრულებას დეპარტამენტის მიერ, აკონტროლებს 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და დეკანატი.   

  

პროგრამების შემდგომი განვითარებისთვის ხელშეწყობის მიზნით, სტუ-ს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მუდმივი მეთალტურეობის ქვეშაა პროგრამის მიმდინარეობის 

პროცესი ხარვეზების გამოვლენისა და მისი შემდგომი სრულყოფის მიზნით, სტუ-ს ხარისხის 

სამსახური  თანმაშრომლობის რეჟიმში პერიოდულად  პროგრამის ხელმძღვანელთან და 

თვითშეფასების ჯგუფთან ერთად იხილავს მიმდინარე საკითხებს პროგრამით 

გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის შემდგომი სრულყოფის და სავარაუდო დამსაქმებლის 

მოთხოვნების მაქსიმალურად გათვალისწინების იზნით   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  

ვებგვერდი http://gtu.ge/quality/Quality-Ensuring.php   

 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 17 აპრილის 01-05-04/108 დადგენილებით 

დამტკიცებული „ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები“;  

 პროგრამის სტუდენტების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, დამსაქმებლების 

კითხვარები და გამოკითხვის შედეგები;  

 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, პროგრამის სტუდენტებთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან;  

 ინტერვიუები უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების 

უფროსებთან.  

რეკომენდაციები:   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):   

მნიშვნელოვანი  მიღწევები  და/ან  პროგრესი  (მოქმედი  აკრედიტებული 

 პროგრამის შემთხვევაში)   
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შეფასება  

              √  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

  

5.2 გარე ხარისხის შეფასება  

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების გარე მექანიზმებად დაწესებულება  

იყენებს აკრედიტაციის  და ავტორიზაციის დებულებებს და გარე შემფასებლების დასკვნებს. სტუ-

ს სამშენებლო ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო პროგრამების გარე ხარისხის შეფასების მიზნით 

ტარდება კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა გამოკითხვა, რისთვისაც შემუშავებულია 

კურსდამთავრებულთა დამსაქმებლის და კურსადმთავრებულის კითხვარი. კითხვარის 

საშუალებით ფასდება საგანმანათლებლო პროგრამები და სასწავლო პროცესი, 

კურსდამთავრებულების ცოდნა და უნარები, როგორც ზოგადად, ასევე მოცემული კრიტერიუმების 

მიხედვით. დგინდება კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლები, პრიორიტეტული 

სასწავლო კურსები, რომელთა დანერგვა მიზანშეწონილია სწავლების მიზნით; ისაზღვრება 

დარგში მაღალკვალიფიციურობის და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი 

ძირითადი ფაქტორები და სხვ. კითხვარის საშუალებით ხდება კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა მოსაზრებების, რჩევებისა და რეკომენდაციების მოწოდება.  ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახდენს გამოკითხვის შედეგების ანალიზს. ანალიზის 

შედეგად გაკეთებული დასკვნები გამოიყენება საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების 

მიზნით.  

დამსაქმებლებთან გასაუბრებით დადგინდა, რომ ისინი მონაწილეობდნენ გამოკითხვაში, მათ 

მიერ გაკეთებული რეკომენდაციების საფუძველზე საგანმათლებლო პროგრამაში ჩართული იქნა 

სასწავლო კურსები: „პორტები და საზღვაო ნაგებობები“ და „სამშენებლო პროცესის ორგანიზაცია 

და მართვა“.  

გარდა ამისა, აღნიშნული პროგრამის გარე შეფასება განხორციელდა კარლსრუეს გამოყენებითი 

მეცნიერებების უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და სამოქალაქო ინჟინერიის ფაკულტეტის 

დეკანის პროფესორ ერვინ შვინგის მიერ, რომელმაც დადებითად შეაფასა აღნიშნული პროგრამა. 

ასევე, პროგრამა შეფასებული იქნა პოლონეთის ბელოსტეკის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ პროფ. ანატოლი გორინოვიჩის ხელმძღვანელობით, რომელთა 

შეფასებები ასევე დადებითია.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა  „სამოქალაქო ინჟინერია“;  

 პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

 კურსდამთავრებულთა დამსაქმებლის და კურსადმთავრებულის კითხვარი;  

 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან, 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

 ინტერვიუები უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების 

უფროსებთან.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

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

 პროგრამის შემთხვევაში)   

შეფასება  

              √   შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან  

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან  

  

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.   
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი  

 საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის  და  ხარისხის  შეფასების პროცესი  

კომპლექსური პროცესია და  არსებული წესის თანახმად მასში ჩართულია ყველა რგოლი.  

სამშენებლო  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახური 

 განიხილავს  

საგანმანათლებლო პროგრამას და იძლევა რეკომენდაციებს მისი სრულყოფისათვის;  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ განხორციელდა სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი 

პროგრამის შეფასება. შეფასების პროცესებში ასევე ჩართულები იყვნენ აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი, დამსაქმებლები, დარგის სპეციალისტები. შეფასებები ხორციელდებოდა 

როგორც შეხვედრებზე, ასევე კითხვარების საშუალებითაც. პროგრამის შეფასებისთვის 

დამუშავდა მიღებული ინფორმაცია, გაანალიზებულ იქნა და განისაზღვრა მისი ძლიერი და 

გასაუმჯობესებელი მხარეები.  

 სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამის შეფასების შედეგების გაანალიზების  

საფუძველზე განისაზღვრა მოდიფიცირების საჭიროება.  

საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან შესაბამისობის კუთხით განხორციელდა  

პროგრამის დადარება უცხოური უნივერსიტეტების მსგავს პროგრამებთან.   

საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის შეფასების და აკრედიტაციის მზადების  

პროცესში ასევე ჩართული იყო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფი და სტუს 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისია.  

 კომისიის მიზანია ფაკულტეტის მიერ წარდგენილი და მოქმედი საგანმანათლებლო 

პროგრამების სტრუქტურის, შინაარსის, მათი სათანადო ადამიანური და მატერიალური 

რესურსებით უზრუნველყოფის დადგენილ სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

პერიოდული შეფასება. შეფასების პერიოდულობას განსაზღვრავს უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი.  

კომისია ამოწმებს საგანმანათლებლო პროგრამებითა და სასწავლო კურსების 

პროგრამებით გათვალისწინებული ლაბორატორიული აღჭურვილობის, სათანადო 

ლიტერატურის, პროგრამების განმახორციელებელი ადამიანური რესურსის, აუდიტორიებისა 

და პროგრამის სხვა პარამეტრების შესაბამისობას ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

მოთხოვნებთან, აგრეთვე პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების შესრულების 

პროცესის მიმდინარეობას. კომისია უფლებამოსილია თავისი ფუნქციების 

განხორციელებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და დოკუმენტები მოითხოვოს ფაკულტეტის 

შემადგენლობაში შემავალი აკადემიური დეპარტამენტებისა და პროგრამების 

ხელმძღვანელებისაგან.   

შეფასების საფაკულტეტო კომისიას, ასევე ევალება აკადემიური პერსონალის მიერ 

ჩატარებული მეცადინეობების ხარისხის და საგანმანათლებლო პროგრამებთან შესაბამისობის 

შეფასება.  

შემოწმების პროცესში აღმოჩენილი ხარვეზების შესახებ კომისიის თავმჯდომარე (ან 

კომისიის სხვა უფლებამოსილი პირი) წერილობით მიმართავს ფაკულტეტის დეკანს. მიღებული 

ზომების ან რეაგირებაზე უარის შესახებ კომისიამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.  

გარდა ამისა, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სასწავლო და 

სამეცნიერო–კვლევითი პროცესის მიმდინარეობის, აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის 

ხარისხის შეფასების შედეგების ანალიზზე დაყრდნობით და უნივერსიტეტის შესაბამის 

სამსახურთან თანამშრომლობით მონაწილეობს ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო 

მუშაობის შეფასების გამჭვირვალე კრიტერიუმების, მათი რეალიზებისა და განხორციელების 

კონტროლის მეთოდოლოგიის სრულყოფაში. ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის შემდგომი 

განვითარებისთვის და პერმანენტულად აცნობს აკადემიური დეპარტამენტების 

ხელმძღვანელებს, ფაკულტეტის ადმინისტრაციას და საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელებს.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

• სტუ-ს რექტორის ბრძანება 28.03.2016 N2 „ფაკულტეტებზე კომისიების შექმნისა და მათი 

რეგლამენტირების დამტკიცების შესახებ“;  

• სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 6 მაისის დადგენილება №450 „სტუ-ს სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შესახებ“;  

• სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27სექტემბრის დადგენილება №531 „სტუ-ს პროფესორ 

მასწავლებელთაშეფასების სისტემისა და რეაგირების შესახებ“;  

• სტუდენტთა გამოკითხვების შედეგები;  

• სამშენებლო ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო 

კომისიის სხდომის ოქმი;  

• კომისიის მიერ ლექციის შეფასების კითხვარი;  

 პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;  

 ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან, პროგრამის სტუდენტებთან, 

კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

 ინტერვიუები უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების 

უფროსებთან.  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის   

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  

  

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა  

სტანდარტი  
შესაბამისობაშია  

მოთხოვნებთან  

მეტწილად  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

ნაწილობრივ  

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან  

არ არის  

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან  

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები  

  
√  

      

  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება:   

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

  

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  
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ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა   

,,სამოქალაქო ინჟინერია“  

  

დასკვნის გვერდების რაოდენობა:  42 

 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   

მერაბ ბარათაშვილი                

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრის   

  

გოჩა ჩავლეშვილი                      

  

ოლეგ კაკუშაძე   


