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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა

▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

პირველი ქართულენოვანი პროგრამაა მენეჯმენტში, რომელიც ხორციელდება ბიზნესისა და

ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე. პროგრამა არის უმაღლესი განათლების პირველი

საფეხურის და შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მეექვსე დონეს,

მისანიჭებელი კვალიფიკაციით - ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

(კოდი 0413).

ამჟამად პროგრამა არის აკრედიტირებული, რომელსაც პირობით აკრედიტაცია მიენიჭა

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 13 ივლისის #78

გადაწყვეტილებით.

ამჟამად პროგრამას ყავს 53 აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი; პროგრამას ემსახურება 29

აკადემიური პერსონალი და მოწვეული ლექტორი და 14 ადმინისტრაციული

თანამშრომელი.

მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, სადაც ერთი კრედიტის

მოცულობა 25 საათით არის განსაზღვრული. პროგრამაში კრედიტების განაწილება ხდება

შემდეგნარიად:

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის სავალდებულო სასწავლო კურსები – 175

კრედიტი (აქედან ბიზნესის ადმინისტრირების სავალდებულო სასწავლო კურსები - 86,

მენეჯმენტის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 72 კრედიტი, პრაქტიკა - 10 კრედიტი,

საბაკალავრო ნაშრომი - 7 კრედიტი);

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის არჩევითი სასწავლო კურსები – 15 კრედიტი;

თავისუფალი კრედიტები/დამატებითი სპეციალობა – 50 კრედიტი.

პროგრამაზე ჩაბარება შეუძლია სრული ზოგადი განათლების მქონე ყველა პირს, ერთიანი

ეროვნული გამოცდები სშედეგების საფუძველზე.

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა
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შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის

აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით, აკრედიტაციის

ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი განხორციელდა 2020 წლის 1 მაისს. ქვეყანაში კორონა ვირუსის

გავრცელების შედეგად გამოცხადებული პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის გამო,

ვიზიტი განხორციელდა დისტანციურად, პლატფორმა „Zoom”-ის მეშვეობით. 29 აპრილს

შედგა ექსპერტთა ჯგუფის ონლაინ შეხვედრა აგრეთვე პლათფორმა „Zoom”-ის გამოყენებით

(ლარისა პატარაია, ნინო ზარნაძე. კონსტანტინე ებრალიძე), რომელიც გაგრძელდა

საათნახევარი. შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა წარმოვადგინეთ საკუთარი პოზიციები

პროგრამასთან დაკავშირებით, ვიმსჯელეთ ჰიპოთეზებზე, რომლის დადასტურება და

შემოწმება გახდა მთავარი ამოცანა, რათა დაგვეზუსტებინა პროგრამის სტანდარტებთან

შესაბამისობა. შევიმუშავეთ ძირითადი კითხვები, გავეცანით დღის წესრიგს.

2020 წლის 1 მაისს დილის 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე მიმდინარეობდა დღის წესრიგით

განსაზღვრული შეხვედრების ჩატარება ონლაინ რეჟიმში პროგრამის შემუშავებასა და

განხორციელებაში ჩართულ სხვადასხვა მხარესთან. ვიზიტის ფარგლებში შევხვდით

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ცენტრალური ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს, ფაკულტეტის დეკანს, პროგრამის ხელმძღვანელს,

თვითშეფასების ჯგუფს, დამსაქმებლებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებს და

კურსდამთავრებულებს.

ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამო ვერ მოხერხდა უნივერსიტეტის მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის დათვალიერება. ინფორმაცია ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული

ლაბორატორიების, აუდიტორიების, უნივერისტეტის სხვა ინფრასტრუქტურის, სადაც

ხორციელდება სასწავლო პროცესი, შევაგროვეთ ონლაინ ინტერვიუების საფუძველზე.

ამასთავანვე ექსპერტთა ჯგუფის მიერ წინასწარ იქნა სილაბუსებიდან, შემთხვევითი

შერჩევის პრინციპით, ლიტერატურის ნუსხა გაკეთებული, რომელიც ცენტრის

წარმომადგენლის მეშვეობით მიეწოდა სასწავლო დაწესებულებას და მათ წარმოადგინებს

შერჩეული ლიტერატურის ელ. ვერსიები.

დღის ბოლოს ექსპერტთა ჯგუფმა, უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს გავუზიარეთ

ვიზიტის შედეგად ჩამოყალიბებული ძირითადი მიგნებები.

აკრედიტაციის ვიზიტმა ჩაიარა მშვიდ და საქმიან ვითარებაში. დაწესებულებას და

ექსპერტთა ჯგუფს შორის შენარჩუნებული იყო ურთიერთთანამშრომლობითი მიდგომები

ეთიკის და სტანდარტების დაცვით.

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის აკრედიტაციის საბჭოს დასკვნის საფუძველზე პროგრამაში

განხორციელდა რიგი ცვლილებები, რომლებიც დადებითად შეიძლება შეფასდეს.
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გაცემული რეკომენდაციები გათვალისწინებულ იქნა უნივერისტეტის მხრიდან და

შესაბამისად განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები:

o მოდიფიცირდა პროგრამის მიზანი;

o სავალდებულო გახდა საწარმოო პრაქტიკა/საბაკალავრო ნაშრომი;

o სააკრედიტაციო პაკეტს დაემატა პროგრამის ბენჩმარკინგი - არსებული

პროგრამის შედარება 5 საართაშორისო უნივერსიტეტის პროგრამასთან;

o გაძლიერდა პროგრამის სტრუქტურა, კერძოდ, სავალდებულო სასწავლო

კურსად დაემატა სტრატეგიული მენეჯმენტისკურსი (იხ. სასწავლო კურსის

სილაბუსი)

o ზოგიერთ სილაბუსში დაიხვეწა სწავლის შედეგები და შეფასების

კრიტერიუმები

- საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი - დეტალურად ჩაიშალა

ინდივიდუალური პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები.

- მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა და მეწარმეობა - დეტალურად

ჩაიშალა ინდივიდუალური პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები.

- ორგანიზაციული ცვლილებები და განვითარება - დაემატა წინაპირობა

და დეტალურად ჩაიშალა ინდივიდუალური პრეზენტაციის შეფასების

კრიტერიუმები.

- სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები - სრულად განახლებული.

- მენეჯმენტის საფუძვლები - დაკორექტირდა და დეტალურად ჩაიშალა

სააუდიტორიო ჩართულობის ქულა;

- ორგანიზაციული ქცევა - დაიხვეწა სწავლის შედეგები და შეფასების

კრიტერიუმები

o გაუმჯობესდა და დაკორექტირდა პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების

ინდიკატორები

▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა

მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან

შესაბამისობის შესახებ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ განხორციელებული შეფასებისა და

დასკვნის საფუძვლეზე გამოიკვეთა შემდეგი:
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▪ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის

შესაბამისობა - სრულად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;

▪ სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების

ადეკვატურობა - სრულად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;

▪ სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა - სრულად

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;

▪ სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა - სრულად შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან;

▪ სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები - სრულად შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან.

▪ რეკომენდაციები

რეკომენდებულია სასწავლო კურსების ლიტერატურის განახლება.

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

სტუდენტების აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობის მოტივაციის ასამაღლებლად

გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები (მაგალითად გრანტის მოპოვების ან შენარჩუნების ერთ-ერთ

კომპონენტად განისაზღროს აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობა);

სასურველია, პროგრამის ბიუჯეტიდან მეტი თანხა იყოს გამოყოფილი წიგნების შესყიდვაზე,

რაც გავლენას მოახდენს სილაბუსებით გათვალისწინებული სახელმძღვანელოებზე და

სწავლის პროცესში გამოიყენება განახლებული, თანამედროვე ლიტერატურა;

სასურველია, პროგრამის ბიუჯეტი სრულად ითვალისწინებდეს ისეთ ხარჯებს, როგორიც

არის ადმინისტრაციული, მარკეტინგული და სხვა ხარჯი), რათა შესაძლებელი გახდეს

პროგრამის ფინანსური პერფორმანსის სრული შეფასება;

სასაურველი სტუდნეტების აქტიური და პირდაპირი ჩართულობა თვითშეფასების ჯგუფში.

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში)
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▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე
მიმოხილვა(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის
შესაბამისობა
პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები,
რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები
შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის
გაუმჯობესებისთვის მუდმივად ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები.

1.1პროგრამის 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

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის

მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული, რეალისტურია და მიღწევადი;

შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან და თანხვედრაშია შრომის ბაზრის

მოთხოვნებთან.

მისი ძირითადი ფოკუსია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი მენეჯერები,

რომლებიც დასაქმდებიან როგორც კერძო, ისე არასამთავრობო, სახელმწიფო,

ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. პროგრამის მიზანია სტუდენტი

აღჭურვოს ისეთი ცოდნით, რომელიც მისცემს მას შესაძლებლობას მონაწილეობა

მიიღოს ორგანიზაციაში მიმდინარე ბიზნეს პროცესებში, ექნებათ დარგობრივი

ცოდნა და მენეჯერული საქმიანობის განსახორციელებლად პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები.

საბაკალავრო პროგრამის მიზანი პასუხობს შრომის ბაზრის გამოწვევებს. ეს

დასტურდება იმით, რომ პროგრამის მოდერნიზაციის პროცესში აქტიურად არიან

დამსაქმებლები ჩართულნი; დამსაქმებლების კვლევის შედეგები ასახულია

პროგრამის მიზნების ცვლილებაში;

აღსანიშნავია, რომ პროგრამა ორიენტირებულია მეტი პრაქტიკულ გამოცდილების

გაზიარებაზე, რაც დასტურდება პრაქტიკოსი ლექტორების მოწვევით.

ამჟამინდელი მიზნები გაზიარებულია სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მიერ.

აღნიშნული აგრეთვე დასტურდება მოწვეულ ლექტორებთან, აკადემიურ

პერსონალთან, სტუდენტებთან, დამსაქმებლებთან და უნივერსიტეტის ტოპ

მენეჯმენტთან ინტერვიუების შედეგად. პროგრამა ხელმისაწვდომია საჯაროდ,



უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o საგანმანათლებლო პროგრამა;
o უნივერსიტეტის მისია;
o დამსაქმებლების და შრომის ბაზრის კვლევა კვლევა;
o უნივერსიტეტის ვებგვერდი;
o ინტერვიუები.

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

o არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებულიპროგრამის
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

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

1.2პროგრამის სწავლის შედეგები

9
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➢ 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

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერისტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა 9

ძირითად შედეგზე გადის, საიდანაც 4 ცოდნა-გაცნობიერება, 4 - უნარები და ერთი

ავტონომიურობაა. პროგრამაში წარმოდგენილია პროგრამის მიზნებისა და სწავლის

შედეგების რუქა. ასევე წარმოდგენილია სწავლის შედეგებისა და კურიკულუმის რუქა.

აღსანიშნავია, რომ სწავლის შედეგების მეცხრე შედეგზე, რომელიც წარმოადგენს

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობას, გადის მხოლოდ საბაკალავრო ნაშრომი და

პრაქტიკა. დანარჩენი 44 კურსი კი ცოდნა/გაცნობიერების და უნარების 8 ძირითად

შედეგზე გადის.

შეიძლება ითქვას, რომ პროგრამის სწავლის შედეგები სრულად შეესაბამება პროგრამის

მიზნებს და მოიცავს შინაარსით გათვალისწინებულ როგორც ძირითად ცოდნას, ასევე

უნარებს და პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას. ეყრდნობა კვალიფიკაციების

ჩარჩოს და სრულად შეესაბამება კვალიფიკაციის შესაბამის დონეს და მისანიჭებელ

კვალიფიკაციას.

პროგრამა ითვალისწინებს სასწავლო გეგმას, სადაც დეტალურად არის აღწერილი

კრედიტების განაწილება სასწავლო კურსებისა და სემესტრების მიხედვით და ასევე

საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათები. საგნები ძირთიადად არის 4, 5 ან 6

კრედიტიანი.

პროგრამაში მოცემულია წინაპირობების ცხრილი, რომელიც ლოგიკურად არის

შედგენილი და ითვალისწინებს დისციპლინის მახასიათებლებს და ცოდნის გაღრმავების

დონეს. პროგრამა არის 240 კრედიტიანი და გადანაწილებულია 8 სემესტრზე. თითოეულ

სემესტრში სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა დააგროვოს 30 კრედიტი.

ჩატარებული კვლევებისა და ინტერვიუების საფუძველზე დგინდება, რომ პროგრამის

შედეგები შეესაბამება დარგის სპეციფიკას და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. მის

შემუშავებაში ჩართული იყო სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე, უნივერსიტეტი

ზრუნავს და შემუშავებული აქვს სპეციალური მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც

სტეიქჰოლდერები უზრუნველყოფილნი არიან სწავლის შედეგების გაცნობით.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების
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მექანიზმი არის მულტიფაქტორული და მოიცავს როგორც პირდაპირ ასევე არაპირდაპირ

მეთოდებს.

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება ხდება წინასწარ განსაზღვრული ინდიკატორების

მეშვეობით. შემუშავებულია შეფასების სამი დონე: ვერ აკმაყოფილებს (0-50 ქულა),

მეტწილად აკმაყოფილებს (51-80 ქულა), აკმაყოფილებს (81-100 ქულა). სწავლის შედეგების

გადახედვა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც კურსზე სტუდენტების 35% მიიღებს F ან/და

35% მიიღებს - A შეფასებას.

აღსანიშნავია, რომ ყველა კურსი ფასდება სამი ზრდადი რუბრიკით: გაცნობა, გაღრმავება

და განმტკიცება. პროგრამის კურიკულუმის რუქაში მოცემულია 9 შედეგზე გამავალი

ყველა საგნის შესაბამისი მდგენელი. შეფასების ინდიკატორები ძირითადად

წარმოდგენილია ესეს, შუალედური და დასკვნითი გამოცდის, პრეზენტაციის, ტესტის,

პრაქტიკული დავალების , პრაქტიკის ანგარიშის, პროექტის და საბაკალავრო ნაშრომის

სახით.

სწავლის შედეგების შეფასების არაპირდაპირ შეფასების მეთოდებსაც იყენებს პროგრამა.

პერმანენტულად ხდება სტუდენტების, ლექტორების გამოკითხვა, აკადემიური

პერსონალის 100 ქულიანი სისტემით შეფასება.

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება ხდება ყოველწლიურად და მოიცავს შემოწმების,

ასახვის და ანალიზის ფაზებს. პროგრამის სწავლის შედეგებს შეფასების დოკუმენტში

მოცემულია სწავლის შედეგების შეფასების პერიოდულობის ცხრილი 2020-2026

წლებისთვის.

ინტერვიუებიდან დგინდება, რომ აკადემიური პერსონალი იცნობს სწავლის შედეგების

შეფასების მიდგომებს, ასევე სტუდენტები იღებენ უკუკავშირს იმასთან დაკავშირებით თუ

რამდენად მიაღწიეს სწავლის შედეგებს.

როგორც აღვნიშნეთ, პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზი გამოიყენება

პროგრამის გასაუმჯობესებლად, რაც გულისხმობს, საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის

შინაარსის და/ან სწავლის შედეგების და/ან შეფასების სისტემის მოდიფიცირებას. ეს

გარემოება ჩნდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სტუდენტების მოსწრება 35%-ზე მეტი A

ან/და F კატეგორიაში ხვდება.

პროგრამის მოდიფიცირებული სახე არის უტყუარი საბუთი იმისა, თუ როგორ

ითვალისწინებს პროგრამა როგორც შიდა ასევე გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს,

აანალიზებს მას და შეაქვს შესაბამისი ცვლილებები. ეს ეხება საგნების დამატებას,

წინაპირობების გაჩენას, ლიტერატურის განახლებას, შრომის ბაზრის, დამსაქმებლების და

სტუდენტების კვლევის შედეგების გათვალისწინებას.



დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პროგრამის სწავლის შედეგები არის კარგად

გაზომვადი, მიღწევადი და რეალისტური.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა, სილაბუსები;

o ბაზრისკვლევის ანგარიში;

o სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგების
ანალიზი;

o ანგარიში პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებებისა და აკრედიტაციის საბჭოს და
ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ;

o საგანმანათლებლო პროგრამისსწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია;

o პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება;
o ინტერვიუს შედეგები.

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან
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☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა

სტანდარტი შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზანი,
სწავლის
შედეგები და
მათთან
პროგრამის
შესაბამისობა

X

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.

2.1პროგრამაზე 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

მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელიც

უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს ერთიანი

ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე და, თანახმად საქართველოს

კანონმდებლობისა, საქართველოს მოქალაქეებს და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს,

რომლებმაც მიიღეს სრული ზოგადი განათლება ან მისი ეკვივალენტი საზღვარგარეთ.

საბაკალავრო პროგრამაზე ჩასარიცხად აბიტურიენტმა უნდა იცოდეს უცხო ენა

(ინგლისური) B1 დონეზე და ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე უცხო ენის გამოცდაზე

ჩააბაროს ინგლისური ენა. ხოლო ეროვნული გამოცდის გარეშე ჩარიცხულმა პირებმა უნდა
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წარმოადგინონ საბუთები/სერთიფიკატი რომლებიც ადასტურებენ ინგლისური ენის

ცოდნას B1 დონეზე. ინფორმაცია საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების და

კონკურსის შესახებ იდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, აგრეთვე ეგზავნება შესაბამის

სამსახურებს და ქვეყნდება საჯაროდ. ერთ-ერთი ჩასაბარებელი სავალდებულო საგანია:

მათემატიკა ან ისტორია.

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩარიცხვა შესაძლებელია

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების

ჩაბარების გარეშე.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა;

o შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი;
o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;
o ინტერვიუ ხარისხის მართვის უზრუნველყოფის სამსახურთან.

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან
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☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

2.2საგანმანათლებლო 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

მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია შავი ზღვის

საერთაშორისო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების

და განვითარების ინსტრუქციის შესაბამისად.

მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის

შესაბამისად ECTS სისტემის საფუძველზე და ითვალისწინებს 240 კრედიტს, სადაც ერთი

კრედიტი მოიცავს 25 საათს. საგანმანთლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად და

შესაბამის შედეგებზე გასასვლელად პროგრამა გაწერილია 8 აკადემიურ სემესტრზე,

შესაბამისად სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა აიღოს 30 კრედიტი. სტუდენტის

დატვირთვა მოიცავს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ კომპონენტებს.

პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს;

პროგრამაზე დაიშვება ყველა დაინტერესებული პირი , რომელსაც აქვს სრული ზოგადი

განათლების საფეხური გავლილი.

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების თანმიმდევრობა ლოგიკურია და

სათანადოდაა განსაზღვრული თითოეულ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები.

ლოგიკურია პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტის წინაპირობებიც. სავალდებულო

კომპონენტი - 175 კრედიტი (აქედან ბიზნესის ადმინისტრირების სავალდებულო

სასწავლო კურსები - 86, მენეჯმენტის სავალადებული სასწავლო კურსები - 72 კრედიტი,

პრაქტიკა - 10 კრედიტი, საბაკალავრო ნაშრომი - 7 კრედიტი); ბიზნესის

ადმინისტრირების და მენეჯმენტის არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 კრედიტი,

თავისუფალი კრედიტები/დამატებითი სპეციალობა – 50 კრედიტი.

ამდენად, პროგრამის მოცულობა, სტრუქტურა და კომპლექსურობა შეესაბამება სწავლების
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საფეხურს. პროგრამის შინაარსი შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან

(ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავარი მენეჯმენტში) და პროგრამით განსაზღვრული

კომპონენტების ერთობლიობა შესაძლებელს ხდის პროგრამით დასახული სწავლის

შედეგების მიღწევას. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც წინა აკრედიტაციის ვიზიტით

გაცემული რეკომენდაციები სრულად გაითვალისწინა უნივერისტეტმა, დაამატა

სავალდებულო საგნებში ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ლოგისტიკა, სტრატეგიული

მენეჯმენტის საფუძვლები და სხვა; კურიკულუმი გააძლიერა ლოგიკურად დალაგებული

წინაპირობების დადგენით; აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამის სტრუქტურის და

შინაარსის მოდიფიცირებაში მაქსიმალურად ჩართული არიან ყველა დაინტერესებული

მხარე, რაც დასტურდება ინტერვიუების საფუძველზეც.

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე:

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 ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან
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☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

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 აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამაში არსებულ

სწავლის შედეგებთან, რაც წარმოდგენილია პროგრამის სწავლის შედეგების და სასწავლო

კურსების სწავლის შედეგების შესაბამისობის რუკის სახით. ასევე, თითოეული სასწავლო

კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოს მიერ

რანჟირებულ კვალიფიკაციის მეექვსე დონეს. ყოველი სასწავლო კურსის კრედიტების

რაოდენობა დადგენილია შესაბამისი სასწავლო კურსის მიზნით გათვალისწინებული

სწავლის შედეგების, სხვადასხვა სწავლება-სწავლის მეთოდების საჭიროებისა და

ასათვისებელი მასალის სირთულისა და მოცულობის შესაბამისად.

სილაბუსებში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია დარგში არსებულ

ტენდენციებზე. პროგრამის ფარგლებში გამოყენებულია ინგლისურენოვანი დარგობრივი

ლიტერატურა. პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი სთავაზობს

სტუდენტებს როგორც დამხმარე სალექციო ქართულენოვან მასალებს, ისე

ინგლისურენოვან ლიტერატურასთან დაკავშირებულ დამატებით კონსულტაციებს.

ამასთან, უნივერსიტეტი პერმანენტულად ანახლებს ბიბლიოთეკაში წიგნად ფონდს.

მიუხედავად ამისა, სასწავლო კურსის სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა

უმჯობესია განახლდეს. (რიგ შემთხვევებში ძირითადი ლიტერატურის ნუსხაში 2007,

2010, 2013 წლის ლიტერატურაა მითითებული).

სპეციალობის ძირითადი სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის

სწავლის შედეგებს და ამდენად, მათი ერთიანობა უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული
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სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამის ფარგლებში შემუშავებულია სწავლის შედეგების

რუკა, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული სასწავლო კურსით მისაღწევ პროგრამის

სწავლის შედეგს (სასწავლო კურსის მონაწილეობას კონკრეტული სწავლის შედეგის

მიღწევაში). სპეციალობის თითოეული ძირითადი სასწავლო კურსი გადის პროგრამის ერთ

სწავლის შედეგზე მაინც. პროგრამის სწავლის შედეგების რუკა იძლევა ინფორმაციას იმის

შესახებ თუ რომელი კურსი უზრუნველყოფს კონკრეტული სწავლის შედეგის მიღწევას.

სასწავლო კურსის თემატიკა დაძლევადია, რაც დასტურდება პროგრამის ფარგლებში

კურსისთვის დათმობილი სათანადო მოცულობის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი

მუშაობის საათებით და სილაბუსში ლექტორის მიერ განსაზღვრული სწავლება-სწავლის

ადეკვატური მეთოდებით:

სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსები ძირითადად 5

კრედიტიანია (რიგ შემთხვევებში 4 ან 6 კრედიტიანი. სტუდენტის დატვირთვა

გულისხმობს როგორც სტუდენტის ლექტორთან საკონტაქტო, ისე სტუდენტის

დამოუკიდებელ საათებს.

პროგრამის სასწავლო კურსებით განსაზღვრული სწავლის შედეგები ფასდება თითოეულ

სასწავლო კურსში. სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებული შეფასების მეთოდები და

ფორმები აღწერილია თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა;

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;
o ინტერვიუ ხარისხის მართვის უზრუნველყოფის სამსახურთან;

o ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახურის უფროსთან;

o ინტერვიუ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან.

რეკომენდაციები:

რეკომენდებულია განახლდეს სასწავლო კურსებში ძირითადი ლიტერატურა.
რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული პროგრამის
შემთხვევაში)
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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

Xმეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

2.4პრაქტიკული, 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

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პროგრამის კურუკულუმით

განსაზღვრულ სასწავლო კურსებში გათვალისწინებულია პრაქტიკული უნარების

განმავითარებელი სწავლების მეთოდები. კერძოდ, გამოყენებულია ქეისების განხილვის,

პრეზენტაციების მომზადების და პრაქტიკული სავარჯიშოების ამოხსნის მეთოდები.

პროგრამის სტრუქტურაში პრაქტიკის კომპონენტი წარმოდგენილია სავალდებულო

კურსის სტატუსით, რაც ხელს უწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული უნარების განვითარებას.

დამსაქმებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებში გათვალისწინებულია წლის

განმავლობაში პრაქტიკაში ჩართული სტუდენტების რაოდენობა, პრაქტიკის

ხანგრძლივობა და მიზანი. მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა პრაქტიკის კომპონენტში

(კომპანიაში პრაქტიკა), გულისხმობს პრაქტიკას მენტორის ზედამხედველობის ქვეშ და

დახმარებით, პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნისა და უნარების

რეალურ სიტუაციებში გამოყენებას. პროგრამაში პრაქტიკის კომპონენტს დათმობილი აქვს

10 კრედიტი, რაც სულ 250 საათს უტოლდება, კომპანიაში სტუდენტის მენტორთან

საკონტაქტოდ კი გამოყოფილია 180 საათი, ხოლო 70 საათი დამოუკიდებლად

მუშაობაობისთვისაა გამოყოფილი.
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სტუდენტის პრაქტიკული უნარებისა და საბაზისო დონეზე კვლევითი უნარების

განვითარებას ასევე უზრუნველყოფს მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამით

გათვალისწინებული სავალდებულო სასწავლო კომპონენტის საბაკალავრო ნაშრომის

დაწერა და დაცვა, რომელიც პროგრამის სავალდებულო კომპონენტია.

უნივერსიტეტი პროგრამის სტუდენტებს სთავაზობს ყოველწლიურ სამეცნიერო

სტუდენტურ კონფერენციებს, სტაჟირებებს სხვადასხვა კომპანიებში და ხელს უწყობს მათ

ჩართვას სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ კურიკულუმის გარეთ აქტივობებში.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა;

o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები;

o ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსთან;

o ინტერვიუები პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან.

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან
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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

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აღნიშნულ პროგრამაში გამოყენებული

სწავლება-სწავლის მეთოდები ორიენტირებულია პროგრამის სწავლის შედეგების

მიღწევაზე და შეესაბამება ბაკალავრიატის სწავლების საფეხურს. პროგრამის თითოეული

სასწავლო კურსის სილაბუსში დაწვრილებით არის მოცემული სწავლება-სწავლის

მეთოდები, რომელიც შეესაბამება კურსის სპეციფიკას, შინაარსს, სწავლის შედეგებს.

პროგრამის ფარგლებში გამოყენებულია შემდეგი სწავლა-სწავლების მეთოდები:

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა,

სიმულაცია, როლური თამაშები, ანალიზი, სინთეზი, შემთხვევების შესწავლა, წიგნზე

მუშაობის მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი (Case study), გონებრივი იერიში (Brain storming),

წერითი მუშაობის მეთოდი და ა.შ.

სწავლება-სწავლის მეთოდები გამოიყენება ისე, რომ გათვალისწინებულია სასწავლო

კურსის შინაარსი და სპეციფიკა, მოთხოვნები და სასწავლო კურსით მისაღწევი შედეგები.

სასწავლო პროცესი ფოკუსირებულია სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლება-სწავლის

მეთოდებზე. თეორიული სასწავლო კურსების სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება

აკადემიური უმაღლესი განათლების საბაკალავრო (პირველ) საფეხურს, კურსების

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. სწავლება-სწავლის

მეთოდები არის მოქნილი და ითვალისწინებს ინდივიდუალურ მიდგომას, რაც

დასტურდება დაინტერესებულ პირთა გამოკითხვების ანალიზით.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o შავი ზღვის საბაკალავრო პროგრამა;
o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები;

o ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსთან;

o ინტერვიუები პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან.

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

2.6. სტუდენტების შეფასება

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,
გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი.
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის და სილაბუსის მიხედვით შავი ზღვი

საერთაშორისო უნივერსიტეტში სტუდენტების შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი

მრავალკომპონენტიანი სისტემით. იგი გამჭირვალეა, სამართლიანი და

კანონმდებლობასთან შესაბამისი. სწავლის შეფასების მექანიზმი განსაზღვრულია

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე.

სტუდენტების შეფასება ხდება სასემინარო აქტოვობებში მონაწილეობით,

პრეზენტაციებით, შუალედური და ფინალური გამოცდის შედეგად.
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სტუდენტების შეფასების წესს არეგულირებს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, შეფასების ფორმები და მეთოდები არის

გამჭირვალე, წინასწარ ატვირთულია და გამოყენებულია სტუდენტებისთვის. ცალკეულ

სილაბუსებში აღწერილია შეფასების კონკრეტული ფორმები და მეთოდები საგნის

სპეციფიკიდან გამომდინარე.

სწავლის შეფასების მეთოდებში გამოყენებულია: ღია და დახურული კითხვები, ქეისებზე

მუშაობა, ჯგუფური დავალებები, საწერი საკითხები, პრეზენტაცია და სასწავლო

იმიტაციები.

სტუდენტებთან ინტერვიუების შედეგად დგინდება, რომ სწავლის დაწყებისთანავე

სილაბუსები იტვირთება ელექტრონულ ბაზაში და ლექტორებიც აცნობენ შეფასების

სისტემას, ისინი აგრეთვე ფლობენ ინფორმაციას გასაჩივრების პროცედურების შესახებ.

ლექტორები სტუდენტებს შედეგებთან დაკავშირებით აძლევენ უკუკავშირს, აწვდიან

ინფორმაციას მათ სუსტ და ძლიერი მხარების შესახებ.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ხდება შედეგების ანალიზი და მისი

გამოყენება სწავლის პროცესის გასაუმჯობესებლად, კერძოდ - სტუდენტების და

ლექტორების მიერ შევსებული გამოკითხვის შედეგებს ხარისხის უზრნველყოფის

სამსახური აგროვებს, აანალიზებს, უგზავნის პროგრამის ხელმძღვანელს, რომელიც იღებს

შესაბამის გადაწყვეტილებებს.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
o გამოცდების ჩატარების წესი
o ვებგვერდი
o ინტერვიუს შედეგები
o მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა და სილაბუსები
o ხარისხის უზრნუვლეყოფის შიდა მექანიზმები( სახელმძღვანელო დოკუმენტი),

დოკუმენტის No: IBSU.R36.I1G

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე
ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა

სტანდარტი შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

სწავლებისმეთო
დოლოგიადაორ
განიზება,
პროგრამისათვი
სებისშეფასების
ადეკვატურობა

X

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.

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

სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი პირები არიან დეკანი, მისი მოადგილე,

პროგრამის ხელმძღვანელი და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები, რაც
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შინაგანაწესით და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამით დასტურდება. აღნიშნული

პასუხისმგებელი პირები სწავლის დაწყებისას ახორციელებენ საორენტაციო შევხედრებს

და აწვდიან სტუდენტებს აუცილებელ ინფორმაციას.

ინტერვიუების შედეგად დგინდება, რომ სტუდენტებს და ლექტორებს აქვთ უშუალო

ურთთიერთობა და ხშირად სარგებლობენ საკონსულტაციო საათებით.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინფრომაციას სასწავლო პროცესის,

კარიერული განვითარებასთან და გაცვლითი პროგრამების შესახებ სტუდენტები იღებენ

ტელეფონში მოკლეტექსტური შეტყობინების და უნივერსიტეტის ვეგვერდზე

გამოქვეყნების შედეგად. სტუდენტები ადასტურებენ, რომ ხშირად სთავაზობენ გაცვლით

პროგრამებში მონაწილეობას, ინტერნაციონალიზაცია ამ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი

ძლიერი მხარეა, რასაც ადასტურებს 25-მდე საერთაშორისო უნივერსიტეტთან

თანამშორმელბა.

დამსაქმებლების უმეტესობა ამავე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია,

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს შედეგად დგინდება, რომ ისინი დასაქმებულები

არიან სხვადასხვა სფეროში, მაგრამ სატატისტიკური მონაცემი ამის შესახებ წარმოდგენილ

დოკუმენტაციაში არ იძებნება.

უნივერსიტეტში მოქმედებს ოქროს და ვერცხლის მედლის მქონე სტუდენტებზე საგრანტო

პროგრამა, ამ მხრივ შავი ზღვის უნივერსიტეტი საქართველოში გამორჩეულია.

სტუდენტებთან ინტერვიუს შედეგად გამოიკვეთა აკადემიურ კონფერენციებში

მონაწილეობის ნაკლებობა, სტუდენტები ამ მიმართულებით მოტივაციას არ

გამოხატავდნენ, იმის მიუხედავად რომ უნივერსიტეტი კონფერენციების შესახებ აწვდიან

ინფრომაციას სტუდენტებს და უნივერსიტეტი თვითონაც ატარებს კონფერენციებს, ეს

ინფორმაცია იდება უნივერსიტეტის საიტზე და ეგზავნებათ სტუდნტებს მეილებზე.

სტუდენტებისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოა შექმნილი ლიტარატურის

მოძიების კუთხით, მათ თავისუფალი წვდომა აქვთ ელეტრონულ ბაზებაზე, როგორიცაა:

EBSCO, Jstor, POLPRED, Cambridge. ბიბლიოთეკა აღჭურვილია ინტერნეტით და

კომპიუტერებით, რომლებითაც სტუდენტები აქტიურად სარგებლობენ.

ყოველი სემესტირს ბოლოს სტუდენტებს ეგზავნებათ კითხვარი, სადაც ისინი აფასებენ

ლექტორებს, აღნიშნულ კითხვარს აგროვებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და

უგზავნის ლექტორებს, რომლებიც ეცნობიან და პროგრამის ხელმღვანელთან

კონსულტაციის შედეგად ერთობლივად ცდილობენ გადაჭრან პრობლემაა.
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთნ სტუდენტებთან და დამსაქმებლებთან
o ვებგვერდი
o პერსონალის მართვის
o შინაგანაწესი
o ხარისხის უზრნუვლეყოფის შიდა მექანიზმები( სახელმძღვანელო დოკუმენტი),

დოკუმენტის No: IBSU.R36.I1G

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

სტუდენტების აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობის მოტივაციის ასამაღლებლად გადაიდგას

ქმედითი ნაბიჯები (მაგალითად გრანტის მოპოვების ან შენარჩუნების ერთ-ერთ კომპონენტად

განისაზღროს აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობა)

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

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



სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

N/A

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 ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა
სტანდარტი შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან
მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან
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სტუდენტთა
მიღწევები,
მათთან
ინდივიდუალ
ური მუშაობა

X

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

4.1ადამიანური 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 აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 29 აკადემიური და

მოწვეული პერსონალი, აქედან 16 აკადემიურია, 13 კი - მოწვეული. აკადემიურ პერსონალს

შორის 5 პროფესორია (5 აფილირებული პროფესორი), რაც პროგრამის განხორციელებაში

ჩართული მთლიანი პერსონალის 17%-ია, ასოცირებული პროფესორი (8 აფილირებული

ასოცირებული პროფესორი), რაც მთლიანის პერსონალის 27%-ია, პროგრამის

განხორციელებაში ჩართული პერსონალის 56% აკადემიური, 44% კი მოწევეული.

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის და სტუდენტების ბალანსი იძლევა პროგრამის

მდგრადობის საფუძველს. პერსონალის განათლება და აკადემიური ხარისხი

პირდაპირპროპორციული სწავლის შედეგების მიღწევისთვის. მოწვეული ლექტორების

დიდი ნაწილი პრაქტიკოსია, რაც დადებითი კომპონენტია, ისინი უზიარებენ სტდენტებს

მათ გამოცდილებას და ასევე მათი პოტენციური დამსაქმებლებიც არიან.
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აკადემიური პერსონალი კვალიფიკაცია დასტურდება მათი ბოლოს 5 წლის განმავლობაში

განხორციელებული პუბლიკაციებით და მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით,

რაც აღწერილია მათ პირად საქმეებში (CV) და სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალში.

პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია პროგრამის შემუშავებისთვის

( იხ.CV)

როგორც ინტერვიუებიდან გამოჩნდა აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალი და

დამსაქმებლები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პროგრამის შემუშავებაში და მათი

რეკომენდაციების უმრავლესობა ასახულია ახალ პროგრამაში.

ინტერვიუების შედეგად დგინდება, რომ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი მუდამ

მზად არიან გაუწიონ კონსულტაციები სტდენტებს და იყვნენ მათი ხელმძღვანელები

სტუდენტურ კონფერენციებში.

აკადემიური და მოწვეული ლექტორების დასაქმების სქემის მიხედვით, აფილირებული

პროფესორის აკადემიურ პოზიციაზე დაშვებულია კვირაში მაქსიმუმ 6 საათი,

აფილირებული ასოცირებული პროფესორის პოზიციაზე კვირაში მაქსიმუმ 12 აკადემიური

საათი, მოწვეული ლექტორი- კვირაში მაქსიმუმ 15 საათი.

სტუდენტების ადმინიტრაციულ მხარდაჭერას უწევს ფაკულტეტის ადმინისტრაცია,

კარიერის დაგეგმვის სამსახური, ბიბლიოთეკა, საგარეო ურთიერთობების სამსახური და

საგამოცდო ცენტრი.

აფილირებული და მოწვეული ლექტორებთან ანაზღაურების წესი

პროგრამაში ჩართული პეროსნალიანად 25 ბიზნეს ადმინიტრირების და მენეჯმენტის

სპეციალისტია. 5 კი საუნივერსიტეტო ზოგადი და არჩევითი კურსების.

აკადემიური პერსონალის ანაზღაურების წესი რეგულირედება ადადემიური

დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის დებულებით.

რაც შეეხება აკადემიური დამოწვეული ლექტორების არჩევის წესსიგი რეგულირდება

სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში ჩართული პირების თანამდებობაზე დანიშვნის წესით,

რომლის თანახმადაც აკედემიური და მოწვეული პერსონალი აირჩვა ღია კონკურსით,

კონკურსის ჩატარების წესს ადგენს ფაკულტეტის საბჭო და ამტკიცებს აკადემიური საბჭო,

რომლის დეტალები ქვეყნდება ბეჭდვით ოგრანოში ან ცხადდება შესაბამისი დასაქმების

ვებ-გვერდზე.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o თვითშეფასების დოკუმენტი
o CV
o მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა და სილაბუსები
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o პროგრამის ხელმძღვანელის დააკადემიური პერსონალის პუბლიკაციების სია
o ინტერვიუები
o აკადემიური დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის დებულება
o სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში ჩართული პირების თანამდებობაზე დანიშვნის წესით,

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

4.2აკადემიური, 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.
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი

შავი ზღვის უნივერსიტეტში რეგულარულად ხორციელდება პროგრამის

განმახორციელებელი პერსონალის შეფასება, რომლის მიზანია - ხელი შეუწყოს

უნივერსიტეტის თითოეულ თანამშრომელს საკუთარი ფუნქციების ეფექტურად

განხორციელებაში. მექანიზმი საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტის პერსონალს, შეიმუშაოს

უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების შესაბამისი ინდივიდუალური მიზნები და

ამოცანები, აგრეთვე უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ

თანამშრომლების საქმიანობის რეგულარულ შეფასებას. პერსონალის პედაგოგიური

საქმიანობის შეფასება ხდება რამდენიმე კომპონენტით - პერსონალის სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო საქმიანობით, სტუდენტების მიერ, ყოველი სემესტრის ბოლოს

გამოკითხვის საშუალებით (საუნივერსიტეტო პორტალზე - sis). გამოკითხვის პროცესში

სტუდენტები აფასებენ ლექტორის მიერ სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებულ

სწავლების მეთოდებს, გამოყენებულ ლიტერატურას, სასწავლო კურსის მსვლელობის

სილაბუსთან შესაბამისობას, სასწავლო კურსით დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას,

შეფასების სისტემის ადეკვატურობას და ა.შ. საუნივერსიტეტო ელექტრონული პორტალის

smart-ის გამოყენების ინტენსივობით, საუნივერსიტეტო პორტალზე sis შეფასების

კომპონენტების და შეფასების შედეგების დროული ატვირთვით. ანალიზისა და შეფასების

საფუძველზე გაიცემა რეკომენდაციები. რეკომენდაციებს პროგრამის ხელმძღვანელი

თითოეულ პედაგოგს ინდივიდუალურად აცნობს.

უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის

სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის შეფასების სისტემა, რის შედეგებსაც აქტიურად

იყენებს მათი პროფესიული განვითარებისთვის.

უნივერსიტეტში სისტემატიურად იგეგმება და ტარდება კონფერენციები, ტრენინგები,

საინფორმაციო შეხვედრები. უნივერსიტეტი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს

მოკლევადიან კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს სხვადასხვა მიმართულებით,

კერძოდ პროექტების მართვის, ფინანსური მენეჯმენტის, პროცესების მართვის და ა.შ.

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს სამეცნიერო

სტატიების, მონოგრაფიებისა და სახელმძღვანელოების გამოცემაში. სთავაზობს მათ

სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით სტაჟირებას საზღვარგარეთ, მაგალითად

უნივერისტეტი ჩართულია ერასმუსის პროგრამაში და ა.შ.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ზრუნავს აკადემიური პერსონალის

სამეცნიერო განვითარებაზე - ფინანსურად წახალისებულია საერთაშორისო რეფერირებად



ჟურნალებში უნივერსიტეტის სახელით სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნება, აგრეთვე,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, წიგნებისა და

სახელმძღვანელოების შექმნა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან

აფილირებული აკადემიური პერსონალი სარგებლობს შემდეგი ფინანსური ხელშეწყობით:

აფილირებული პირის მიმართვისა და ფაკულტეტის საბჭოს დასაბუთებული

გადაწყვეტილების საფუძველზე, ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, 3000 ლარის

ფარგლებში, დაუფინანსოს აფილირებულ პირს კონკრეტული სამეცნიერო-კვლევითი

საქმიანობა.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o შავი ზღვის საბაკალავრო პროგრამა;
o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან;
o მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის 2019/2020 წლის ბიუჯეტი
o ინტერვიუ აკადემიურ და მოწვეულ ლექტორებთან;
o ინტერვიუ სტუდენტებთან;
o კონტრაქტი აფილირების შესახებ.

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

32
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☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

4.3მატერიალური რესურსი
პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური
აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული
სწავლის შედეგების მისაღწევად.

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

აღსანიშნავია, რომ კოვიდ 19 პანდემიის ფონზე გამოცხადებულ საგანგებო სიტუაციის

პერიოდი დაემთხვა პროგრამის აკრედიტაციის ვიზიტს. შესაბამისად ვიზიტი არ

განხორციელებულა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მატერიალური რესურსების

გადამოწმება/შეფასება მოხდა მხოლოდ ინტერვიუების საფუძველზე. ასევე ექსპერტთა

ჯგუფმა წინასწარ შეარჩია სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურის სია, რომლიც

ცენტრის მეშვეობით გადაგზავნილი იქნა დაწესებულებაში ცენტრის წარმომადგენლის

მიერ და უნივერსიტეტმა შესაბამისად წარმოადგინა მოთხოვნილი ლიტერატურის

ელექტორნული ვერსიები.

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება IBSU-ს კუთვნილ ადმინისტრაციულ

და სასწავლო შენობებში, რომელიც მდებარეობს თბილისში, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-

13 კმ, #2, 0131). პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო ინფრასტრუქტურა და

ტექნიკური აღჭურვილობა სრულიად ადეკვატურია და შეესაბამება პროგრამას; იძლევა

საშუალებას პროგრამამ მიაღწიოს დასახულ მიზნებს და გავიდეს შედეგებზე.

როგორც ინტერვიუებიდან გამოჩნდა საგანმანათლებლო პროგრამას ემსახურება 14

ადმინისტრაციული პერსონალი, 5 კომპიუტერული ლაბორატორია , სადაც ყველაზე მცირე

- 20 და ყველაზე მეტი -30 პერსონალური კომპიუტერია განთავსებული. კომპიუტერული

ტექნიკის განახლება ხდება სისტემატურად და მათში ჩატვირთულია საოფისე

პროგრამების გარდა თვისებრივი, რაოდენობრივი კვლევის და სხვადასხვა დარგობრივი

სოფთვეარ პროგრამები. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო პროცესი ხორციელდება

ფაკულტეტისთვის გამოყოფილ აუდიტორიებში; აუდიტორიები აღჭურვილია

პროექტორით, მონიტორით, პროცესორით, თეთრი დაფით. უნივერსიტეტს აგრეთვე აქვს

სმარტ დაფიანი აუდიტორიებიც. უნივერისტეტში დაცული უსაფრთხოების ზომები,
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პერიმეტრზე აყენია სათვალთვალო კამერები და უნივერსიტეტს ემსახურება დაცვის

სამსახური. მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, დაცვის სამსხურის ახალი თანამშრომლების

გადამზადება და დატრენინგება ხდება, რათა მათ უკეთ ესმოდეთ დაცვის ობიექტის

თავისებურება.

საგანმანათლებლო პროგრამას ემსახურება ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს დაახლოებით 200

კვ.მ.-ზე განთავსებული სამკითხველო დარბაზი, სადაც 50 სტუდენტს ერთდროულად

შეუძლია სარგებლობა; ბიბლიოთეკაში განთავსებულია ასევე 26 პერსონალური

კომპიუტერი და გამოყოფილია შეხვედრების ოთახი, რომელიც წინასწარ იჯავშნება

სტუდენტების მიერ და გამოიყენება ჯგუფური პროექტების მოსამზადებლად.

ბიბლიოთეკა მუშაობს 10 საათის განმავლობაში კვირაში 6 დღე.

უნივერსიტეტი ფლობს საბიბლიოთეკო ელექტრონული ბაზებეზბე წვდომიას:

Clarivate Analytics

EBSCOhost

Polpred.com

JSTOR

Cambridge University journals

Royal Society Journals Collection

Elsevier

Web of Science

აღსანიშნავია, რომ ებსკოს პლათფორმაზე აკადემიურ პერსონალს და სტუდენტებს

წვდომა ქონდეთ აქვთ უნივერსიტეტის მიღმაც, კორპორატიული მეილის გამოყენებით.

ნიშანდობლივია, რომ 2016-2017 წლებში IBSUკერძო უნივერსიტეტებში მეორე ადგილს

იკავებდა ებსკოს ბაზების გამოყენებაში.

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შევარჩიეთ სილაბუსებში მითითებული

ლიტერატურა და ვნახეთ რამდენად ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკაში; ყველა

რესურსზე წვდომის საშუალება აქვს სტუდენტს.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o თვითშეფასების ანგარიში;
o უნივერსიტეტის ვებ გვერდი და ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდი:
o ელექტრონული ბაზები;
o ინტერვიუს შედეგები;
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რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

4.4პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური
რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის
საჭიროებებს.

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

სასწავლო დაწესებულებას წარმოდგენილი აქვს 2019- 2020 წლის პროგრამის ბიუჯეტი.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ბიუჯეტი ივსება უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის მიერ

მიღებული შემოსავლებით, თუმცა პროგრამის ფინანსური მდგრადობის შესაფასებლად,

დგება მისი დამოუკიდებელი ბიუჯეტი. ამ პერიოდის დაპროგნოზებული შემოსავლები



განსაზღვრულია 196 382 ლარით. რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, ბიუჯეტი ითვალისწინებს

სამ მსხვილ მუხლს: 1) ხელფასების ხარჯი (27 810 ლარი), რომელშიც გაერთიანებულია

აკადემიური პერსონალის და მოწვეული ლექტორების სახელფასო ანაზღაურება.

სახელფასო ბიუჯეტის 55% - აკადემიურ პერსონალზე, ხოლო 45% მოწვეულ ლექტორებზე

მოდის. 2)სამეცნიერო და კვლევითი ხარჯი, რომელიც ორი მიმართულებას მოიცავს:

კვლევის ხარჯი (21000) და წიგნების შესყიდვა (6500 ლარი). აღსანიშნავია, რომ

საგანმანათლებლო პროგრამის წლიური შემოსავლების 15% მოდის ამ მუხლზე. 3)

საგანმანათლებლო მხარდაჭერის ხარჯები (28 433 ლარი), სადაც გაერთიანებულია

სტუდენტების შემოქმედებითი და სოციალური აქტივობების ხარჯები და სხვა.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ხარჯვითი ნაწილი შემოსავლების 42%- ს წარმოადგენს,

პროგრამა მომგებიანია და ფინანსურად მდგრადი. აღსანიშნავია, რომ ეს ნაწილი არ

ითვალისწინებს პროგრამის ადმინისტრაციულ, მარკეტინგულ და სხვა ხარჯს. ამ ეტაპზე

პროგრამაზე 53 აქტიური სტუდენტია. საგანმანათლებლო პროგრამის შემოსავლების

უდიდესი ნაწილი სტუდენტების სწავლის გადასახადიდან შედგება.

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამისთვის გამოყოფილი ფინანსური რესურსი საკმარისია

პროგრამის მიზნების მისაღწევად, შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს და ეკონომიკურად

მიღწევადია.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o თვითშეფასების ანგარიში;
o პროგრამის ბიუჯეტი (2019-2020 წ.)
o საგანმანათლებლო პროგრამა;
o ინტერვიუს შედეგები.

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

სასურველია, პროგრამის ბიუჯეტიდან მეტი თანხა იყოს გამოყოფილი წიგნების შესყიდვაზე, რაც
გავლენას მოახდენს სილაბუსებით გათვალისწინებული სახელმძღვანელოებზე და სწავლის
პროცესში გამოიყენება განახლებული, თანამედროვე ლიტერატურა.

სასურველია, პროგრამის ბიუჯეტი სრულად ითვალისწინებდეს ისეთ ხარჯებს, როგორიც არის
ადმინისტრაციული, მარკეტინგული და სხვა ხარჯი), რათა შესაძლებელი გახდეს პროგრამის
ფინანსური პერფორმანსის სრული შეფასება.
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა

სტანდარტი შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

X

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.
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი

პროგრამის ხარისხის შემოწმება ხდება ხარისხის უზრნუვლეყოფის შიდა მექანიზმები

(სახელმძღვანელო დოკუმენტი), დოკუმენტის No: IBSU.R36.I1G შესაბამისად, რომლის

მონიტორინგის შედეგები წარედგინებათ დეკანს, პროგრამის ხელმღვანელს და რექტორს.

სასწავლო დაწესებულების შიდა ხარისხის სამსახური ყოველი სემესტრის შემდეგ

ახორციელებს სტუდენტების გამოკითხვას, აღნიშნული შედეგები ეგზავნებათ პროგრამაში

ჩართულ პერსონალს. გამოკითხვის შედეგების გარდა უნივერსიტეტს აქვს შემუშავებული

სისტემა, რომლითაც ხდება ჩართული პერსონალის შეფასება, ეს სისტემა მოიცავს შემდეგ

კომპონენტებს: სილაბუსების დროული ატვირთვა, ლექციებზე დასწრება, სტუდენტების

გამოკითხვის შედეგები. ამ მექანიზმით ლექტორი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.

აღმოჩენილი ხარვეზების და ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად იდგმევა ქმედითი

ნაბიჯები, მიღებულ ინფორმაციას ხარისხის სამსახური უზიარებს პროგრამის

ხელმძღვანელს და ლექტორებს, რომელებიც მსჯელობენ და იღებენ კონკრეტული

სიტუაციიდან გამომდინარე შესაბამის გადაწყვეტილებას, რაც უზრუნველყოფის

პროგრამის და სწავლების პროცესის გაუმჯობესებას.

პროგრამის შემუშავების და შეფასების პროცესში ჩართულნი იყვნენ პროგრამის

ხელმძღვანელი, აკადემიური და მოწვეული ლექტორები, ბიბლიოთეკის ხელმძვანელი,

დამსაქმებლები, ფინანსების, საბუღალტრო აღრიცხვის და აუდიტის ხელმძღვანელი,

ირიბად მონაწილეობდნენ სტუდნეტები და ისინი არ იყვნენ წარმოდგნეილნი

თვითშეფასების ჯგუფში.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა
o ინტერვიუ სტუდენტებთან და ლექტორებთან
o თვითშეფასების ანგარიშში არსებული სუსტი მხარეების აღმოსაფხვრელად

განნხორციელებული აქტივობები
o რეკომენდაციების შედეგად განხორციელებული ცვლილებები
o ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
o თვითშეფასების დოკუმენტი
o ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები(სახელმძღვანელო დოკუმენტი),

დოკუმენტის No: IBSU.R36.I1G

რეკომენდაციები:

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

სასაურველი სტუდნეტების აქტიური და პირდაპირი ჩართულობა თვითშეფასების ჯგუფში
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

5.2 გარე ხარისხის შეფასება

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს.

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ბოლო აკრედიტაცია განხორციელდა 2018 წლის 13

ივლისს #78 გადაწყვეტუილებით, რომელშიც აისახა რეკომენდაციები, აღნიშნული

რეკომენდაციები გათვალისწინებულია წარმოდგენილ პროგრამაში, კონკრეტულად:

დაემატა სავალდებულო კურსები, სილაბუსში გათვალისწინენული მეტი პრაქტიკული

აქტივობები, შეეცვალათ საგნებს დასახელებები, დაემატა დაშვების წინაპირობები და

დაკორექტირდა სწავლის შედეგებიდა მიზანი.

აქტიურად ხდება შრომის ბაზრის შესწავლა და დამსაქმებლების გამოკითხვა, რომელთა

რეკომენდაციები იისახა პროგრამაში, აღნიშნული ინტერვიუს დროს დამსაქმებულებმა

დაგვიდასტურეს, მათი თმქით რეკომენდაციები პრაქტიკული კურსების დამატებას
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შეეხებოდა.

განხორციელდა პროგრამის შედარება წამყვან საერთაშორისო უნივერსიტეტების მსგავს

პროგრამებთან, ლექტორებთან ინტერვიუების შედეგად დადგინა, რომ ისინი კონკრტული

სილაბუსის შედგენისას იყენებენ პროგრამის ბრენჩმარკინგის მეთოდს.

პროგრამის შეფასება განახორციელეს დამსაქმებლებმაც და მათივე თქმით მათი

რეკომენდაციები პრაქტიკული აქტივობების დამატებასთან დაკავშირებით აისახა

პროგრამაში.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გარე ხარისხის შეფასებითვის აქტიურად

იყენებს განათლების ხარისხის აკრედიტაციის საბჭოს და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნების

შედეგებს, რაც პროგრამის დახვეწასა და განვითარებაში მნიშვნელოოვან როლს ასრულბს.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 13 ივლისის #78 გადაწყვეტილება
o აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა 04.07.2018
o ინტერვიუები
o საბაკალვრო პროგრამა და სილაბუსები
o ანგარიში აკრედიტაციის საბჭოს და ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინების

შესახებ

რეკომენდაციები:

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

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან
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☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

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 აღწერითიმიმოხილვა და ანალიზი

პროგრამის შეფასებისთვის უნივერსიტეტი იყენებს როგორც შიდა, ისე გარე შეფასების

მექანიზმებს, მათ შორის დაინტერესებელი მხარეების გამოკითხვასაც, ხდება მათი

კუმულაციური ანალიზი. პროგრამის შეფასება პერიოდულად ხორციელდება, რაც

ინტერვიუების დროს დადასტურდა. სტუდენტებს ყოველი სემესტრის ბოლოს

ელექტრონულად ეგზავნებათ კითხვარი, კითხვარის შედეგებს დეკანი აცნობს ლექტორებს.

ყოველი აკადემიური წლის ბოლოს კი დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები

სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით აფასებენ საგანმანათლებლო

პროგრამას და ლექტორებს. წლის ბოლოს ხდება აკადემირი, მოწვეული ლექტორების და

დამსაქმებლების გამოკითხვა.

ხარისხის უზრუნველყოფილი სამსახური შეფასების შედეგებს გადასცემს პროგრამის

ხელმძღვანელს და იგი ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილავს საჭირო

ცვლილებების საკითხს, აღნიშნული შეფასებები პროგრამის გაუმჯობესებისთვის

გამოიყენება.

ინტერვიუს დროს ვერ დაგვისახელეს ის მსოფლიოს წამყავნი უნივერსიტეტის

პროგრამები, რომლებთანც მოახდინეს აღნიშნული პროგრამის შედარება, კონკრეტული

ბენჩმარკები.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

o მენეჯმენტის საბაკალვრო პროგრამა
o ინტერვიუები
o ლექციების შეფასების ფორმა
o თვიღშეფასების დოკუმენტი

41



o ლექტორების შეფასების კითხვარი

რეკომენდაციები:

განხორციელდეს გარე ხარისხის შეფასებსითვის მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტბის
პროგრამებთან შედარება.

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის
საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):

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

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედიაკრედიტებული 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

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან

☐არარის შესაბამისობაშიმოთხოვნებთან

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა

სტანდარტი შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

სწავლებისხარისხ
ისგანვითარებისშ
ესაძლებლობები

X
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: შპს შავი ზღვის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ,,მენეჯმენტის“ საბაკალავრო
პროგრამა

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 44

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

X

2. სწავლების მეთოდოლოგია
და ორგანიზება, პროგრამის
ათვისების შეფასების
ადეკვატურობა

X

3. სტუდენტთა მიღწევები,
მათთან ინდივიდუალური
მუშაობა

X

4. სწავლების რესურსებით
უზრუნველყოფა

X

5. სწავლების ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები

X

აკრე დიტ აცი ის ე ქს პე რტთ ა ჯგუფის თ ავმ ჯდომ არე

ლარისა პატარაია

აკრე დიტ ა ციის ე ქს პე რტთ ა ჯგუფის წე ვრ(ე ბ)ი

კონსტანტინე ებრალიძე,

ნინო ზარნაძე
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