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ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

უნივერსიტეტი, საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი (სსიპ ) 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 218076542 

დაწესებულების სახე სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება სპორტი 

განათლების საფეხური ბაკალავრიატი (პირველი საფეხური) 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

სპორტის   ბაკალავრი , 1112 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

აკრედიტირებული (26.11.2014    N219) 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

დარეჯან ქობელაშვილი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

მარინე ჩხიკვიშვილი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

გიგი გიოშვილი, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სპორტის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება 2010 წლიდან, მას შემდეგ რაც მოხდა 

ფიზიკური აღზრდის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირება. 

უკანასკნელად საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია განხორციელდა 2014 წელს 

(აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 26 ნოემბრის N219 გადაწყვეტილება).   

სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი 

(8 სემესტრი), ხოლო მოცულობა - 240  ECTS  კრედიტი.  ერთი სემესტრი მოიცავს 19  

სასწავლო კვირას.  სტუდენტის საშუალო წლიური დატვირთვა შეადგენს 60 კრედიტს 

(სემესტრში 30 კრედიტი). 

პროგრამის 240 ECTS კრედიტიდან 170 კრედიტს შეადგენს ძირითადი სპეციალობის  

სასწავლო კურსები, ხოლო 70 კრედიტის მოცულობით სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს 

სასწავლო კურსები  სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საბაკალავრო 

პროგრამიდან ან   აირჩიოს დამატებითი (Minor) სპეციალობა (60 კრედიტის მოცულობით)  

და 10  კრედიტი -  სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საბაკალავრო 

პროგრამიდან. ამ კურსების არჩევანის შეზღუდვას წარმოადგენს მხოლოდ სასწავლო 

კურსის შესწავლის წინაპირობები და შეთავაზების სემესტრი (შემოდგომა, გაზაფხული); 

უკანასკნელი აკრედიტაციის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამაში განხორციელდა რიგი 

ცვლილებები.  

2014-2018 წლებში განხორციელებული ცვლილებები: 

• აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების შესაბამისად 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმაში  სასწავლო კურსის „სამკურნალო 

ფიზკულტურა და მასაჟი“  სახელწოდება შეიცვალა „სამკურნალო მედიცინა და 

კინეზოთერაპიით“, ხოლო „სპორტის ისტორია“-„სპორტისა და ოლიმპიზმის ისტორით“. 

აგრეთვე სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული დამატებითი 

ლიტერატურა გამდიდრდა ინგლისურენოვანი ლიტერატურით. 

• „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 

წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებაში შეტანილი იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, 

რომელიც ძალაში შევიდა 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან, პროგრამის სასწავლო 

კურსების სილაბუსებით  გათვალისწინებული სწავლა-სწავლების მეთოდები და 

შეფასების კრიტერიუმები, საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევის მეთოდები, აგრეთვე სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  

მოყვანილ იქნა შესაბამისობაში ზემოაღნიშნულ ცვლილებებთან. 

• პროგრამის შიდა საუნივერსიტეტო შეფასების რეკომენდაციის შესაბამისად 

განხორციელდა პროგრამისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა-განახლება. 

 

2019 წელს განხორციელებული ცვლილებები: 

• პროგრამის სასწავლო გეგმას დაემატა სასწავლო კურსი „ტოლერანტობა და 

მრავალფეროვნება“ ისე, რომ სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ გააკეთოს 

არჩევანი აღნიშნულ სასწავლო კურსსა და „მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიას“ შორის; 

• შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზის საფუძველზე პროგრამის 

სასწავლო გეგმას სავალდებულო სასწავლო კურსად დაემატა „ინკლუზიური განათლება 

სპორტში“. 
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• საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმაში გაიზარდა სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსების რაოდენობა, კერძოდ, დაემატა სასწავლო კურსები: რაგბი/კრივი;  

• პროგრამის განხორციელების შიდა საუნივერსიტეტო შეფასების რეკომენდაციის 

შესაბამისად პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბდა გამსხვილებული სახით. 

• პერმანენტულად ხორციელდება სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებული 

სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის განახლება. 

   პროგრამა დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს  №09-118       03.09.2014    დადგენილებით      

(შეტანილია ცვლილება აკადემიური საბჭოს № 6-39 05.08.2019 დადგენილებით) სწავლების 

ენა არის ქართული. პროგრამის დანერგვის ძირითადი საფუძველი არის სპორტის სფეროში 

ფუნქციონირებადი სპორტულ ორგანიზაციებში კვალიფიციური კადრების სიმცირე, რასაც 

მოწმობს ამ მიმართულებით შრომის ბაზრის კვლევა. 

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

აკრედიტაციის ვიზიტი განხორციელდა 2019 წლის 19 ნოემბერს. ვიზიტამდე განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შეიკრიბა ექსპერტთა ჯგუფი (დარეჯან 

ქობელაშვილი, მარინე ჩხიკვიშვილი და გიგი გიოშვილი) და  მიმდინარეობდა 

თვითშეფასების ანგარიშის განხილვა. ცენტრის მიერ მოწოდებული ფორმის მიხედვით 

განისაზღვრა ის აუცილებელი კითხვები, რომელიც დაისვა მომდევნო დღეს ინტერვიუს 

პროცესში პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან და კომპონენტებთან შესაბამისობის 

დადგენის მიზნით.   

 

19 ნოემბერს, აღნიშნულ დაწესებულებაში ვიზიტის ფარგლებში ,  10:00 საათიდან დაიწყო 

სამუშაო შეხვედრები პროგრამაში ჩართულ დაინტერესებულ პირებთან. სამუშაო განრიგის 

მიხედვით, შეხვედრა/გასაუბრება შედგა ადმინისტრაციასთან (რექტორი, დეკანი, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი), თვითშეფასების ჯგუფთან, სტუდენტებთან, 

ფაკულტეტის წარმომადგენლებთან, დამსაქმებლებთან. ასევე, ვიზიტის ფარგლებში 

განხორციელდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (ბიბლიოთეკა, სააუდიტორიო ოთახები, 

ლაბორატორიები, კაბინეტები, სპორტული ბაზები, დარბაზები, სპორტული ინვენტარი და 

ა.შ) დათვალიერება. სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში, კონსტრუქციული 

დიალოგით და მსჯელობით კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით. ექსპერტთა ჯგუფს 

საშუალება ჰქონდა ობიექტურად შეეფასებინა პროგრამა თითოეული სტანდარტის 

მიხედვით.           

 

▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში ფორმულირებული მიზნები 

შეესაბამება დაწესებულების მისიას. პროგრამაში ჩამოყალიბებულია სწავლის შედეგები და 

სწავლის მეთოდები. თუმცა, პროგრამის კომპონენტის, კერძოდ სპორტის სპეციალიზაციის 

სასწავლო კურსის სილაბუსებში მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული სწავლის შედეგებისა და 

სწავლის მეთოდების შესაბამისობა პროგრამის კომპონენტის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

დაწესებულებას არ გააჩნია ამ სასწავლო კომპონენტისათვის კრედიტების განსაზღვრის 

მექანიზმი.  

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება კვალიფიკაცია 

სპორტის მიმართულებით. აღნიშნული კვალიფიკაციის მისაღწევად, არსებითად 

მნიშვნელოვანია სპორტის სფეროს დარგობრივი რიგი სასწავლო კურსების შეთავაზება. 
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სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა კურსდამთავრებულს ძირითადად 

გამოუმუშავებს  სპეციფიურ უნარებს. კერძოდ, პროგრამაში აქცენტირება კეთდება 

პროფილური საგნების შესწავლაზე. ამასთან, ვინაიდან სპორტის საბაკალავრო  პროგრამის 

შედეგები ორიენტირებულია სპორტის სხვადასხვა  სახეობების ფედერაციებში, სპორტულ 

კლუბებში, გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, ადგილობრივ, სამხარეო და საქართველოს სპორტის 

მმართველ ორგანოებში საქმიანობის მიმართულებით, კურსდამთავრებული დაიკავებს 

მხოლოდ შესაბამის კონკრეტულ ნიშას  დასაქმების ბაზარზე. თუმცა, მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია არის სპორტის ბაკალავრი, რომელიც, თავის მხრივ, გულისხმობს  ფართო 

ცოდნის მიცემას სტუდენტებისათვის. სპორტის სხვადასხვა  სახეობებში ტექნიკური  უნარ-

ჩვევების თავისებურებებისა და სპორტსმენის მომზადების ძირითადი მახასიათებლების 

განსაზღვრის, სპორტისათვის დამახასიათებელი პრობლემის გადასაჭრელად სათანადო 

მეთოდების შერჩევის და გამოყენების, პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელების 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ისეთი თემების შეთავაზება, როგორიცაა: დოპინგი 

სპორტში, სპორტსმენის კვება, სპორტის სოციოლოგია, სპორტული ტექნოლოგიები და 

ინფრასრუქტურა, ლიდერობა და გუნდის მართვა სპორტში, გენდერი და სპორტი და ა. შ. 

რაც პროგრამის  კურიკულუმში არ გვხვდება. 

პროგრამის მიზნების აღწერილობით ნაწილში მითითებულია, რომ პროგრამა ხელს უწყობს 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიების კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას 

და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარის 

განვითარებას. პროფესიული პრაქტიკა პროგრამის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს. 

მისი მიზანია, საუნივერსიტეტო განათლების თეორიული ცოდნის ტრანსფერის 

საფუძველზე, ხელი შეუწყოს სტუდენტებს განივითარონ აუცილებელი პრაქტიკული 

უნარები, რაც, თავის მხრივ, წარმატებული პროფესიული საქმიანობის წინაპირობაა. თუმცა 

პროგრამა არ ითვალისწინებს   საწარმოო პრაქტიკას (სპორტის სხვადასხვა  სახეობების 

ფედერაციებში, სპორტულ კლუბებში, გამაჯანსაღებელ ბანაკებსა და კლუბებში, სკოლებში).  

სწორედ დამსაქმებლებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა, რომ კურსდამთავრებულებს 

ნაკლებად აქვთ განვითარებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.   პროგრამაში 

გამოვლენილი ეს ხარვეზი, სტანდარტებთან მიმართებით, ამცირებს პროგრამის 

შესაძლებლობას უზრუნველყოს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობა.   

 

გორის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის სპორტის საბაკალავრო პროგრამაზე  

მიღების წინაპირობა მეტ გამჭვირვალობას მოითხოვს. საშუალო განათლების 

დამადასტურებელი ატესტატი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარება 

განაპირობებს შესაბამისი უნარების მქონე სტუდენტთა პროგრამაში ჩართვას, სადაც 

ხაზგასმით უნდა აპელირებდეს შემოქმედებითი (აქ: სპორტული) ტურის ჩაბარების 

აუცილებლობა. აკრედიტაციისათვის წარმოდგენილ მასალებში არ მოიპოვება სპორტული 

ტურის ჩაბარებისათვის განსაზღვრული ნორმატივები. 

სპორტის   საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობით ნაწილში „სწავლის 

შედეგების მიღწევის მეთოდები“ და ასევე საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიშის ნაწილში მითითებულია, რომ შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება 

სწავლებისა და სწავლის მრავალფეროვანი მეთოდი. თუმცა, საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამის სხვადახვა სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო კურსის 

სილაბუსებში, არასაკმარისად არის აღწერილი და გაწერილი სპორტის კონკრეტული 

სპეციალიზაციისათვის დამახასიათებელი  სწავლების პრაქტიკული მეთოდები.  

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის ნაწილში მითითებულია, რომ 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები განაწილებულია თანმიმდევრობით, შემდგომ 

კომპონენტებზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია, პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია სასწავლო კურსების ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა. თუმცა,  
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სპორტის სპეციალიზაციების სასწავლო კურსის სილაბუსებში დაშვების წინაპირობად  არ 

არის მითითებული მულტიდისციპლინარული სპორტული  სასწავლო კურსების 

(მძლეოსნობა, ტანვარჯიში)   შესწავლა.  

პროგრამის შინაარსი, სტრუქტურის თანმიმდევრულობა, სასწავლო გეგმა თუ პროგრამის 

შემადგენელი სხვა კომპონენტი ეფუძნება დარგში წარმატებულ გამოცდილებებს; პროგრამის 

შინაარსი მიმართულია პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევისკენ.  ამ შედეგის 

მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამა არ არის სტრუქტრუირებული ბლოკებად და/ან 

მოდულებად. 

ცოდნის შესაფასებლად გამოყენებული კრიტერიუმები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს 

სტუდენტის ინფორმირებულობას, როგორც მიღწეული შედეგების, ასევე ნაკლოვანებებისა 

და მათი გაუმჯობესების გზების შესახებ. უნივერსიტეტში შემუშავებულია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი,  რასაც, სასწავლო 

კურსის ფარგლებში, თან ახლავს დისკუსია სპეციფიური მასალის ჩართვა/ 

განაწილების/მოდიფიცირების თაობაზე. სწავლის შედეგების შედგენის, გაზომვისა და 

ანალიზის უნარების განვითარებისთვის ჩართულია როგორც აკადემიური პერსონალი, ისე 

სტუდენტი. თუმცა, პროგრამაში  ადამიანის ანატომიის 2 სასწავლო  კურსისთვის 

გათვალისწინებული კრედიტების მოცულობა შეადგენს 10 კრედიტს და თემების, 

შესასრულებელი თეორიული თუ პრაქტიკული დავალებების თვალსაზრისით საკმაოდ 

მოცულობითია. ადამიანის ანატომია არის ადამიანის და სპორტის ფიზიოლოგიის 

შესწავლის წინაპირობა. სპორტის ფიზიოლოგიის სპეციფიკიდან გამომდინარე კი, 

მნიშვნელოვანი წილი ეთმობა მხოლოდ ძვალ-სახსროვან და ნერვ-კუნთოვანი ანატომიის 

შესწავლას.   

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია აკადემიური პროცესის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. აღწერთ, რომ საგანმანათლებლო 

პროგრამის პერსონალის დატვირთვის სქემა და რეალური დატვირთვა, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსი, მათი საერთო რაოდენობა და დენადობის დაბალი 

მაჩვენებელი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო 

პროცესის წარმართვას. აკადემიური პერსონალი შერჩეულია მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. თუმცა, მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულების ყველა და სპორტული 

სპეციალიზაციების დიდი ნაწილი სასწავლო კურსებისა იკითხება მხოლოდ 2 პედაგოგის 

მიერ, რაც  მოითხოვს მათ მრავალმხრივ კომპეტენტურობას.  

პროგრამის წარმატებულად განხორციელებას უზრუნველყოფს ფაკულტეტის 

ადმინისტრაცია, რომელიც ხელს უწყობს სასწავლო უნივერსიტეტში მეგობრული გარემოს 

ფორმირებას. სასწავლო კურსის მიწოდება ხდება სილაბუსის მიხედვით. რიგ სასწავლო 

კურსებში არასათანადოდაა მითითებულია სავალდებულო და დამხმარე ლიტერატურა. 

სწავლების პროცესში სტუდენტებს არასაკმარისად  სთავაზობენ, როგორც უახლეს 

ინგლისურენოვან ლიტერატურას, ასევე პედაგოგების მიერ მომზადებულ  რიდერებს 

ქართულ ენაზე.  ზოგიერთი დისციპლინის სწავლება ხდება მოძველებული ლიტერატურით. 

 

▪ რეკომენდაციები 

▪ მკაფიოდ განისაზღვროს სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო კურსებში 

სწავლება-სწავლის მეთოდები, დასახული მიზნისა და შედეგების მისაღწევად 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო კურსების 
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სილაბუსში მითითებული სწავლება-სწავლის მეთოდები სპორტის 

საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამაშიც უნდა იყოს  მითითებული.  

▪ შემუშავდეს საგანმანათლებლო კომპონენტებისათვის კრედიტების განაწილების 

მექანიზმი სასწავლო კომპონენტის სპეციფიკის, შინაარსის მოცულობის და საშუალო 

აკადემიური მოსწრების სტუდენტის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. სპორტის  

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში მითითებული ყველა სასწავლო კურსი 

(საუნივერსიტეტო, საფაკულტეტო, სპეციალობის, თავისუფალი) არის 5 კრედიტიანი. 

▪ პროგრამის სტრუქტურა მოითხოვს დახვეწას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

კვალიფიკაციის ჩარჩოს შესაბამისად მისანიჭებელი კვალიფიკაციისა და პროგრამის 

შინაარსის თანხვედრაში მოყვანა. ამ შედეგის მისაღწევად საგანმანათლებლო 

პროგრამა სტრუქტუირდეს ზოგადი, შესავალი კურსების, მედიკო-ბიოლოგიერი, 

სპორტული სპეციალიზაციების,  მულტიდისციპლინარული ან/და 

ინტერდისციპლინარული სპორტული ტრენინგისბლოკებად და/ან მოდულებად 

▪ ძვალ-სახსროვანი და ნერვ-კუნთოვანი ანატომის აუცილებელი სასწავლო თემატიკის 

გათვალისწინებით და სწავლის შედეგების შედგენის, გაზომვისა და ანალიზის გზით 

მოდიფიცირდეს  ადამიანის ანატომიის 2 სასწავლო კურსი და განისაზღვროს 5 

კრედიტის მოცულობით.  როგორც წინაპირობა, მოვიდეს ლოგიკურ ბმაში 

კონკრეტულ დისციპლინებთან. 

▪ სხვადახვა სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო კურსის სილაბუსებში უნდა 

გაიწეროს სპორტის კონკრეტული სპეციალიზაციისათვის დამახასიათებელი  

სწავლების პრაქტიკული მეთოდები, რომელსაც იყენებს სასწავლო კურსის წამყვანი 

სწავლის სპეციფიკური შედეგების მისაღწევად. საგანმანათლებლო პროგრამის 

თითოეულ კომპონენტში შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები და მეთოდები 

უნდა განისაზღვროს სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან და გამოყენებული სწავლების 

მეთოდებიდან გამომდინარე. 

▪ საგანმანთლებლო პროგრამის კომპონენტები თანმიმდევრულ ბმაში უნდა იყვნენ 

ერთმანეთთან და უზრუნველყოფდნენ პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების 

და სწავლის შედეგების მიღწევას. წინაპირობების არსებობა წინასწარ უნდა იყოს 

ცნობილი სტუდენტისათვის სილაბუსებიდანაც, რომელთანაც მათ აქვთ წვდომა 

საგნების არჩევამდე. წინაპირობები უნდა ჰქონდეს ყველა იმ საგანს, რომელიც 

ლოგიკურ  ბმაშია კონკრეტულ დისციპლინასთან. 

▪ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და პროცედურების სამართლიანობის 

უზრუნველსაყოფად კონკრეტული საგანმანათლებლო ერთეულისთვის 

უნივერსიტეტმა შეიმუშაოს შემოქმედებით (აქ: სპორტულ)  ტურზე მიღების 

დოკუმენტი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის თანმდევი უნდა იყოს. 

მიღების დოკუმენტში დეტალურად უნდა აღიწეროს პროგრამაზე მიღების 

წინაპირობები, მიღების პროცედურები, სპორტული ტურის ნორმატივები და 

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე აპლიკანტთა შეფასების სისტემა (შეფასების 

კრიტერიუმები და შესაბამისი რუბრიკები) და  თვალსაჩინოებისათვის ინფორმაცია 

განათავსოს საგანმანათლებლო დაწესებულების ვებ-გვერდზე. 

• საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს 

პროფესიული პრაქტიკის შემსწავლელი კურსი იმ მიდგომით, რომ პრაქტიკის 

პროცესი იყოს ცხადი და ასევე თანმიმდევრულად აღქმადი, როგორც 

სტუდენტებისთვის, ასევე პრაქტიკის ადგილზე პრაქტიკის ხელმძღვანელებისთვის.   
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• მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულების, ვარჯიშების ბიომექანიკის და სპორტული 

სპეციალიზაციების    კონკრეტული სასწავლო კურსების სწავლებისათვის შეირჩეს 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, რომელთაც ექნებათ პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი 

კომპეტენცია და შეძლებენ მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსით უზრუნველყოფთ პროგრამის 

მდგრადობას. 

▪ პროგრამაზე სწავლის პერიოდში სტუდენტს უნდა მიეცეს საშუალება, გაეცნოს 

დარგის უახლეს მიღწევებსა და კვლევის შედეგებს. სასურველია ქართულ ენაზე 

ითარგმნოს ლიტერატურა; პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული საკითხავი 

მასალა პროგრამის განხორციელების განმავლობაში მუდმივად უნდა გადაიხედოს 

და, საჭიროების შემთხვევაში, განახლდეს ან/და მოხდეს მისი სრულყოფა. 

▪  

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

▪ პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ პირთა მოზიდვის და პროგრამაზე ჩარიცხვის 

წინაპირობების გაცნობის უზრუნველსაყოფად საგანმანათლებლო დაწესებულებამ 

შეიძლება გამოიყენოს ინფორმაციის გავრცელების არაერთი საშუალება. მაგალითად, 

ინფორმაციის განთავსება სოციალურ ქსელში უნივერსიტეტის გვერდზე, ასევე 

გამოიყენოს სხვა საინფორმაციო თუ მედიასაშუალებები (სატელევიზიო/რადიო 

გადაცემებში სტუმრობა, რეკლამის განთავსება და ა.შ.), მოაწყოს საინფორმაციო/ 

საორიენტაციო შეხვედრები, გაავრცელოს საინფორმაციო ბუკლეტები და სხვ. 

▪ სპორტის სხვადასხვა  სახეობებში ტექნიკური  უნარ-ჩვევების თავისებურებებისა და 

სპორტსმენის მომზადების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის, 

სპორტისათვის დამახასიათებელი პრობლემის გადასაჭრელად სათანადო 

მეთოდების შერჩევის და გამოყენების, პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელებისათვის დარგობრივი უნარ-ჩვევების გამომუშავების თვალსაზრისით 

და სპორტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად, სასურველია 

პროგრამაში შეტანილ იქნას შემდეგი სასწავლო კურსები: დოპინგი სპორტში, 

სპორტსმენის კვება, სპორტის სოციოლოგია, სპორტული ტექნოლოგიები და 

ინფრასრუქტურა, ლიდერობა და გუნდის მართვა სპორტში, გენდერი და სპორტი.  

 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

უკანასკნელი აკრედიტაციის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამაში განხორციელდა რიგი 

ცვლილებები.  

2014-2018 წლებში განხორციელებული ცვლილებები: 
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• აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების შესაბამისად 

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმაში  სასწავლო კურსის „სამკურნალო 

ფიზკულტურა და მასაჟი“  სახელწოდება შეიცვალა „სამკურნალო მედიცინა და 

კინეზოთერაპიით“, ხოლო „სპორტის ისტორია“-„სპორტისა და ოლიმპიზმის ისტორით“. 

აგრეთვე სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული დამატებითი 

ლიტერატურა გამდიდრდა ინგლისურენოვანი ლიტერატურით. 

• „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 

წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებაში შეტანილი იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, 

რომელიც ძალაში შევიდა 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან, პროგრამის სასწავლო 

კურსების სილაბუსებით  გათვალისწინებული სწავლა-სწავლების მეთოდები და 

შეფასების კრიტერიუმები, საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევის მეთოდები, აგრეთვე სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  

მოყვანილ იქნა შესაბამისობაში ზემოაღნიშნულ ცვლილებებთან. 

• პროგრამის შიდა საუნივერსიტეტო შეფასების რეკომენდაციის შესაბამისად 

განხორციელდა პროგრამისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა-განახლება. 

 

2019 წელს განხორციელებული ცვლილებები: 

• პროგრამის სასწავლო გეგმას დაემატა სასწავლო კურსი „ტოლერანტობა და 

მრავალფეროვნება“ ისე, რომ სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ გააკეთოს 

არჩევანი აღნიშნულ სასწავლო კურსსა და „მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიას“ შორის; 

• შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზის საფუძველზე პროგრამის 

სასწავლო გეგმას სავალდებულო სასწავლო კურსად დაემატა „ინკლუზიური განათლება 

სპორტში“. 

• საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმაში გაიზარდა სპეციალობის არჩევითი 

სასწავლო კურსების რაოდენობა, კერძოდ, დაემატა სასწავლო კურსები: რაგბი/კრივი;  

• პროგრამის განხორციელების შიდა საუნივერსიტეტო შეფასების რეკომენდაციის 

შესაბამისად პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბდა გამსხვილებული სახით. 

• პერმანენტულად ხორციელდება სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებული 

სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის განახლება. 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

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 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ აკრედიტაციისთვის წარმოდგენილი 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სპორტის 

ბაკალავრის კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი   სპეციალისტი, 

შეასწავლოს სპორტის სხვადასხვა სახეების  თეორიული საფუძვლები და გამოუმუშაოს 

სპორტის სფეროში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისთვის 

შესაბამისი მეთოდის განსაზღვრის და გამოყენების უნარ-ჩვევები. ხელი შეუწყოს 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიების კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას 

და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარის 

განვითარებას. პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, გამოუმუშაოს სტუდენტს სპორტის 

ბაკალავრის კვალიფიკაციის შესაბამისი ზოგადი  უნარ-ჩვევები და სამოქალაქო 

ღირებულებები, რაც უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობას 

დასაქმების ბაზარზე, აგრეთვე  სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას უმაღლესი 

განათლების შემდგომ საფეხურზე - მაგისტრატურაში. 

პროგრამის მიზნები გაზიარებულია პროგრამაში ჩართული პერსონალისა და 

სტუდენტების მიერ, იგი საჯაროა და ხელმისაწვდომი - განთავსებულია სასწავლო 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგში,  

ბიბლიოთეკაში. 

პროგრამის მიზნების მიწევადობის შფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმია 

აკადემიური პერსონალის კომპეტენციები.  სპორტული სპეციალიზაციების 

(კალათბურთი, მძლეოსნობა, ფრენბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჩოგბურთი,ხელბურთი) 

და ასევე მედიკო-ბიოლოგიური (ადამიანის ანატომია I, ადამიანის ანატომია II, 

სპორტული მედიცინა, ადამიანის ზოგადი ფიზიოლოგია, სამკურნალო მედიცინა და 

კინეზოთერაპია, სპორტის ფიზიოლოგია) სასწავლო კურსების  დიდი ნაწილი იკითხება 

მხოლოდ 2 პედაგოგის მიერ, რაც სტოვებს იმის შთაბეჭდილებას, რომ დაწესებულებას არ 

გააჩნია სპორტის და მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულების სასწავლო კურსების  

წამკითხავი პერსონალი.  

აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეების (CV) ანალიზის საფუძველზე ირკვევვა, რომ  

ვარჯიშების ბიომექანიკის სწავლებაში მონაწილე პერსონალს არ აქვს ამ კურსით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია, 

პროგრამის პროფილის შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება, აკადემიური ხარისხი, 

სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება.  

 

პროგრამის მიზნების მიღწევადობის შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმია, ასევე, 

მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარის 

განვითარება, რაც, თავის მხრივ, წარმატებული პროფესიული საქმიანობის წინაპირობაა. 

სწორედ დამსაქმებლებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა, რომ კურსდამთავრებულებს 

ნაკლებად აქვთ განვითარებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.  პროგრამა არ 
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ითვალისწინებს   საწარმოო პრაქტიკას (სპორტის სხვადასხვა  სახეობების ფედერაციებში, 

სპორტულ კლუბებში, გამაჯანსაღებელ ბანაკებსა და კლუბებში, სკოლებში).   პროგრამაში 

გამოვლენილი ეს ხარვეზი, სტანდარტებთან მიმართებით, ამცირებს პროგრამის 

შესაძლებლობას უზრუნველყოს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობა.   

 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან 

o ინტერვიუ დამსაქმებლებთან 

რეკომენდაციები: 

სტანდარტი 4.1 და 2.4 ლოგიკურ ბმაშია 1.1 -თან. გამომდინარე აქედან, ხარვეზები 

აღნიშნულ სტანდარტებში ნაკლებად  უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნების 

მიღწევადობას შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადების თვალსაზრისით. შესაბამისად, 4.1 და 2.4 

სტანდართებთან მიმართებით რეკომენდაციების გათვალისწინება ავტომატურად ხელს 

შეუწყობს პროგრამის მიზნების განხორციელებას. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის მიზნებს და მოიცავს  შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, 

უნარებს, პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც პროგრამის სტუდენტი 

იძენს პროგრამის დასრულებისას. 

პროგრამის სწავლის შედეგები შემუშავებულია ყველა დაინტერესებული მხარის - 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და 

დამსაქმებლების მონაწილეობით და შეესაბამება დარგის სპეციფიკასა და შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებს.  პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია ეროვნული საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს კვალიფიკაციათა აღმწერით უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სწავლის 

შედეგებისადმი გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, არის გაზომვადი, მიღწევადი და 

რეალისტური. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესს ახორციელებს 

პროგრამის შეფასების ჯგუფი. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს 

სწავლის შედეგების გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

 

პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი იცნობს სწავლის შედეგების შეფასების 

მეთოდებს და იღებს მხარდაჭერას სწავლის შედეგების შედგენის, გაზომვისა და ანალიზის 

უნარების განვითარებისთვის; 

 

პროგრამის კომპონენტის (სასწავლო კურსი) შინაარსი, სწავლების მეთოდებისა და 

კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით 

დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას 

აღწერთ, რომ პროგრამის შინაარსი, სტრუქტურის თანმიმდევრულობა, სასწავლო გეგმა თუ 

პროგრამის შემადგენელი სხვა კომპონენტი ეფუძნება დარგში წარმატებულ 

გამოცდილებებს; პროგრამის შინაარსი მიმართულია პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევისკენ.  ამ შედეგის მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამა არ არის 

სტრუქტრუირებული ბლოკებად და/ან მოდულებად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 
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o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან; 

რეკომენდაციები: 

• კვალიფიკაციის ჩარჩოს შესაბამისი მისანიჭებელი კვალიფიკაციისა და სწავლის 

შედეგების პროგრამის შინაარსის თანხვედრის მისაღწევად, საგანმანათლებლო 

პროგრამა სტრუქტუირდეს ზოგადი, შესავალი კურსების, მედიკო-ბიოლოგიერი, 

სპორტული სპეციალიზაციების,  მულტიდისციპლინარული ან/და 

ინტერდისციპლინარული სპორტული ტრენინგის ბლოკებად და/ან მოდულებად. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით დაზუსტდეს სპორტის დარგის 

სპეციალიზაციების სასწავლო კურსებში შეფასების კომპონენტი, შეფასების 

მეთოდი და კრიტერიუმი, რომლებიც იქნება საგანმანათლებლო პროგრამის 

კომპონენტით განსაზღვრული და მისაღწევი სწავლის შედეგების შეფასებისათვის. 

•  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 



14 

 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

 √ 

  

 

 

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 

 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებზე მიღების 

წინაპირობა გამჭვირვალეა და განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების წარმატებით ჩაბარება განაპირობებს შესაბამისი უნარების მქონე სტუდენტთა 

პროგრამაში ჩართვას.  

თუმცა ინფორმაცია შემოქმედებითი (აქ: სპორტული) ტურის ჩაბარების აუცილებლობის 

თაობაზე აკრედიტაციისათვის წარმოდგენილ მასალებში არ მოიპოვება, შესაბამისად არ 

არის ინფორმაცია  სპორტული ტურისათვის განსაზღვრული ნორმატივების შესახებ. 

აბიტურიენტის ჩარიცხვის წესი, განაცხადი - აბიტურიენტთა და პროცედურები, უფლება-

მოვალეობანი, განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე შესაძლებელია გარე მობილობით სტუდენტთა ჩარიცხვა 

წელიწადში ორჯერ, დადგენილ ვადაში გამოქვეყნებულ ვაკანტურ ადგილებზე. 

კონკურსანტის ჩარიცხვის შემთხვევაში, დგინდება სტუდენტის მიერ ათვისებული 

პროგრამისა და ადგილობრივი საგანმანათლებლო პროგრამის თავსებადობა შესაბამისი 

კრედიტების აღიარებით. 

 

სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებულია ყველა საჭირო ინფორმაცია 

დაინტერესებული პირის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევის შესახებ. ასევე, 

დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს კონსულტაცია პროგრამების კატალოგში 

მითითებულ საკონტაქტო პირისაგან, კურსდამთავრებულთა დასაქმების პერსპექტივების, 
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სწავლის გაგრძელების პერსპექტივების შესახებ და გააკეთოს არჩევანი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი; 

o კატალოგი; 

o სასწავლო უნივერსიტეტის წესდება; 

o ინტერვიუ ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალთან 

რეკომენდაციები: 

• პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებისა და პროცედურების სამართლიანობის 

უზრუნველსაყოფად  კონკრეტული საგანმანათლებლო ერთეულისთვის 

უნივერსიტეტმა შეიმუშაოს შემოქმედებით (აქ: სპორტულ)  ტურზე მიღების 

დოკუმენტი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის თანმდევი უნდა იყოს. 

მიღების დოკუმენტში დეტალურად უნდა აღიწეროს პროგრამაზე მიღების 

წინაპირობები, მიღების პროცედურები, სპორტული ტურის ნორმატივები და 

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე აპლიკანტთა შეფასების სისტემა (შეფასების 

კრიტერიუმები და შესაბამისი რუბრიკები) და  თვალსაჩინოებისათვის ინფორმაცია 

განათავსოს საგანმანათლებლო დაწესებულების ვებ-გვერდზე.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია სსიპ-გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული 

საბაკალავრო და სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა 

და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამა აგებულია საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის 

შესაბამისად. მისი ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი), ხოლო მოცულობა - 

240 ECTS  კრედიტი (1 ECTS კრედიტი = 25 საათი).  ერთი სემესტრის  ხანგრძლივობა  

შეადგენს 19 სასწავლო კვირას. სტუდენტის საშუალო წლიური დატვირთვა შეადგენს 60 

კრედიტს (სემესტრში 30 კრედიტი); 

 

პროგრამის 240 ECTS კრედიტიდან:  

• 170 კრედიტი ძირითადი სპეციალობის  სასწავლო კურსებზე მოდის, აქედან 160 

კრედიტი სავალდებულო კურსებია, ხოლო 10 კრედიტი -  სპეციალობის არჩევით 

სასწავლო კურსებს აქვს დათმობილი; 

 

• 70 კრედიტის მოცულობით სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს სასწავლო კურსები  

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამიდან ან   

აირჩიოს დამატებითი (Minor) სპეციალობა (60 კრედიტის მოცულობით)  და 10  

კრედიტი -  სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი საბაკალავრო 

პროგრამიდან. 

 

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება 

კვალიფიკაცია სპორტის დარგში. აღნიშნული კვალიფიკაციის მისაღწევად, არსებითად 

მნიშვნელოვანია სპორტის სფეროს დარგობრივი რიგი სასწავლო კურსების შეთავაზება. 

სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა კურსდამთავრებულს 

ძირითადად გამოუმუშავებს  სპეციფიურ უნარებს. კერძოდ, პროგრამაში აქცენტირება 

კეთდება პროფილური საგნების შესწავლაზე. ამასთან, ვინაიდან, სპორტის 

საბაკალავრო  პროგრამის შედეგები ორიენტირებულია სპორტის სხვადასხვა  

სახეობების ფედერაციებში, სპორტულ კლუბებში, გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, 

ადგილობრივ, სამხარეო და საქართველოს სპორტის მმართველ ორგანოებში 

საქმიანობის მიმართულებით, კურსდამთავრებული დაიკავებს მხოლოდ შესაბამის 

კონკრეტულ ნიშას  დასაქმების ბაზარზე. თუმცა, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია არის 

სპორტის ბაკალავრი, რომელიც, თავის მხრივ, გულისხმობს  ფართო ცოდნის მიცემას 

სტუდენტებისათვის. სპორტის სხვადასხვა  სახეობებში ტექნიკური  უნარ-ჩვევების 

თავისებურებებისა და სპორტსმენის მომზადების ძირითადი მახასიათებლების 

განსაზღვრის, სპორტისათვის დამახასიათებელი პრობლემის გადასაჭრელად 

სათანადო მეთოდების შერჩევის და გამოყენების, პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ისეთი თემების შეთავაზება, 

როგორიცაა: დოპინგი სპორტში, სპორტსმენის კვება, სპორტის სოციოლოგია, 

სპორტული ტექნოლოგიები და ინფრასრუქტურა, ლიდერობა და გუნდის მართვა 
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სპორტში, გენდერი და სპორტი და ა. შ. რაც პროგრამის  კურიკულუმში არ გვხვდება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის ნაწილში მითითებულია, 

რომ საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები განაწილებულია თანმიმდევრობით, 

შემდგომ კომპონენტებზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია, პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია სასწავლო კურსების ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა. თუმცა,  

სპორტის სპეციალიზაციების სასწავლო კურსებისათვის წინაპირობად არ არის 

მითითებული მულტიდისციპლინარული სპორტული წვრთნის სასწავლო კურსები. 

პროგრამის შინაარსი, სტრუქტურის თანმიმდევრულობა, სასწავლო გეგმა თუ 

პროგრამის შემადგენელი სხვა კომპონენტი ეფუძნება დარგში წარმატებულ 

გამოცდილებებს; პროგრამის შინაარსი მიმართულია პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევისკენ.  ამ შედეგის მისაღწევად საგანმანათლებლო პროგრამა არ არის 

სტრუქტრუირებული ბლოკებად და/ან მოდულებად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• სპორტის საბაკალავრო საგანმანთლებლო პროგრამა ; 

• სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

• ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან და აკადემიურ პერსონალთან. 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

• პროგრამის სტრუქტურა მოითხოვს დახვეწას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

კვალიფიკაციის ჩარჩოს შესაბამისად მისანიჭებელი კვალიფიკაციისა და პროგრამის 

შინაარსის თანხვედრაში მოყვანა. ამ შედეგის მისაღწევად საგანმანათლებლო 

პროგრამა სტრუქტუირდეს ზოგადი, შესავალი კურსების, მედიკო-ბიოლოგიერი, 

სპორტული სპეციალიზაციების, მულტიდისციპლინარული ან/და 

ინტერდისციპლინარული სპორტული ტრენინგისბლოკებად და/ან მოდულებად. 

▪ სპორტის სპეციალიზაციების სასწავლო კურსის სილაბუსებში დაშვების 

წინაპირობად  მიეთითოს მულტიდისციპლინარული სპორტული  სასწავლო 

კურსების (მძლეოსნობა, ტანვარჯიში)  წარმატებით ჩაბარება. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

▪ სპორტის სხვადასხვა  სახეობებში ტექნიკური  უნარ-ჩვევების თავისებურებებისა 

და სპორტსმენის მომზადების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის, 

სპორტისათვის დამახასიათებელი პრობლემის გადასაჭრელად სათანადო 

მეთოდების შერჩევის და გამოყენების, პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელებისსათვის დარგობრივი უნარ-ჩვევების გამომუშავების 

თვალსაზრისით და სპორტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად 

სასურველია პროგრამაში შეტანილ იქნას შემდეგი სასწავლო კურსები: დოპინგი 

სპორტში, სპორტსმენის კვება, სპორტის სოციოლოგია, სპორტული ტექნოლოგიები 

და ინფრასრუქტურა, ლიდერობა და გუნდის მართვა სპორტში, გენდერი და 

სპორტი  
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

➢ ძირითადი 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 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში ფორმულირებული მიზნები 

შეესაბამება დაწესებულების მისიას. პროგრამაში ჩამოყალიბებულია სწავლის შედეგები 

და სწავლის მეთოდები. თუმცა, პროგრამის კომპონენტის, კერძოდ სპორტის 

სპეციალიზაციის სასწავლო კურსის სილაბუსებში მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული 

სწავლის შედეგებისა და სწავლის მეთოდების შესაბამისობა პროგრამის კომპონენტის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. დაწესებულებას არ გააჩნია ამ სასწავლო 

კომპონენტისათვის კრედიტების განსაზღვრის მექანიზმი.  

 

ცოდნის შესაფასებლად გამოყენებული კრიტერიუმები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს 

სტუდენტის ინფორმირებულობას, როგორც მიღწეული შედეგების, ასევე ნაკლოვანებებისა 

და მათი გაუმჯობესების გზების შესახებ. სასწავლო უნივერსიტეტში შემუშავებულია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი,  რასაც, სასწავლო 

კურსის ფარგლებში, თან ახლავს დისკუსია სპეციფიური მასალის ჩართვა/ 

განაწილების/მოდიფიცირების თაობაზე. სწავლის შედეგების შედგენის, გაზომვისა და 

ანალიზის უნარების განვითარებისთვის ჩართულია როგორც აკადემიური პერსონალი, ისე 
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სტუდენტი. თუმცა, პროგრამაში  ადამიანის ანატომიის 2 სასწავლო  კურსისთვის 

გათვალისწინებული კრედიტების მოცულობა შეადგენს 10 კრედიტს და თემების, 

შესასრულებელი თეორიული თუ პრაქტიკული დავალებების თვალსაზრისით საკმაოდ 

მოცულობითია. ადამიანის ანატომია არის ადამიანის და სპორტის ფიზიოლოგიის 

შესწავლის წინაპირობა. სპორტის ფიზიოლოგიის სპეციფიკიდან გამომდინარე კი, 

მნიშვნელოვანი წილი ეთმობა მხოლოდ ძვალ-სახსროვან და ნერვ-კუნთოვანი ანატომიის 

შესწავლას.   

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის მიწოდება ხდება სილაბუსის 

მიხედვით. რიგ სასწავლო კურსებში არასათანადოდაა მითითებულია სავალდებულო და 

დამხმარე ლიტერატურა. სწავლების პროცესში სტუდენტებს არასაკმარისად  სთავაზობენ, 

როგორც უახლეს ინგლისურენოვან ლიტერატურას, ასევე პედაგოგების მიერ 

მომზადებულ  რიდერებს ქართულ ენაზე.  ზოგიერთი დისციპლინის სწავლება ხდება 

მოძველებული ლიტერატურით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

2. სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

3. ინტერვიუ სტუდენტებთან,  აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. 

  

რეკომენდაციები: 

• პროგრამაზე სწავლის პერიოდში სტუდენტს უნდა მიეცეს საშუალება, გაეცნოს 

დარგის უახლეს მიღწევებსა და კვლევის შედეგებს. სასურველია ქართულ ენაზე 

ითარგმნოს ლიტერატურა; პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული საკითხავი 

მასალა პროგრამის განხორციელების განმავლობაში მუდმივად უნდა გადაიხედოს 

და, საჭიროების შემთხვევაში, განახლდეს ან/და მოხდეს მისი სრულყოფა. 

• ძვალ-სახსროვანი და ნერვ-კუნთოვანი ანატომის აუცილებელი სასწავლო 

თემატიკის გათვალისწინებით და სწავლის შედეგების შედგენის, გაზომვისა და 

ანალიზის გზით მოდიფიცირდეს  ადამიანის ანატომიის 2 სასწავლო კურსი და 

განისაზღვროს 5 კრედიტის მოცულობით.  როგორც წინაპირობა, მოვიდეს 

ლოგიკურ ბმაში კონკრეტულ დისციპლინებთან. 

• შემუშავდეს საგანმანათლებლო კომპონენტებისათვის კრედიტების განაწილების 

მექანიზმი სასწავლო კომპონენტის სპეციფიკის, შინაარსის მოცულობის და 

საშუალო აკადემიური მოსწრების სტუდენტის შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით. სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში 

მითითებული ყველა სასწავლო კურსი (საუნივერსიტეტო, საფაკულტეტო, 

სპეციალობის, თავისუფალი) არის 5 კრედიტიანი. 

• მკაფიოდ განისაზღვროს სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო კურსებში 

სწავლება-სწავლის მეთოდები დასახული მიზნისა და შედეგების მისაღწევად 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო 

კურსების სილაბუსში მითითებული სწავლება-სწავლის მეთოდები სპორტის 

საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამაშიც უნდა იყოს  მითითებული.   

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  
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•  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო  და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას სხვადასხვა პროექტებში, მათ 

მონაწილეობას კათედრებთან სტუდენტურ სამეცნიერო წრეებში და სტუდენტურ 

სამეცნიერო კონფერენციებში; ამ მიზნით, სასწავლო უნივერსიტეტში ყოველ სემესტრში 

ტარდება საუნივერსიტეტო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია. სტუდენტები 

მონაწილეობას იღებენ აგრეთვე საქართველოს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან ერთად ჩატარებულ სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო 

კონფერენციებში.  სტუდენტთა ტრანსფერული უნარების განვითარებაზეა 

ორიენტირებული აგრეთვე კურიკულუმისაგან დამოუკიდებელი ინიციატივები, 

რომლებიც ვლინდება სტუდენტთა მონაწილეობით განხორციელებული  სპორტული და 

სხვა სახის  ღონისძიებების  მხარდაჭერაში. 

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების 

მხარდაჭერის მექანიზმი. 

 

მროგრამის მიზნების აღწერილობით ნაწილში მითითებულია, რომ პროგრამა ხელს 
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უწყობს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიების კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერებას და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების 

უნარის განვითარებას. პროფესიული პრაქტიკა პროგრამის აუცილებელ კომპონენტს 

წარმოადგენს. მისი მიზანია, საუნივერსიტეტო განათლების თეორიული ცოდნის 

ტრანსფერის საფუძველზე, ხელი შეუწყოს სტუდენტებს განივითარონ აუცილებელი 

პრაქტიკული უნარები, რაც, თავის მხრივ, წარმატებული პროფესიული საქმიანობის 

წინაპირობაა. თუმცა პროგრამა არ ითვალისწინებს   საწარმოო პრაქტიკას (სპორტის 

სხვადასხვა  სახეობების ფედერაციებში, სპორტულ კლუბებში, გამაჯანსაღებელ ბანაკებსა 

და კლუბებშუი, სკოლებში).  სწორედ დამსაქმებლებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა, რომ 

კურსდამთავრებულებს ნაკლებად აქვთ განვითარებული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი.   პროგრამაში გამოვლენილი ეს ხარვეზი, სტანდარტებთან 

მიმართებით, ამცირებს პროგრამის შესაძლებლობას უზრუნველყოს 

კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობა.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

2. ინფორმაცია სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში პროგრამის სტუდენტთა 

მონაწილეობის თაობაზე. 

3. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პერსონალისა და 

სტუდენტების ინიციატივებისა და  პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი 

(სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 

წლის 09 ნოემბრის N09-46 დადგენილება). 

4. ინერვიუ სტუდენტებთან; 

5. ინტერვიუ დამსაქმებლებთან. 

კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

• საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს 

პროფესიული პრაქტიკის შემსწავლელი კურსი იმ მიდგომით, რომ პრაქტიკის 

პროცესი იყოს ცხადი და ასევე თანმიმდევრულად აღქმადი, როგორც 

სტუდენტებისთვის, ასევე პრაქტიკის ადგილზე პრაქტიკის ხელმძღვანელებისთვის.    

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

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 

 

თუმცა, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სხვადახვა სპორტული 

სპეციალიზაციების სასწავლო კურსის სილაბუსებში, არასაკმარისად არის აღწერილი და 

გაწერილი სპორტის კონკრეტული სპეციალიზაციისათვის დამახასიათებელი  სწავლების 

პრაქტიკული მეთოდები.  

პროგრამით გასაზღვრულია სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სალექციო მეთოდი , 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის მეთოდი, პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი, დემონსტრირება , 

წიგნზე (სახელმძღვანელოზე) მუშაობა, დისკუსია, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, 

სინთეზი. თუმცა ბუნდოვნად არის განსაზღრული სწავლება-სწავლების მეთოდები 

თითოეული სასწავლო კურსის მიხედვით მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით. კერძოდ 

სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში მითითებული მეთოდები, 

რომელიც ექვემდებარება შეფასებას, სასწავლო კურსის სილაბუსში არ არის მითითებული.      

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

2. პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

• მკაფიოდ განისაზღვროს სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები 
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დასახული მიზნისა და შედეგების მისაღწევად სასწავლო კურსის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, ვინაიდან, სპორტის საბაკალავრო პროგრამაში მითითებული 

მეთოდები, რომელიც ექვემდებარება შეფასებას, სასწავლო კურსის სილაბუსში არ 

არის მითითებული.  

 

 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• სხვადახვა სპორტული სპეციალიზაციების სასწავლო კურსის სილაბუსებში უნდა 

გაიწეროს სპორტის კონკრეტული სპეციალიზაციისათვის დამახასიათებელი  

სწავლების პრაქტიკული მეთოდები, რომელსაც იყენებს სასწავლო კურსის წამყვანი 

სწავლის სპეციფიკური შედეგის მისაღწევად.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 



24 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი 

პროცედურების მიხედვით, რაც ასახულია სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში. შეფასების პროცედურები 

არის ობიექტური,  გამჭვირვალე და შეესაბამება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა ასახულია 

პროგრამის აღწერით ნაწილში, ხოლო შეფასების კონკრეტული კომპონენტები და 

მეთოდები ითვალისწინებს სასწავლო კურსის სპეციფიკას, შეესაბამება ამ კურსის სწავლის 

შედეგებს და განსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსით.  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის 

მიერ კრედიტის ათვისება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება შეფასების სისტემით გათვალისწინებული 

ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. სტუდენტებისათვის წინასწარ არის ცნობილი 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები. შეფასების პროცესით 

უზრუნველყოფილია სტუდენტის ინფორმირება შეფასების შედეგების, საკუთარი სუსტი 

და ძლიერი მხარეების თაობაზე.  შეფასების წესით გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 

შეფასების შედეგების გასაჩივრების შესაძლებლობა, სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მონიტორინგის შედეგები გამოიყენება სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით. 

სპორტის სპეციალიზაციების სასწავლო კურსების სპეციფიკა, სადაც პრაქტიკას მეტი 

ყურადღება უნდა ეთმობოდეს, ნაკლებადაა გათვალისწინებული შეფასების კონკრეტული 

კრიტერიუმების  და მეთოდების განსაზღვრის თვალსაზრისით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

2. სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

3. პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

4. სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა; 

5. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტების აკადემიური 

მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი (სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2018 წლის 21 ნოემბრის N09-57 

დადგენილება); 

6. ინტერვიუ ადმინისტრაციულ პერსონალთან   

7. ინტერვიუ სტუდენტებთან  

 

8. სსიპ -  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში შეფასების კონკრეტული 

კრიტერიუმები და მეთოდები უნდა განისაზღვროს სასწავლო კურსის 

სპეციფიკიდან და გამოყენებული სწავლების მეთოდებიდან გამომდინარე. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

  

√ 

 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  
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დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უსდ-ს საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და 

თვითშეფასების ანგარიშის შესწავლისა და ანალიზის, ასევე ადგილზე განხორციელებული 

ვიზიტის ფარგლებში, სტუდენტებთან ინტერვიუების დროს, გამოიკვეთა ძირითადი 

სურათი ამ მიმართულებით.     

დაწესებულების ბაზაზე, მოქმედებს შიდა კომპლექსური დანიშნულების ვებგვერდი, 

რომლის მეშვეობითაც სტუდენტებს, ინდივიდუალური პროფილის გამოყენებით, 

შესაძლებლობა აქვთ კომუნიკაცია დაამყარონ, დაწესებულების აკადემიურ და 

ადმინისტრაციულ პერსონალთან. სტუდენტების ინფორმირებულობისთვის, სასწავლო 

უნივერსიტეტი აქტიურად იყენებს სოციალურ ქსელებს, ელექტრონული მიმოწერის 

საშუალებებს და უნივერსიტეტის ვებგვერდს.  საბაკალავროს პროგრამის სტუდენტი 

საჭირო ინფორმაციას იღებს უნივერსიტეტის, როგორც აკადემიური, ისე 

ადმინისტრაციული პერსონალისგან.  

დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს სტუდენტებთან კონსულტაციებს, სხვადასხვა 

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. სტუდენტები კითხვარების საშუალებით 

აფასებენ გავლილი სასწავლო კურსის სირთულეს, საჭიროებას და ლექტორის ცოდნისა და 

უნარების შესაბამისობას. ინტერვიუების დროს, სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა 

აღნიშნეს, რომ უნივერსიტეტი პროგრამის განვითარების  პროცესში ითვალისწინებს 

სტუდენტთა რეკომენდაციებს. სტუდენტებს შეუფერხებელი წვდომა აქვთ სასწავლო 

კურსის სილაბუსებსა და მასში მითითებულ ლიტერატურაზე.    

სტუდენებმა ინტერვიუების დროს გამოიკვეთა, რომ სასურველი იქნებოდა თუ არჩევით 

სასწავლო კურსებს დაემატებოდა მრავალფეროვანი პრაკქტიკული სასწავლო კურსები. 

ასევე, მათ სურვილს წარმოადგენდა უსდ-ში გაძლიერებულიყო უცხო ენების და მათ 

შორის ინგლისური ენის სწავლება. 

აღნიშნული საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ 

დაწესებულების ეგიდით გამართულ სასწავლო-სპორტულ ღონისძიებებში, ასევე 

საერთასორისო პროექტებშიც. ინტევიუების დროს გამოირკვა, რომ აღნიშნული პროგრამის 

სტუდენტი  გაცვლითი პროგრამით იმყოფებოდა  პოლონეთში. უსდ-ში არსებობს 

სახელობითი სტიპენდიები. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ უნივერსტეტი თავიანთ 

სტუდენტებს კონფერენციაში მონაწილეობის შემთხვევაში მთლიანად უნაზღაურებს 

გზასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 

უნივერსიტეტში გამართულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. სტუდენტს სრული წვდომა 

აქვს უნივერსიტეტის სპორტოლ მოედნებზე, ინვენტარზე, საბიბლიოთეკო და 
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ელექტრონულ რესურსებზე. უნივერსიტეტში შექმნილი გარემო არსებულ სტანდარტებს 

სრულად აკმაყოფილებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში;  

o კითხვარი და ანალიზი; 

o უნივერსიტეტის ვებგვერდი; 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან;  

o ინტერვიუ კურსდამთავრებულებთან. 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

•  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 
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მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o  

არ ფასდება 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და 

ინტერვიუს შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია მეტწილად ნაწილობრივ არ არის 
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მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

√ 

   

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

➢ პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

➢ პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო- კვლევითი/შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

➢ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

➢ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 

აკადემიური პერსონალის 10 წარმომადგენელი (მათ შორის 5 პროფესორი, 4 ასოცირებული 

პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი) და 11 მოწვეული პერსონალი. აკადემიურ პესონალს 

შორის აფილირებულია 4 პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი და ერთი ასისტენტ 

პროფესორი, ხოლო სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალიდან 8 

დარგობრივი პერსონალია. აკადემიურ პერსონალს აკადემიური თანამდებობები 

დაკავებული აქვთ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად - კონკურსის წესით, ხოლო 

მოწვეული სპეციალისტების პროგრამაში ჩართვა ხორციელდება სასწავლო 

უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების შესაბამისად. 

აღწერთ, რომ საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალის დატვირთვის სქემა და რეალური 

დატვირთვა, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის ბალანსი, მათი საერთო 

რაოდენობა და დენადობის დაბალი მაჩვენებელი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას. აკადემიური პერსონალი 

შერჩეულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ასევე, აღწერთ რომ დარგის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე პროგრამაში მოწვეულნი არიან შესაბამისი კატეგორიის 

მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონები. მიუხედავად ამისა, სპორტული 

სპეციალიზაციების (კალათბურთი, მძლეოსნობა, ფრენბურთი, ქართული ჭიდაობა, 
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ჩოგბურთი,ხელბურთი) და ასევე მედიკო-ბიოლოგიური (ადამიანის ანატომია I, ადამიანის 

ანატომია II, სპორტული მედიცინა, ადამიანის ზოგადი ფიზიოლოგია, სამკურნალო 

მედიცინა და კინეზოთერაპია, სპორტის ფიზიოლოგია) 

 სასწავლო კურსების  დიდი ნაწილი იკითხება მხოლოდ 2 პედაგოგის მიერ, რაც სტოვებს 

იმის შთაბეჭდილებას, რომ დაწესებულებას არ გააჩნია სპორტის და მედიკო-ბიოლოგიური 

მიმართულების სასწავლო კურსების  წამკითხავი პერსონალი.  

აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეების (CV) ანალიზის საფუძველზე ირკვევვა, რომ  

ვარჯიშების ბიომექანიკის სწავლებაში მონაწილე პერსონალს არ აქვს ამ კურსით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი კომპეტენცია, 

პროგრამის პროფილის შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება, აკადემიური ხარისხი, 

სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება.  

 

დაწესებულებას გააჩნია პედაგოგების აკადემიური საქმიანობის შეფასების მექანიზმი. 

პერიოდულად ტარდება სტუდენტთა გამოკითხვა მათი აზრისა და კმაყოფილების 

ხარისხის განსაზღვრის მიზნით. სტუდენტთან გამოკითხვის ანალიზის შედეგები 

გამოიყენება აკადემიური პროცესის გასაუმჯობესებლად.  

o  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა; 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები; 

o აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები და საკონკურსო მასალები; 

o მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები; 

o ინტერვიუები აკადემიურ პერსონალთან. 

 

რეკომენდაციები: 

▪ მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულების და  ვარჯიშების ბიომექანიკის სასწავლო 

კურსების სწავლებისათვის შეირჩეს აკადემიური/მოწვეული პერსონალი, 

რომელთაც ექნებათ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია და შეძლებენ მათზე 

დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას.  

▪ დაწესებულებამ სპორტული სპეციალიზაციების მიმართულებით უნდა 

აირჩიოს/მოიწვიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის სპორტში აქტიურად ჩაბმული 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალი; 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

➢ დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

➢ უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სასწავლო უნივერსიტეტი ყოველწლიურად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალის შეფასებას და შეფასების შედეგებს იყენებს პერსონალის 

პროფესიული განვითარების, აგრეთვე წახალისების მიზნით. აღნიშნული შეფასება 

ხორციელდება „სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის“ 

შესაბამისად, რომელიც მოიცავს როგორც მათი სასწავლო ასევე კველევითი საქმიანობის 

შეფასებას; სასწავლო უნივერსიტეტში კვლევის განვითარების პოლიტიკა ითვალისწინებს 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მიერ სამეცნიერო კვლევების წარმოების 

ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას,  კვლევითი საქმიანობის უწყვეტ განვითარებას, სასწავლო 

პროცესში კვლევების  ინტეგრაციას. სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის განვითარების მიზნით ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები - ტარდება 

საუნივერსიტეტო და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები, სემინარები, 

ტრენინგები, ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის სამეცნიერო 

პროექტების, მონოგრაფიებისა და სახელმძღვანელოების გამოცემის  დაფინანსება, 

სამეცნიერო ნაშრომების პუბლიკაციებისა და სამეცნიერო ხასიათის ღონისძიებებში მათი 

მონაწილეობის ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამაში ჩართული პერსონალი მონაწილეობს 

საერთაშორისო კონფერენციებში, საერთაშორისო პროექტებში. 

მიუხედავად აღწერილისა და 4.1 სტანდარტში არსებული ხარვეზებიდან გამომდინარეც,  

დაწესებულებაში არასაკმარისია აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და 

პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები, ასევე სუსტია ამ პროგრამით 

გათვალისწინებული აკადემიური პერსონალის ინტერნაციონალიზაციის პროცესში 
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ჩართვის ხარისხი.  

დაწესებულებაში  პერიოდულად ტარდება სტუდენტთა გამოკითხვა მათი აზრისა და 

კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრის მიზნით. სტუდენტთან გამოკითხვის ანალიზის 

შედეგები გამოიყენება აკადემიური პროცესის გასაუმჯობესებლად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სსიპ  - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი (სსიპ 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 

მარტის N09-19 დადგენილება); 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და 

ასოცირებული პროფესორების სამეცნიერო აქტივობის მიზნით გასატარებელ 

ღონისძიებათა შესახებ (სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 მარტის N09-22 დადგენილება); 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში კვლევის განვითარების 

პოლიტიკის, კვლევითი საქმიანობის ხარისხისა და პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის შეფასების მექანიზმი (სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 21 ნოემბრის N09-54 დადგენილება); 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორის ატესტაციის 

ჩატარების წესი (სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს 2018 წლის 23 მარტის N09-15 დადგენილება); 

o პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის შედეგები; 

o პროგრამის პერსონალის საქმიანობის შეფასების შედეგების საფუძველზე პერსონალის 

პროფესიული განვითარების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები 

o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო მივლინებები,  კონფერენციები, გაცვლითი  

პროექტები, რომლებიც ემსახურება პროფესიულ და/ან  სწავლების უნარის 

განვითარებას); 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პერსონალისა და სტუდენტების 

ინიციატივებისა და  პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების წესი (სსიპ გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 09 ნოემბრის 

N09-46 დადგენილება); 

o პროგრამის პერსონალის პირადი საქმეები; 
 

 

რეკომენდაციები: 

• გაძლიერდეს აკადემიური პერსონალის ინტერნაციონალიზაციის პროცესში 

ჩართვის მექანიზმები.  

 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

• გაძლიერდეს სპორტის სპეციალიზაციების  მიმართულებით აკადემიური 

პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და პროფესიული განვითარების 
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ხელშემწყობი მექანიზმები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია პროგრამის 

სწავლის შედეგების მისაღწევად აუცილებელი ინფრასტრუქტურით, ტექნიკური 

აღჭურვილობითა და სპორტული ინვენტარით. გათვალისწინებულია თანამედროვე 

კომპიუტერული ტექნიკითა და სხვა მოწყობილობებით აღჭურვილი აუდიტორია-

ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა და სამკითხველო დარბაზები. სასწავლო უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა განთავსებულია 4 კორპუსში, მათგან სამში - წიგნსაცავით. ბიბლიოთეკის 

სამკითხველო დარბაზები და ოთახები აღჭურვილია აუცილებელი ინვენტარით, 

კომპიუტერული ტექნიკითა (კომპიუტერებით,  პრინტერებით,  ქსეროქსებით, სკანერებით) 

და ინტერნეტით. ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი განსაზღვრულია სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი - 307 826 

ერთეულს მოიცავს, რაც  აღრიცხულია   საინვენტარო წიგნებში.  ბიბლიოთეკაში  არსებობს 

სრულყოფილი კატალოგი ქაღალდზე (ანბანური და სისტემატური), ასევე ელექტრონული 
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სახით (ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო პროგრამა "Openbiblio"). ბიბლიოთეკაში 

სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პერსონალს ემსახურება კომპეტენტური 

პერსონალი. ბიბლიოთეკის  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთეულია ინგლისური 

ლიტერატურის ბიბლიოთეკა, რომელიც  2003  წელს დაარსდა აშშ მშვიდობის კორპუსის 

ხელშეწყობითა და ამავე კორპუსის  მოხალისის - ედუარდ რაუპის თაოსნობით   სასწავლო 

უნივერსიტეტის მეორე სასწავლო კორპუსში. ინგლისური ლიტერატურის ბიბლიოთეკის 

ფონდი  ამჟამად მოიცავს 5000 საბიბლიოთეკო ერთეულზე მეტს. უნივერსიტეტს აქვს 

როგორც ღია ასევე დახურული სპორტული მოედნები, საშხაპეები, გასახდელები და სხვა 

ყველა საჭირო სივრცე, რაც პროგრამის წარმატებით განხორცილებას შეუწყობს ხელს. 

        ბიბლიოთეკაში განთავსებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსებით 

განსაზღვრული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა (მათ შორის 

ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული), რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი 

სამეცნიერო პერიოდული გამოცემები, საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო 

ბაზები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მათ გაეცნონ შესაბამისი მიმართულების/დარგის 

უახლეს სამეცნიერო მონაცემებს, რაც ასევე ხელს უწყობს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსებისა და 

სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმებით უზრუნველყოფილია   

დარგობრივი სიახლეებისა და პროგრამის პერსონალის მოთხოვნების გათვალისწინებით, 

საბიბლიოთეკო ფონდის რეგულარულად განახლება/გამდიდრება პროგრამის შესაბამისი  

სახელმძღვანელოებითა და ლიტერატურით.   

სასწავლო უნივერსიტეტის ზემოთ მითითებული მატერიალური რესურსი 

ხელმისაწვდომია პროგრამის სტუდენტებისა და პერსონალისთვის. სტუდენტები 

ინფორმირებულები არიან არსებული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობის და 

მოხმარების წესების შესახებ.  

სასწავლო უნივერსიტეტის სპორტის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული   

დარგობრივი საბიბლიოთეკო წიგნადი რესურსი მწირია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინფრასტრუქტურის, ტექნიკური აღჭურვილობის და წიგნადი ფონდის ფლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

o შესაბამისი კომპიუტერული უზრუნველყოფის მქონე კომპიუტერული 

ლაბორატორიები; 

o ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი და არაწიგნადი ფონდის შესაბამისობა 

საგანმანათლებლო პროგრამებში მითითებულ  ლიტერატურასთან; 

o საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსებისა და 

სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმების დამტკიცების შესახებ 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის  20 დეკემბრის N09-65 დადგენილება;   

o ინტერვიუ სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან 

 

რეკომენდაციები: 

• გამდიდრდეს ბიბლიოთეკა სპორტთან დაკავშირებული დარგობრივი 

ლიტერატურით. 
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წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ფინანსური რესურსები 

გათვალისწინებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ერთიან ბიუჯეტში, რომელიც 

უზრუნველყოფს პროგრამაში ჩართული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, მათი 

პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსებას, მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსების, სავალდებულო ლიტერატურის და სხვა სასწავლო მასალის  

შეძენის ხარჯებს. შესაბამისი ფინანსური რესურსები გამოყოფილია ფაკულტეტის 
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ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, რაც ეკონომიკურად მიღწევადია და განაპირობებს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფინანსურ მდგრადობას. ამასთან ერთად,  სასწავლო 

უნივერსიტეტს გააჩნია  ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა, რომელიც მოიცავს 

დაწესებულების საქმიანობის ყველა სფეროს, ითვალისწინებს ბიზნეს პროცესების 

აღდგენას კრიზისულ სიტუაციებში და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის უწყვეტ 

ფუნქციონირებას. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი; 

o განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიუჯეტი; 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესპროცესების უწყვეტობის 

წესის დამტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N09-62 

დადგენილება. 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

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 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალი აქტიურად 

თანამშრომლობს უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურებთან საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების პროცესში, რაც 

მიზნად ისახავს პროგრამის განვითარებას. აღნიშნული თანამშრომლობა მოიცავს 

პერსონალის მონაწილეობას კოლეგების მიერ ჩატარებული მეცადინეობების შეფასებაში, 

მონაწილეობას პროგრამის განვითარებასთან დაკავშირებულ გამოკითხვებში, მათ შორის 

გამოკითხვაში,  რომელიც ტარდება ყოველი სემესტრის ბოლოს და გულისხმობს 

სემესტრის განმავლობაში მათ მიერ განხორციელებული/წაკითხული სასწავლო კურსების 

შეფასებას. პროგრამის პერსონალი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

თანამშრომლობით, ხარისხის შეფასების შედეგების საფუძველზე ან საკუთარი 

ინიციატივით  ახორციელებს სასწავლო კურსების სილაბუსების განახლება-

მოდიფიცირებას, რაც ასევე ემსახურება პროგრამის გაუმჯობესებას. საგანმანათლებლო 

პროგრამასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას პროგრამის პერსონალი 

ითვალისწინებს ხარისხის შეფასების შედეგებს.  სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემის შესაბამისად, პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა ციკლური 

პროცესია და  მოიცავს "დაგეგმე, განახორციელე, შეამოწმე, განავითარე" ეტაპებს.  

ყოველწლიურად პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს წარუდგენს პროგრამის შიდა თვითშეფასების ანგარიშს, რომლის შედგენაშიც 

ჩართულია პროგრამის აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი. 

ხარისხის სამსახური, პროგრამაში ჩართულ პერსონალთან ერთად,  ზრუნავს 

თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებების 

აღმოფხვრაზე; 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

1. შიდა ხარისხის შეფასების შედეგები და განხორციელებული ცვლილებები; 

2. თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის შედეგად გამოვლენილი სუსტი მხარეების 

აღმოსაფხვრელად განხორციელებული აქტივობები და ცვლილებები; 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა გამოკითხვები; 

4. საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალის გამოკითხვები. 

5. ინტერვიუ სტუდენტებთან და საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალთან 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საგანმანათლებლო პროგრამა განვითარების მიზნით  იყენებს გარე ხარისხის შეფასების 

შედეგებს. საგანმანათლებლო პროგრამამ უკანასკნელი აკრედიტაცია გაიარა 2014 წელს. 

პროგრამის პერსონალმა, სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიით გათვალისწინებული 

პროცედურების დაცვით, განიხილა და შეასრულა აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის 

რეკომენდაციები. კერძოდ, აღნიშნული რეკომენდაციების შესაბამისად 

o საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმაში  სასწავლო კურსის „სამკურნალო 

ფიზკულტურა და მასაჟი“  სახელწოდება შეიცვალა „სამკურნალო მედიცინა და 

კინეზოთერაპიით“, ხოლო „სპორტის ისტორია“-„სპორტისა და ოლიმპიზმის 

ისტორიით“. აგრეთვე სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული 

დამატებითი ლიტერატურა გამდიდრდა ინგლისურენოვანი ლიტერატურით.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o გარე ხარისხის შეფასების შედეგები; 

o გარე ხარისხის შეფასების შედეგად განხორციელებული ცვლილებები. 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ 

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 
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              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის 

სისტემა წარმოადგენს უნივერსიტეტის მისიით განსაზღვრული სასწავლო და სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების მიზნით 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ  შემუშავებული დებულებების, წესების, 

პროცედურებისა და მექანიზმების ერთობლიობას. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის კომპონენტების საშუალებით 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უნივერსიტეტის სხვა 

სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით სისტემატურად ახორციელებს 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასებას, აგრეთვე პერსონალის 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის და პროფესიული განვითარების შეფასებას; 

შეფასებების შედეგების ანალიზის საფუძველზე უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან 

თანამშრომლობით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით 

საქმიანობაში გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრის  მიზნით  წარუდგენს 

უნივერსიტეტის სათანადო სტრუქტურულ ერთეულებს.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მოქმედებს  „დაგეგმე-განახორციელე-

შეამოწმე-განავითარე“ ციკლის შესაბამისად. 

აღნიშნული ციკლის თითოეული ეტაპი ითვალისწინებს: 

o “დაგეგმე“ - წინა შეფასების შედეგების გათვალისწინებით  საგანმანათლებლო 

პროგრამების/სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის/პერსონალის პროფესიული 

განვითარების შეფასების ინდიკატორებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრას, 

განსახორციელებელ სამუშაოთა გრაფიკის შემუშავებასა  და მათ გამოცხადებას 

(გაცნობას ყველა დაინტერესებული მხარისათვის); 

o „განახორციელე“ - დაგეგმილი საქმიანობით განსაზღვრული მონაცემების შეგროვებას 

და დამუშავებას შემუშავებული და შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად; 

o „შეამოწმე“ - საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების/სამეცნიერო-

კვლევითი მუშაობის/პერსონალის პროფესიული განვითარების შეფასებას; 

o „განავითარე“ - შეფასების შედეგების ანალიზით გამოვლენილი ნაკლოვანებების 

მიზეზების დადგენას, მათი აღმოფხვრის მიზნით სათანადო რეკომენდაციების 

შემუშავებას (ან, ნაკლოვანებების არარსებობის შემთხვევაში, არსებული 
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დამაკმაყოფილებელი ვითარების შენარჩუნების მექანიზმების შემუშავებას) და 

უნივერსიტეტის სათანადო სტრუქტურული ერთეულებისათვის წარდგენას მათზე 

რეაგირების მიზნით. 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამეცნიერ-კვლევითი მუშაობისა 

და პერსონალის პროფესიული განვითარების შეფასება ხორციელდება ყოველი 

აკადემიური წლის განმავლობაში. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების პირველ ეტაპზე ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს პროგრამის სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული სასწავლო კურსების შეფასებას შეფასების ფორმით 

გათვალისწინებული ინდიკატორებისა და შეფასების წყაროების (პროგრამის სასწავლო 

გეგმა, სასწავლო კურსის სილაბუსი, პედაგოგთა პირადი საქმეები, მეცადინეობებზე 

ურთიერთდასწრების შედეგები, სტუდენტების და პედაგოგების გამოკითხვის შედეგები) 

საფუძველზე.  აღნიშნული შეფასება ითვალისწინებს სემესტრის ბოლოს სტუდენტებისა 

და პერსონალის მიერ სასწავლო კურსის შეფასების შედეგებს. 

სასწავლო კურსის შეფასების ფორმაში მითითებული ინდიკატორით 

განსაზღვრული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემმოწმებელთა 

მოსაზრებები გამოვლენილი ნაკლოვანების შესახებ  აისახება სათანადო შენიშვნის 

სტრიქონში. 

სასწავლო კურსის შეფასების ფორმის ბოლო ნაწილში აისახება რეკომენდაციები, 

რომელთა გათვალისწინება სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პერსონალის მიერ 

ხელს შეუწყობს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრასა და სასწავლო კურსის 

განხორციელების განვითარებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მეორე - შემაჯამებელ ეტაპზე 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან  და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის (და/ან 

უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურული ერთეულების) წარმომადგენლებთან 

თანამშრომლობით, პროგრამის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების 

ანგარიშის საფუძველზე, საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმის  შევსებით 

ხორციელდება დადგენილ სტანდარტებთან საგანმანათლებლო პროგრამის  შესაბამისობის 

შეფასება.   

თითოეული სტანდარტის შესრულების ხარისხი ფასდება სათანადო 

ინდიკატორებით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესრულების დონით. საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელების შეფასების ფორმის ბოლო ნაწილში აისახება 

რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის მიერ ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების 

განვითარებას. 

პროგრამის შეფასების შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები წარედგინება 

სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს და შეფასების შედეგების ყველა 

დაინტერესებული მხარისათვის გაცნობისა და შემუშავებულ რეკომენდაციებზე 

რეაგირების მიზნით  ეგზავნება ფაკულტეტის დეკანს. ფაკულტეტის დეკანის მიერ 

დადგენილ ვადებში პროგრამის ხელმძღვანელი სასწავლო კურსების პასუხისმგებელ 

ლექტორებთან, უნივერსიტეტის კათედრებთან/ცენტრებთან, პროგრამის 

განმახორციელებელ პერსონალთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციებისა 

და სამუშაო შეხვედრების საფუძველზე ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს მოსაზრებებსა და 

წინადადებებს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით 

არსებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით. 

        მონიტორინგისა და პროგრამის შედეგების კომპლექსური მაჩვენებლების 
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გამოყენებით პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება არასრულყოფილია და ნაკლებად 

უწყობს ხელს პროგრამის მოდიფიცირებასა და გაუმჯობესებას.ა 

თვითშეფასების ანგარიშში მოცემულია, რომ სტუდენტები აფასებენ სასწავლო პროცესს, 

თუმცა დადასტურებაში მსგავს შეფასებაში მონაწილეობა არ დასტურდება. შესაბამისად, 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგის გაუმჯობესების მიზნით შიდა და გარე 

შეფასება არ არის აქტიურად გამოყენებული. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სისტემა; 

o სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი (სსიპ 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 

მარტის N09-19 დადგენილება); 

o შიდა ხარისხის შეფასების შედეგად განხორციელებული ცვლილებები; 

o პერსონალის შეფასების შედეგად განხორციელებული ღონისძიებები; 

რეკომენდაციები: 

აუცილებელია პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის გასაუმჯობესებლად 

აქტიურად და რეალურად იყოს გამოყენებული შიდა და გარე შეფასების 

მექანიზმები, რა პროცესშიც რეალურად იქნება ჩართული ყველა დაინტერესებული 

მხარე. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პროგრამის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორია ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში 

პროგრამის განმახორციელებელი პირების აქტიურო ჩართულობა, ბაზრის კვლევა და მისი 

შედეგების გამოყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 

სამიზნე ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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 

√   

 

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

გორის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

(სსიპ) 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: სპორტი  

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 45 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

 √   

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

  √  

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

√    

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

  √  

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

√    

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა 

დარეჯან ქობელაშვილი  

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა  



45 

 

მარინე ჩხიკვიშვილი   

 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა 

გიგი გიოშვილი    


