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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 212693049 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ფარმაცია 

განათლების საფეხური დოქტორანტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

ფარმაციის დოქტორი 0916 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 60 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

ახალი 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ლაშა ბაკურიძე, სსიპ - თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნათია კვიჟინაძე, სსიპ - თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ანი ბილანიშვილი, სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

          სადოქტორო პროგრამა „ფარმაცია“ მიზნად ისახავს: მაღალკვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი ფარმაცევტ-მკვლევარის მომზადებას, რომელსაც შესაბამისად ექნება 

ღრმა, საფუძვლიანი ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შესაბამისი კომპეტენციების. 

პროგრამის განხორციელება აქტუალურია ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების 

პერსპექტივის თვალსაზრისით, რაც საერთაშორისო მოთხოვნებთან თავსეაბდი 

კურიკულუმების განვითარებასაც მოიცავს.  

          პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და ორიენტირებულია არამარტო 

შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე, არამედ უნივერსიტეტის აკადემიური პოტენციალის 

გაძლიერებაზე. სადოქტორო პროგრამის მიზნები მისი შინაარსის გათვალისწინებით 

მეტწილად მიღწევადია 

          პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება პროგრამის ამჟამინდელი სტატუსიდან 

გამომდინარე შეუძლებელია. თუმცა უსდ-ს და პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციით 

შემუშავებული მექანიზმის საფუძველზე მოხდება პროგრამის პერიოდული შეფასება და 

შეფასების შედეგად საჭიროების შემთხვევაში დაიგეგმება ცვლილებების შეტანა პროგრამის 

შინაარსში და/ან სწავლის შედეგებში და/ან შეფასების სისტემაში.    

          უნდა აღინიშნოს, რომ სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილ ამჟამინდელ პროგრამაში 

შევიდა გარკვეული ცვლილებები. ეს ეხება სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების წესს, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, ინტერნაციონალიზაციის 

მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის სწავლის შედეგების 

მიღწევის შესაძლებლობებს. 

 

           

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

          აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი შედგა 2020 წლის 29 – 30 ივნისს. 29 ივნის 

შეხვედრები განხორციელდა: უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, თვითშეფასების 

ჯგუფთან, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან, დამსაქმებებთან. 30 ივნისს შეხვედრა შედგა ძველი სადოქტორო პროგრამის 

სტუდენტებთან, შემდგომ დავათვალიერეთ უნივერსიტეტის შენობა და მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა, ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები. შემდეგ შეხვედრები გაიმართა ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან, განმეორებითი შეხვედრა დეკანთან, პროგრამის 

ხემძღვანელთან 

          შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა სადოქტორო პროგრამის მიზნები, შედეგები 

და მათი განხორციელების გზები, სადოქტორო თემატიკების შერჩევის მეთოდები და მათი 

განხორციელების გზები, ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის რესურსები, 

სილაბუსები და შეფასების სისტემა, პრაქტიკის ხანგრძლივობა და ბაზები, დამსაქმებელთა 

ჩართულობა და შესაძლო დასაქმების შესაძლებლობები, ხარისხის უზრუნველყოფის და 

შედეგების შეფასების მექანიზმები. 

          ვიზიტის ბოლოს შემაჯამებელ შეხვედრაზე უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, 

ექსპერტთა ჯგუფის თავჯდომარის მიერ მოხდა ძირითადი მიგნებების პრეზენტაცია 
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 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

          ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობი შესწავლა მოხდა 

აკრედიტაციის 5 ძირითადი სტანდარტის მიხედვით, რომლებიც შემუშავებულია 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 

1. საგანანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

          პროგრამის განხორციელება აქტუალურია ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების 

პერსპექტივის თვალსაზრისით. წარმოდგენილ სადოქტორო პროგრამაში შევიდა გარკვეული 

ცვლილებები. ეს ეხება სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების წესს, მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესებას, ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, 

რაც მნიშვნელოვნად ზრდის სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობებს.  

          პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და ორიენტირებულია არამარტო 

შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე, არამედ უნივერსიტეტის აკადემიური პოტენციალის 

გაძლიერებაზე. სადოქტორო პროგრამის მიზნები მისი შინაარსის გათვალისწინებით 

მეტწილად მიღწევადია 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

          საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა, შეესაბამება 

საქართველოს კანონმდებლობას და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული 

პირისთვის. სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია" შედგენილია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და 

განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის მოცულობა 180 ECTS კრედიტია, 

სასწავლო კომპონენტი - 60 კრედიტი, 

          პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე 

დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია. სასწავლო პროგრამაში საგნები ისეა გაწერილი, რომ 

სწავლება იწყება სავალდებულო საუნივერსიტეტო კურსებითა და სავალდებულო 

დარგობრივი კურსებით, რასაც მოყვება არჩევითი დარგობრივი კურსები. მეორე 

სემესტრიდან იწყება სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შესრულება. სასწავლო პროგრამა 

ინტეგრირებულია, რაც უზრუნველყოფს თეორიული დარგობრივ ცოდნასთან ერთად 

შესაბამისი პედაგოგიური და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარებას. 

          შეფასების სისტემა სილაბუსების უმრავლესობაში ერთნაირი, რაც ვერ უზრუნველყოფს 

სრულად, სწორად და სამართლიანად შეფასებას. სასურველია მრავალკომპონენტიანი 

შეფასების სისტემის დანერგვა და დიფერენცირება შესასწავლი საგნების და აქტივობების 

მიხედვით 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

          სადოქტორო პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის დატვირთვის 

სქემაში გათვალისწინებულია სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობა. თუმცა სწავლების 

საფეხურისა და სტუდენტთა რაოდენობიდან გამომდინარე, აღსანიშნავია, რომ  
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დოქტორანტებს ყოველდღიური, აქტიური კომუნიკაცია აქვთ ხელმძღვანელებსა თუ სხვა 

პერსონალთან. 

          სტუდენტებთან (4 სტატუსშეჩერებული დოქტორანტი) გასაუბრებით დგინდება, რომ 

ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ აქვთ კომუნიკაცია შესაბამის 

აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან. ასევე აღსანიშნავია, რომ დოქტორანტები  

ჩართულნი არიან საგრანტო პროექტებში და/ან აგრძელებენ სადისერტაციო კვლევით 

კომპონენტზე მუშაობას. შესაბამისად,  აკადემიური ურთიერთობები მათსა და 

ხელმძღვანელებს შორის ამჟამადაც ხორციელდება. 

          სტუდენტთა კონსულტირების კონტექსტში მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია 

უნივერსიტეტში არსებული დამხმარე სტრუქტურული ერთეული „სტუდენტთა 

მხარდაჭერისა და განვითარების სერვისები“, რომლის მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტთა 

მომსახურება სხვადასხვა მიმართულებით და ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში 

კომფორტული სტუდენტური გარემოს ფორმირებას.  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

          სადოქტორო პროგრამა მეტწილად უზრუნველყოფილია შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური მატერიალური ბაზით, რაც უზრუნველყოფს 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლების შედეგების მიღწევას. სასწავლო აუდიტორიები 

და ლაბორატორიები აღჭურვილია შესაბამისი ხელსაწყო/დანადგარებით და სახარჯი 

მასალებით, შესაბამისად სტუდენტს შეუძლია განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის სასწავლო 

და კვლევითი საქმიანობა. სტუდენტებს ემსახურებათ თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, 

რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სახის სერვისს როგორც ადგილზე ვიზიტის დროს, 

აგრეთვე ელექტრონულად. 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

          უნივერსიტეტში მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის და სწავლების შემდგომი 

განვითარების სისტემა. ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პროცედურები 

რამდენიმე საფეხურიანია და მოიცავს   პროგრამის კომპონენტების სილაბუსების, 

აკადემიური პერსონალის, კურიკულუმის და ა. შ. მონიტორინგის პროცესს. ყოველ 

სემესტრულად ხდება სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, აკადემიური პერსონალის და 

დამსაქმებლების გამოკითხვა. ხორციელდება მიღებული შედეგების ანალიზი და 

გათვალისწინება პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით 

 რეკომენდაციები 

 რეკომენდებულია სტუდენტთა სამეცნიერო/კვლევითი და პრაქტიკული სამუშაოების 

ჩატარებისათვის აუცილებელი მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის სრულყოფა. 

 რეკომენდებულია პროგრამას დაემატოს ახალი დისციპლინები პროგრამის მეტი 

მრავალფეროვნების მიზნით; 

 სასურველია განახლდეს სასწავლო ლიტურატურის ნუსხა და გამოცემის 

პერიოდულობა 



6 

 

 რეკომენდებულია სადოქტორო პროგრამის ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილის შეტანა 

და ხარჯების დეტალიზაცია 

 რეკომენდებულია შეფასების სისტემის ცვლილება და მრავალკომპონენტიანი 

შეფასების სისტემის დანერგვა 

 რეკომენდებულია პროგრამის სტრუქტურა მოვიდეს შესაბამისობაში უმაღლესი 

განათლების შესახებ კანონის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გ-ქვეპუნქტთან 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 სასურველია პროგრამის ინტერნაციონალიზაციაზე მუშაობის გაგრძელება 

 სასურველია სტუდენტთა გაცვლითი პროექტები და მეტი ჩართულობა სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

 სასურველია გაიზარდოს არჩევითი კურსების რაოდენობა 

 სასურველია გაგრძელდეს მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის შევსება 

 სასურველია გაგრძელდეს მუშაობა მრავალფეროვანი დასაქმების წყაროების 

მოძიების მიმართულებით 

 სასურველია მეტი პროფილური აკადემიური პერსონალის მოზიდვა 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

გაუმჯობესებულია პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის კომპონენტი 

გაუმჯობესებულია უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად   ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული იგი და რა წვლილი შეაქვს  

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

          სადოქტორო პროგრამა „ფარმაცია“ მიზნად ისახავს: მაღალკვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი ფარმაცევტ-მკვლევარის მომზადებას, რომელსაც შესაბამისად ექნება 

ღრმა, საფუძვლიანი ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შესაბამისი კომპეტენციები 

ფარმაციის დარგის ისეთ ქვემიმართულებებში, როგორიცაა ფარმაცევტული ტექნოლოგია, 

ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ანალიზი, ფარმაკოგნოზია,  სოციალური და 

კლინიკური ფარმაცია;  ცოდნისა და კვლევის შედეგების ეფექტური და გასაგები ფორმით 

პრეზენტაციის უნარის განვითარებას.  

          პროგრამის განხორციელება აქტუალურია ფაკულტეტის სტრატეგიული 

განვითარების პერსპექტივის თვალსაზრისით, რაც საერთაშორისო მოთხოვნებთან 

თავსეაბდი კურიკულუმების განვითარებასაც მოიცავს. ფაკულტეტზე შემუშავდა და 

დამტკიცდა განვითარების სტრატეგიული გეგმა და კვლევითი პოტენციალის პროფილი, 

სადაც ფაკულტეტის განვითარებისათვის განსაზღვრულ მიზანთა შორისაა: სადოქტორო 

პროგრამების განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსის შექმნა, 

სწავლებისა და კვლევის განვითარება, პერსონალის განვითარების ხელშეწყობა, 

ინტერნაციონალიზაციის გაღრმავება, საერთაშორისო აღიარების მიღწევა, უცხოეთში 

ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით ღონისძიებებში პერსონალის 

მონაწილეობის მხარდაჭერა, სამეცნიერო კვლევაზე ორიენტირება, უცხოელი პროფესურის 

მოზიდვა ევროპის ქვეყნებიდან 

          პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და ორიენტირებულია 

არამარტო შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე, არამედ უნივერსიტეტის აკადემიური 

პოტენციალის გაძლიერებაზე. სადოქტორო პროგრამის მიზნები მისი შინაარსის 

გათვალისწინებით მეტწილად მიღწევადია 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა „ფარმაცია“ 

 უნივერსიტეტის მისია და სტრატეგიული განვითარების გეგმა 
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 გასაუბრება უსდ-ს ადმინისტრაციასთან 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o პროგრამით გაცხადებული მიზნების მიღწევასთან დაკავშირებით პოტენციური 

დამსაქმებლების ჩართულობის გაზრდა 

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 

 

  

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

           

          სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმი შედგენილია შესაბამისი კომპეტენციის 

განვითარებისათვის აუცილებელი სასწავლო კურსების თანმიმდევრობით, რომელთა 

შესწავლა განაპირობებს განსაზღვრული კომპეტენციების გამომუშავებას. პროგრამის 

მიზნები და სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია ერთმანეთთან. სწავლის შედეგები 

ითვალისწინებს ცოდნის, უნარების, კომპეტენციების, ავტონომიურობის და 

პასუხისმგებლობების ასპექტებს. სწავლის შედეგები ადეკვატურია ფარმაციის დოქტორის 

კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის. 

           პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება პროგრამის ამჟამინდელი სტატუსიდან 

გამომდინარე შეუძლებელია. თუმცა უსდ-ს და პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციით 

შემუშავებული მექანიზმის საფუძველზე მოხდება პროგრამის პერიოდული შეფასება და 

შეფასების შედეგად საჭიროების შემთხვევაში დაიგეგმება ცვლილებების შეტანა 

პროგრამის შინაარსში და/ან სწავლის შედეგებში და/ან შეფასების სისტემაში.  

უნივერსიტეტში შემუშავებულია სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც 

მოიცავს სწავლის შედეგების შეფასების პირდაპირ და არაპირდაპირ მეთოდებს. 

აღნიშნული შეფასების სისტემა ლოგიკურ ბმაშია სწავლის შედეგებთან  

          უნდა აღინიშნოს, რომ სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილ ამჟამინდელ პროგრამაში 

შევიდა გარკვეული ცვლილებები. ეს ეხება სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების წესს, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, ინტერნაციონალიზაციის 

მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის სწავლის 

შედეგების მიღწევის შესაძლებლობებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ფარმაცია“ 

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  
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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 

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 

 

           პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები გამჭვირვალეა, 

სამართლიანია და საჯაროდ ხელმისაწვდომია. სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

მინიმალური მოთხოვნებია: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი 

ფარმაციაში, უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე, 
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საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში. 

          პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას, 

უზრუნველყოფს პროგრამის დასაძლევად აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და 

კომპეტენციის მქონე პირთა პროგრამაზე სასწავლებლად ჩართვას. მიღებასთან 

დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია ყოველწლიურად თავსდება უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე: www.atsu.edu.ge 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა;  

- ,,აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს 

დებულება“;  

- აწსუ აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 1 მარტის 62 (17/18) დადგენილება „აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის წარმართვის 

ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის შესახებ“.  

- აწსუ-ს ოფიციალური ვებგვერდი www.atsu.edu.ge; 

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 

 

 



12 

 

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 

 

   სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია" შედგენილია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და 

განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. სადოქტორო პროგრამა გრძელდება 3 წლის 

განმავლობაში, სასწავლო კომპონენტი - 60 კრედიტი,: ძირითადი სწავლის სფეროს 

სავალდებულო სასწავლო კურსებია - 50 კრედიტი: ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი 

სასწავლო კურსებია - 10 კრედიტი, კვლევითი კომპონენტი - 120 კრედიტი. სასწავლო 

კურსები ისწავლება პირველ, მეორე და მესამე სემესტრებში. 120 კრედიტი - კვლევითი 

კომპონენტი ხორციელდება მეორე სემესტრიდან მეექვსე სემესტრის ჩათვლით.  

   2018 წლიდან კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გ-

ქვეპუნქტში არის შემდეგი ჩანაწერი სადოქტორო პროგრამა გრძელდება არანაკლებ 3 

წელიწადი და სასწავლო კომპონენტი მოიცავს არაუმეტეს 60 კრედიტისა. შესაბამისად, 

კანონი არაფერს ამბობს კვლევითი კომპონენტის კრედიტების შესახებ. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე პროგრამის სტრუქტურა უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში უმაღლესი 

განათლების შესახებ კანონის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გ-ქვეპუნქტთან. 

    საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს დაშვების წინაპირობებსა და 

სწავლის შედეგებს. პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი 

და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში გამოყენებული მეთოდები, 

კრედიტების მოცულობა, შეფასების კომპონენტები და კრიტერიუმები უმეტესად 

შესაბამისობაშია თითოეული სასწავლო კურსის შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან. 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის 

შეფასება ხდება საერთაშორისო შეფასების სისტემის მიხედვით. 

    სადოქტორო პროგრამის ძირითადი კვლევითი თემატიკები მოიცავს: ფარმაცევტული 

ტექნოლოგიები: ბუნებრივი რესურსების კვლევა, მათგან წამლის ფორმებისა და 

კოსმეტიკური საშუალებების შემუშავების მიზნით; წამლის ფორმებისა და კოსმეტიკური 

საშუალებებისათვის ახალი ტიპის ფუძეებისა და ფუძე მატარებლების შემუშავება მზა 

ფარმაცევტული და კოსმეტიკური პროდუქტებიდან მოქმედი ნივთიერების 

მიზანმიმართული გამოთავისუფლებისა და პროლონგირებული მოქმედების, აგრეთვე 

ტრანსდერმალური ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით; ფარმაცევტული, 

მომწამლავი, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების, ასევე წამლის ფორმებისა 

და კოსმეტიკური საშუალებების ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ანალიზისა და 

სტანდარტიზაციის თანამედროვე მეთოდების შემუშავება; ფარმაცევტული და 

კოსმეტიკური სუბსტანციებისა და წამლის ფორმების ფარმაკოლოგიური, 

ფარმაკოთერაპიული და ბიოფარმაცევტული შესწავლა; საქართველოს მცენარეული და 

სხვა ბუნებრივი რესურსების შესწავლა, მათგან ფარმაცევტული პრეპარატების შემუშავების 
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მიზნით; სოციალური და კლინიკური ფარმაციის, ფარმაცევტული ზრუნვის, 

ფარმაცევტული ბაზრის პრობლემური საკითხების შესწავლა და ფარმაკოეკონომიკური 

კვლევების ჩატარება - სათანადო ანალიზი და რეკომენტაციების მიწოდება. 

    საგანმანათლებლო პროგრამას ჰყავს ხელმძღვანელი, რომელიც პასუხისმგებელია 

პროგრამის შემუშავებაზე, განვითარებაზე და პროგრამის ყველა კომპონენტის ეფექტური 

მიმდინარეობის უზრუნველყოფაზე. 

          ფარმაციის სადოქტორო პროგრამის სწავლის შედეგები იძლევა 

კურსდამთავრებულისათვის მიღებული კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და 

საერთაშორისო შრომის ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობას. 

           სამეცნიერო კვლევებისადმი, პროფესიული ზრდისა და განვითარებისადმი 

ინტერესის გაზრდისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების მიზნით სასურველია სასწავლო 

გეგმას დაემატოს სამეცნიერო კვლევის საფუძვლების და ბუნებრივი ნედლეულის კვლევის 

საფუძვლების სწავლება, რაც  სტუდენტს საშუალებას მისცემს აიმაღლოს საწყის ცოდნა 

კვლევაში - გაეცნოს კვლევის თვისობრივ და რაოდენობრივ მეთოდებს 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ხარისხის უზრუნველყოფის კონცეფცია, რითაც გაწერილია საგანმანათლებლო 

პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია 

(დამტკიცებულია: აწსუ აკად. საბჭის დადგენილებით №49 (17/18) 09.02.2018);  

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები;  

 პროგრამის შემუშავებაში ჩართული დაინტერესებული პირების მონაწილეობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

რეკომენდაციები: 

- რეკომენდებულია პროგრამას დაემატოს ახალი დისციპლინები პროგრამის მეტი 

მრავალფეროვნების მიზნით; 

- რეკომენდებულია პროგრამის სტრუქტურა მოვიდეს შესაბამისობაში უმაღლესი 

განათლების შესახებ კანონის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გ-ქვეპუნქტთან 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია გაიზარდოს არჩევითი კურსების რაოდენობა 

 სასურველია არჩევითი დისციპლინის დამატება პროგრამაში უცხოელი 

პროფესორის ჩართულობით. 

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  
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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 

          სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კურსის შინაარსი, სწავლების მეთოდები და 

კრედიტების მოცულობა უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნისა და სწავლის შედეგების 

მიღწევას. თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის 

სწავლის შედეგებს.  სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა 

(საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა 

და სწავლის შედეგებს. საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა 

კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარეობს. ითვალისწინებს სწავლა-სწავლების შესაბამის 

მეთოდებს (ლექცია, სემინარი, ლაბორატორიული სამუშაო და სხვა), რომელიც შეესაბამება 

კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს; 

          სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო და დამხმარე ლიტერატურა  

დაფუძნებულია სწავლის სფეროს აქტუალურ მიღწევებზე და მეტწილად უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. სასწავლო ლიტერატურა განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. საბიბლიოთეკო ფონდი მოიცავს საჭირო ბეჭდურ და 

ელექტრონულ სახელმძღვანელოებს. მცირე შემთხვევებში შეინიშნება სილაბუსებში 

მითითებული ლიტერატურის ხანდაზმულობა და სასურველია უახლესი მასალის 

მითითება 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები;  

 აწსუ ვებგვერდი.  

  ინტერვიურების შედეგები 

რეკომენდაციები: 
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 სასურველია განახლდეს სასწავლო ლიტურატურის ნუსხა და გამოცემის 

პერიოდულობა 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☑ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 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 

 

          უნივერსიტეტის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა მეტწილად უზრუნველყოფს 

სტუდენტისათვის სამეცნიერო, კვლევითი, შემოქმედებითი, საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარებას. უკანასკნელი წლების განმავლობაში 

განახლებული და შეძენილი მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობა და სახარჯი 

მასალები იძლევა საშუალებას რომ სტუდენტმა ჩაატაროს ვალიდური ცდები და 

გამოიყენოს კვლევის სხვადასხვა მეთოდები.  

          გარდა აღნიშნული ინფრასტრუქტურისა, უნივერსიტეტს აქვს დადებული 

მემორანდუმები სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან და პროფილურ დაწესებულებებთან 

ერთობლივი კვლევებისა და ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის გამოყენების 
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თვალსაზრისით.  

          აღნიშნულიდან გამომდინარე სადოქტორო პროგრამის სტუდენტს აქვს 

შესაძლებლობა განახორციელოს სამეცნიერო, კვლევითი საქმიანობა სადოქტორო 

თემატიკების უმრავლეს მიმართულებებზე. სასურველია რომ მატერიალურ ტექნიკური 

ბაზის შევსება/განახლება გაგრძელდეს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ხარკოვი. ნაციონალური ფარმაცევტული 

უნივერსიტეტი. 2019 წ. 13 მარტი  

  აწსუ ვებ-გვერდი. 

 მონაწილეობა სრულიად უკრაინის ფარმაცევტ-სტუდენტთა ოლიმპიადაში: 2019 წ. 

14 მარტი (მოსაწვევით) 

 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 ინტერვიურების შედეგები 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია ტექნიკური ბაზის განახლების პროცესის გაგრძელება 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სტუდენტური კონფერენციების რაოდენობის გაზრდა; 

 სტუდენტების ჩართულობის მაჩვენებლის გაზრდა სამეცნიერო-კვლევით 

პროექტებში.  

 ინტერნატიონალიზაციის ხელშეწყობა 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☑ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

          პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის 

მეთოდების გამოყენებით. სტუდენტის სასწავლო პროცესში ჩართვა მიიღწევა ვერბალური, 

დემონსტრირების, ახსნა განმარტებითი, წიგნზე მუშაობის, წერითი, ლაბორატორიული, 

პრაქტიკული და სხვა სასწავლო მეთოდების გამოყენებით. 

          მეთოდების მრავალფეროვნება ითვალისწინებს თითოეული კურსის შინაარს და 

სპეციპიკას. აღნიშნული მეთოდების ერთობლივობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს, 

კურსის შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას           

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სადოქტორო პროგრამა ,,ფარმაცია“  

  სადოქტორო პროგრამის სილაბუსები. 

 ინტერვიუს შედეგები; 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული შეფასების სისტემა იყოფა შემდეგ 

კომპონენტებად: საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის შეფასების საერთო ქულიდან 

(100 ქულა) შუალედური შეფასების ხვედრითი წილი შეადგენს ჯამურად 60 ქულას, 

რომელიც თავის მხრივ მოიცავს შემდეგი შეფასების ფორმებს: 

სტუდენტის აქტივობა სასწავლო სემესტრის განმავლობაში (მოიცავს შეფასების სხვადასხვა 

კომპონენტს) - არა უმეტეს 30 ქულა; 

შუალედური გამოცდა - არა ნაკლებ 30 ქულა; 

დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა. 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელის შუალედური 

შეფასებების კომპონენტებში 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ჯამურად შეადგენს არანაკლებ 18 

ქულას. შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 

ქულა; ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 

71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 

ქულა; ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 

ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

        სადისერტაციო ნაშრომის შესრულება და დაცვა ხორციელდება დანართ #9 არსებული 

„სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი“ დოკუმენტის მიხედვით და შესაბამისობაშია 

კანონმდებლობასთან. ნაშრომის შეფასება ხდება ერთობლივად და ერთჯერადად, 
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აგრეთვე ნაშრომის შეფასება არ ხდება ქულებით, არამედ ლათინური შეფასების მიხევით 

როგორც არის აღწერილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ბრძანება #3, მუხლი 4, დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტი/კომპონენტების შეფასების სისტემა. 

          სილაბუსებში შეფასების სისტემა უნიფიცირებულია და საგნების უმრავლესობაში 

იდენტურია, ამასთანავე ნაკლებად ინფორმატიულია ყოველდღიურ აქტივობებთან 

მიმართებაში შეფასების რა ზღვრები არის ან თითოეული აქტივობა როგორ ფასდება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები. 
 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 ინტერვიუს შედეგები; 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია თითოეულ მეცადინეობაზე სტუდენტის შეფასების სისტემის 

დახვეწა  და გამრავალფეროვნება 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- სასურველია მრავალკომპონენტიანი შეფასების სისტემის დანერგვა და 

დიფერენცირება შესასწავლი საგნების და აქტივობების მიხედვით 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☑ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

  

 

 
☑ 

  

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

          სადოქტორო პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის 

დატვირთვის სქემაში გათვალისწინებულია სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობა. 

თუმცა სწავლების საფეხურისა და სტუდენტთა რაოდენობიდან გამომდინარე, 

აღსანიშნავია, რომ  დოქტორანტებს ყოველდღიური, აქტიური კომუნიკაცია აქვთ 

ხელმძღვანელებსა თუ სხვა პერსონალთან. 

          სტუდენტებთან (4 სტატუსშეჩერებული დოქტორანტი) გასაუბრებით დგინდება, რომ 

ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ აქვთ კომუნიკაცია შესაბამის 

აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან. ასევე აღსანიშნავია, რომ დოქტორანტები  

ჩართულნი არიან საგრანტო პროექტებში და/ან აგრძელებენ სადისერტაციო კვლევით 

კომპონენტზე მუშაობას. შესაბამისად,  აკადემიური ურთიერთობები მათსა და 

ხელმძღვანელებს შორის ამჟამადაც ხორციელდება. 

          სწავლის დაწყებისთანავე პროგრამის ხელმძღვანელთან შეხვედრის ფარგლებში 

დოქტორანტებს ეძლევათ განმარტებები პროგრამის სტრუქტურის, სამეცნიერო  და 

კვლევითი კომპონენტებისა და სხვა აქტივობების შესახებ. თითოეული დოქტორანტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით ახორციელებს კვლევას. 

          უნივერსიტეტის მხრიდან სტუდენტი იღებს აუცილებელ ინფორმაციას და 

კონსულტაციას. მარეგულირებელი დოკუმენტები საჯაროდ და ღიად დევს 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს სოციალური 
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დახმარების სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი 

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურთან დაკავშირებულ გარკვეულ შეღავათებს.  

          სტუდენტთა კონსულტირების კონტექსტში მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია 

უნივერსიტეტში არსებული დამხმარე სტრუქტურული ერთეული „სტუდენტთა 

მხარდაჭერისა და განვითარების სერვისები“, რომლის მიზანია უზრუნველყოს 

სტუდენტთა მომსახურება სხვადასხვა მიმართულებით და ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში 

კომფორტული სტუდენტური გარემოს ფორმირებას. აღნიშნული ერთეულის საქმიანობა 

მოიცავს სტუდენტთა განცხადებების დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემას; 

სტუდენტთა კარიერული განვითარების ხელშეწყობას; ომბუდსმენის ინსტიტუტს; 

სტუდენტთა ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას; ასათვისებელ სასწავლო კურსებზე 

რეგისტრაციას, სოციალური რჩევების და დახმარების გაწევას და სხვა სერვისებს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სადოქტორო პროგრამა 

 უნივერსიტეტის ვებგვერდი 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, პერსონალთან, სტუდენტებთან 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               ☑  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

          დოქტორანტებს ხელმძღვანელობას უწევს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

აკადემიური პერსონალი. სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი და 

თანახელმძღვანელი შეიძლება იყოს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი/ასოცირებული პროფესორი,  ემერიტუსპროფესორი, დოქტორის ხარისხის 

მქონე მოწვეული პირი, რომელსაც აქვს ფარმაციის სფეროში კვლევის გამოცდილება, რაც 

დასტურდება მინიჭებული ხარისხით და პუბლიკაციების შესაბამისობით. სტუდენტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და/ან თანახელმძღვანელის უშუალო ხელმძღვანელობით და 

მონაწილეობით დადგენილი გეგმის მიხედვით აწარმოებს კვლევას, რომლის შედეგები 

აისახება სტუდენტის სამი კოლოქვიუმით, პუბლიკაციებით საერთაშორისო 

რეცენზირებად და (სკოპუსში, ებსკოში, კლარიეიტ ანალიტიკსსა და სხვ. ბაზებში) 

ინდექსირებად ჟურნალებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პერსონალის პირადი საქმეები; 

 გასაუბრება პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალთან, სტუდენტებთან; 

 ფაკულტეტის დოქტორნატურის დებულება და ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 

დებულება ; 

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 
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      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 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 სადოქტორო პროგრამას ემსახურება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალი. არსებული ადამიანური რესურსების ფარგლებში 

მაქსიმალურად გათვალისწინებულია თითოეული კომპონენტის 

განმახორციელებელი პირის შესაბამისობა და კავშირი მოცემულ კურსთან, რაც 

დასტურდება აკადემიური ხარისხით, გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომებით 

(აქვთ პუბლიკაციები ბოლო 5 წლის განმავლობაში) და პედაგოგიური 

გამოცდილებით. აკადემიური პერსონალი ფლობს კომპეტენციას სწავლის 

შედეგების მისაღწევად. 

 სადოქტორო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობას ღებულობს 11 

აკადემიური პერსონალი: მედიცინის ფაკულტეტის 5 აფილირებული აკადემიური 

პერსონალი (მათ შორის: 1 პროფესორი, 4 ასოცირებული პროფესორი), სხვადასხვა 

ფაკულტეტის 2 აფილირებული პროფესორი, მოწვეული 3 პროფესორი და 1 

ასოცირებული პროფესორი. პროგრამის განმახორციელებელი 

აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა 

მეტწილად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული 

სასწავლო პროცესის შესრულებას, თუმცა აუცილებელია პროფილური აკადემიური 

პერსონალის დამატება შეუფერხებელი სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის  

 პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებასი 

და გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება. კარგად იცნობს პროგრამის ყველა 

კომპონენტს და იღებს მონაწილეობას ყველა ცვლილება/რედაქტირებაში 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ მეტწილად უზრუნველყოფილები არიან 

სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული 

და დამხმარე პერსონალით 

 აღსანიშნავია რომ ადამიანური რესურსების მიმართულებით გამოვლინდა 

შეცდომა, კერძოდ აკადემიურ პერსონალში მითითებული იყო პროფესორი, 

რომელიც 2 წელზე მეტია აღარ თანამშრომლობდა უნივერსიტეტთან, რაც შემდგომ 

გადამოწმებული იქნა ჩვენს მიერ და მიეცათ შესაბამისი რეკომენდაციები 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები; 

 პროგრამის ხელმძღვანელის ხელშეკრულება და პირადი საქმე; 

 ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის პირადი საქმეები.  
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 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია პროფილური აკადემიური პერსონალის მოზიდვა 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

 უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

          უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური რეგულარულად აწარმოებს 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის შეფასებას და შედეგების ანალიზს, ზრუნვას აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე. სისტემატიურად ტარდება 
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კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სემინარები, ტრენინგები, მათ შორის ინგლისურ 

ენაზე 

          აკადემიური პერსონალი პერიოდულად მონაწილეობენ საქართველოს ფარგლებს 

გარეთ, პრესტიჟულ სამეცნიერო კონფერენციებში, ადმინისტრაციის ხელშეწყობით 

ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის გადამზადების კურსები კვალიფიკაციის და უნარების 

ასამაღლებლად 

          წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და აკადემიურ პერსონალთან გასაუბრების 

საფუძველზე ვლინდება რომ, აუცილებელია განხორციელდეს მეტი ტრენინგები და 

გაცვლითი პროექტები, რათა სისტემატიურად მოხდეს ცოდნის და ინფორმაციის 

განახლება  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

 აკადემიური პერსონალის CV-ები; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია მეტი ტრენინგის ჩატარება სხვადასხვა პროფილური 

თემატიკებით და საერთაშორისო პროექტების განხორციელება 

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 
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              ☐ 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 

 

          სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის 

განსახორციელებლად სტუდენტი მეტწილად უზრუნველყოფილია აუცილებელი 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზით, შესაბამისი ლაბორატორიებით და დამხმარე მასალებით. 

საჭიროებისას, კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარების მიზნით, თემის მიმართულებიდან 

გამომდინარე, გაფორმებულია მემორანდუმები სათანადო კვლევითი პროფილის 

ორგანიზაციებთან  

          უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობს მატერიალ 

ტექნიკური ბაზის შევსება/განახლებაზე. შეხვედრების დროს აღინიშნა რომ 2018-2019 

წლებში მეტწილად შეივსო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალურ 

ტექნიკური აღჭურვილობა, სახარჯი მასალები და ამჟამად მიმდინარეობს დამატებითი 

აუდიტორიების და ლაბორატორიების სარემონტო სამუშაოები. აღსანიშნავია რომ 

ძირითადი კორპუსის მიმდებარედ იგეგმება მინი ბოტანიკური ბაღის გაშენება და 

სამკურნალო მცენარეების ინტროდუქცია. 

          სტუდენტებს ემსახურებათ თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ყველა სახის სერვისს როგორც ადგილზე ვიზიტის დროს, აგრეთვე 

ელექტრონულად. აგრეთვე ხელმისაწვდომია ელექტრონულ ბაზებზე;  

http://search.epnet.com/;  http://journals.cambridge.org/  Cambridge university press. Elgaronline, 

Royal Society Publishing; Sage Journals; ScienceDirect; BioOne research evolved; IMF Elibrary, 

Scopus, eDuke Journals Scholarly Collections და სხვ. საბიბლიოთეკო ფონდი მოიცავს 

პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო ყველა ლიტერატურას და წიგნების 

ელექტრონულ ანალოგებს. 

          სადოქტორო კვლევების სრულფასოვანი შესრულებისთვის და კვლევის მეთოდების 

მრავალფეროვნებისათვის აუცილებელია მომავალშიც გაგრძელდეს მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზის შევსება და განახლება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ტექნოლოგიური ლაბორატორიის სრულფასოვანი აღჭურვა, რაც კომპლექსური 

სამეცნიერო კვლევების ჩატარების შესაძლებლობას მისცემს  სტუდენტებს 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესური 

 თვითშეფასების დოკუმენტი 

 ვიზიტის დროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ პერსონალთან, პროგრამის 

http://journals.cambridge.org/
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ხელმძღვანელთან 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია გაგრძელდეს მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შევსება/განახლება  

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 

 

          სადოქტორო პროგრამის ბიუჯეტი მოიცავს აკადემიური, ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალის სახელფასო სარგოს, სხვადასხვა ტიპის ხარჯებს, 

ინფრასტრუქტურულ დანახარჯებს, აწსუ-ს სტიპენდიას და რისკების დაზღვევას ერთი 

სასწავლო წლის ფარგლებში. ცალკე გამოიყოფა სასწავლო/კვლევითი და პრაქტიკის 

კომპონენტები. პროგრამის მთლიანი ხარჯში გათვალისწინებულია ის აქტივობებიც, 
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რომლებსაც ფაკულტეტები ახორციელებენ მოზიდული რესურსების ფარგლებში. 

აღნიშნული ხარჯების გაანგარიშება ხდება პროგრამის სტრუქტურის შესაბამისად.           

          წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის ბიუჯეტი არ არის ინფორმატიული, მასში 

მოცემული ხარჯვითი ნაწილი საჭიროებს დეტალიზაციას. პროგრამის ფინანსური 

მდგრადობა გათვლილია 4 სტუდენტზე და გამომდინარე საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების ფაქტობრივად ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობიდან, არსებობს რისკები 

რომ ადგილები ვერ შეივსება.  აღნიშნულიდან გამომდინარე რთულია მსჯელობა 

პროგრამის ფინანსურ მდგრადობაზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ შეხვედრისას 

ადმინისტრაციამ პროგრამის მნიშვნელობიდან გამომდინარე გამოთქვა მზაობა ფინანსური 

რისკების ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაზღვევის შესახებ 

          პროგრამის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების გამოყოფა 

ეკონომიკურად მიღწევადია და მეტწილად შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფარმაციის სადოქტორო პროგრამის ბიუჯეტი 

 გასაუბრება ადმინისტრაციასთან 

 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია ბიუჯეტი ასახავდეს შემოსავლის ნაწილს და დეტალურად იყოს 

გაწერილი განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული/მატერიალური 

დანახარჯების მოცულობა 

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 

 

          უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა წარმოადგენს სასწავლო, 

კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის შიდა შეფასების სისტემას. ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პროცსი მოიცავს კითხვარების შემუშავებას, 

გამოკითხვების ჩატარებას, აკადემიური მოსწრების შეფასებას, შედეგების ანალიზს და 

შედეგების ასახვის მონიტორინგს. აღნიშნულ პროცესში ჩართულია აკადემიური, 

მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი. მუშაობის შედეგები ყოველწლიურად 

ქვეყნდება ხარისხის უზრუნველყოფის ანგარიშის სახით.  

          ყოველ სემესტრულად ხდება სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, აკადემიური 

პერსონალის და დამსაქმებლების გამოკითხვა. ხორციელდება მიღებული შედეგების 

ანალიზი და გათვალისწინება პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით 

          აღნიშნული აქტივობების საფუძველზე პროგრამაში განხორციელდა რიგი 

ცვლილებები, რამაც უზრუნველყო ერთისმხრივ პროგრამის ჰარმონიზაცია 

კანონმდებლობასთან და მეორეს მხრივ სასწავლო კომპონენტების და შედეგების 

ლოგიკური ბმა. 
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          აღსანიშნავია რომ ადამიანური რესურსების მიმართულებით გამოვლინდა შეცდომა, 

კერძოდ აკადემიურ პერსონალში მითითებული იყო პროფესორი, რომელიც 2 წელზე 

მეტია აღარ თანამშრომლობდა უნივერსიტეტთან, რაც შემდგომ დადასტურდა ჩვენს მიერ 

და მიეცათ შესაბამისი რეკომენდაციები 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კონცეფცია, QA-პოლიტიკა 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიშები 

 გასაუბრება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდებულია შემდეგში ხარისხმა მეტი ყურადღება გაამახვილოს იმაზე, რომ 

არ იყვნენ დაწესებულების მხრიდან მოცმული პროგრამის განმახორციელებლებში 

პიროვნებები, რომლებიც რეალურად არ არიან კავშირში პროგრამასთან. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 



32 

 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

          სადოქტორო პროგრამა იყენებს გარე ხარისხის შეფასებას. 2019 წ. ჩატარდა 

ექსპერტიზა უცხოელი ექსპერტების მიერ. უნივერსიტეტში მოქმედი დოკუმენტის - 

საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირების, დაგეგმვისა და დამტკიცების პროცედურის 

მიხედვით შემუშავებულ, პროგრამის 2019 წელს გადამუშავებული სადოქტორო პროგრამა 

„ფარმაცია“ გარე ხარისხის შეფასებისათვის გადაეგზავნა: 1. უკრაინის ფარმაციის 

ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორს, სამედიცინო და ფარმაცევტული 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანს 2. კანადის, შიკუტიმის ქვებეკის უნივერსიტეტის 

ფარმაკოგნოზიის ფუნდამენტურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორს  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სადოქტორო პროგრამა „ფარმაცია“  

 შიდა და გარე შეფასება 

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 

 

 



33 

 

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 

 

          სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია“ მონიტორინგი და 

ყოველწლიური ანგარიში განხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. 

აღნიშნულ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები და 

დამსაქმებლები. მიღებული ინფორმაციის დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე 

მოხდება პროგრამის გასაუმჯობესებელი გეგმების შემუშავება. 

          მონიტორინგის ფარგლებში, ჩატარდება გამოკითხვები შემდეგი ინდიკატორების 

გამოსავლენად 

 სტუდენტების აკადემიური მოსწრება 

 აკადემიური პერსონალის შეფასება  

 სასწავლო კომპონენტების შეფასება 

 სასწავლო პროგრამის შეფასება  

        აღნიშნული აქტივობები უზრუნველყოფს სადოქტორო პროგრამის მონიტორინგს 

და პერიოდულ შეფასებას 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანამანათლებლო პროგრამების შეფასების პროცედურა 

 გამოკითხვის ფორმები 

 გასაუბრება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

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 
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აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☑ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 
☑ 

   

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ფარმაციის სადოქტორო 

პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 36 

 

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  

ლაშა ბაკურიძე 

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  
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ნათია კვიჟინაძე 

 

ანა ბილანიშვილი 

 


	3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა

