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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 200002120 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება საჯარო მმართველობა 

განათლების საფეხური მაგისტრატურა 

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

საჯარო მმართველობის მაგისტრი 

კვალიფიკაციის კოდი 0413 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 120 

პროგრამის  სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

ახალი 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ნინო დოლიძე, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნინო ფარსადანიშვილი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნიკოლოზ ბაგაური, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა დამტკიცებულია უსდ-ს რექტორის ბრძანებით №01-05/024, 

05.05.2020. იგი განხორციელდება საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის ქართულ-

გერმანული სამაგისტრო პროგრამის სანაცვლოდ, რომელიც ამჟამად მილევად რეჟიმშია. 

პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, წელიწადში – 60 კრედიტს, სემესტრში – 30 კრედიტს. 

შესაბამისად, სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობა 2 

წელს ანუ 4 სემესტრს შეადგენს.  

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

აკრედიტაციის ვიზიტი განხორციელდა 2020 წლის 29 ივლისს, 10:00 საათიდან. COVID-19 

პანდემიით შექმნილი განსაკუთრებული ვითარების გამო, ვიზიტის პროცესში რამდენიმე 

მონაწილესთან ინტერვიუ განხორციელდა ონლიან, zoom.us პლატფორმის გამოყენებით. 

დღის წესრიგის მიხედვით ჩატარდა შეხევდრები/გასაუბრებები პროგრამაში ჩართულ 

მხარეებთან, კერძოდ: უსდ-ს ადმინისტრაცია; პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფი; 

პროგრამის ხელმძღვანელი და ფაკულტეტის დეკანი; უსდ-ს/ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 

მომიჯნავე (მილევადი)პროგრამის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, 

დამსაქმებლები.  

ვიზიტის ფარგლებშიგანხორციელდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (ბიბლიოთეკა, 

აუდიტორიები, კომპიუტერული კლასები და ა.შ.) ადგილზე დათვალიერება. სამუშაო 

ვიზიტი მიმდინარეობდა მშვიდ და კონსტრუქციულ გარემოში. ექსპერტთა ჯგუფს 

საშუალება ჰქონდა, ამომწურავად ემსჯელა და ობიექტურად შეეფასებინა პროგრამა 

აკრედიტაციის სტანდარტების მიხედვით. 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებისას, ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებითა და 

არსებული წესის გათვალისწინებით პროგრამის სტანდარტები და კომპონენტები 

შემდეგნაირად არის შეფასებული: 

 სტანდარტი შესაბამისობა 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან პროგრამის შესაბამისობა 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

2 სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, 

პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობა 

მეტწილად შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 
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3 სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

4 სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

5 სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

სტანდარტი 2-ის ქვესტანდარტი 2.2. (საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და 

შინაარსი) 2.3 (სასწავლო კურსი) და 2.4 (პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო  და ტრანსფერული უნარების 

განვითარება) მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 რეკომენდაციები 

 პროგრამის კურიკულუმის ეკონომიკრი კომპონენტის გაძლიერების მიზნით 

დაემატოს ეკონომიკის საფუძვლების შინაარსის საგანი, სავალდებულო არჩევითი 

სტატუსით, რომელიც სავალდებულო იქნება იმ სტუდენტებისათვის ,რომელთაც 

სწავლების სხვა საფეხურზე მსგავსი შინაარსის საგანი გავლილი არ აქვთ; 

 საგანი „რეგულირების გავლენის შეფასება“ პირველი სემესტრის სავალდებულო 

საგნების ბლოკიდან გადატანილ იქნას მეორე ან მესამე სემესტრის სავალდებულო 

საგნების ბლოკში და მის წინაპირობად განისაზღვროს საჯარო პოლიტიკა და 

ეკონომიკის საფუძვლები; 

 საგნებისათვის „სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა“ და „მენეჯერული 

ეკონომიკა“ წინარეკვიზიტად განისაზღვროს ეკონომიკის საფუძვლების შინაარსის 

საგანი 

 პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერება პროგრამის სხვა კურსების ფარგლებში, 

გარდა პროფესიული პრაქტიკისა და კონკრეტული საგნების შუალედური შეფასების 

ერთ-ერთ კომპონენტად პრაქტიკული ხასიათის დავალებების განსაზღვრა, 

მაგალითად „რეგულირების გავლენის შეფასების“ კურსში. 

 

 პრაქტიკული კომპონენტის შესაფასებლად პრაქტიკის გარდა ალტერნატიული 

პროექტის შესაძლებლობის შეთავაზება (სოციალური პროექტი, წინასადიპლომო 

ჯგუფური პროექტი ან სხვა აქტივობა), რაც სტუდენტს იმავე სწავლის შედეგებზე 

გაიყვანს 

 სამაგისტრო ნაშრომში კვლევითი კომპონენტის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, 

საგნის „კვლევის მეთოდები“ ძირითად ბლოკში გადმოტანა და აკადემიური წერის 

თემატიკის დამატება. 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 საგნის „ინგლისური ენა საჯარო მმართველობისათვის“ ნაცვლად ძირითად ბლოკში 
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ერთი ან რამდენიმე საგნის ინგლისურენოვანი ვარიანტის შეთავაზება 

 საგნიდან „ლიდერობა“ გაიმიჯნოს საჯარო მმართველობის თემები და ჩამოყალიბდეს 

სპეციალობის დამოუკიდებელ, სავალდებულო კურსად.  

 „ლიდერობის“ საგანს დაემატოს ადამიანური რესურსების მარტვის თემები და 

ჩამოყალიბდეს საელწოდებით „ადამიანური რესურსების მართვა და ლიდერობა 

საჯარო სექტორში“ 

 პროფესიული პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომის კრედიტების გადახედვა და, 

შესაბამისად, 10 და 20 ECTS-ის მინიჭება 

 აკადემიური პერსონალის მხრიდან სტუდენტების მეტი ინფორმირება განმარტებით 

დონეზე საერთაშორისო სამენციერო ბაზების გამოყენების კიდევ უფრო მეტად 

ხელშესაწყობად. 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 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 

პროგრამის მიზნები შესაბამისობაშია, როგორც უსდ-ს მისიასთან ასევე პროგრამის 

უშუალო განმახორციელებელი საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის 

მისიასთანაც,  რომელიც მიზნად ისახავს: “მაღალკვალიფიციურ საჯარო მოხელეთა 

კადრების მომზადებას თანამედროვე სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსის 

გამოყენებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვის გზით”. 

პროგრამის უშუალო მიზნებს წარმოადგენს ისეთი კურსდამთავრებულების მომზადება 

რომლებსაც ექნებათ ღრმა და სისტემური ცოდნა საჯარო მმართველობითი სისტემებისა 

და საერთაშორისო/ევროპული ინსტიტუტების საქმიანობის სპეციფიკის შესახებ, რათა 

შეძლონ შესაბამისი მართვის სტრატეგიების განსაზღვრა და ეფექტიანი  

გადაწყვეტილებების მიღება;  

პროგრამის მიზანია, რომ  სტუდენტებს განუვითაროს პროფესიული და 

სახელმწიფოებრივი აზროვნების უნარი. უზრუნველყოს, მათთვის ისეთი უნარების 

გამომუშავება, რომლებიც დაეხმარებათ სახელმწიფო მმართველობით აპარატსა და სხვა 

უწყებებსა თუ ორგანიზაციებში დასაქმებაში. ჩამოუყალიბოს სტუდენტებს მეცნიერული 

კვლევის კულტურა და მოამზადოს ისინი საერთაშორისო აკადემიური და 

სოციალური/პროფესიული მობილობისათვის, პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის გზით. 

ჩამოუყალიბოს სტუდენტებს დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციების სისტემა, რომლის 

საფუძველზე შეძლებენ უწყვეტ პროფესიულ  განვითარებასდა საკუთარი წვლილის 

შეტანას საჯარო მმართველობის თეორიასა და პრაქტიკაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 
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 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  

 უნივერსიტეტის მისია  

 საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტრატეგია  

 

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 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

1.2პროგრამის 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; 
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 შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სწავლის შედეგები ჩამოყალიბებულია სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზნებისა და ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების შესაბამისად, ხოლო სასწავლო 

კურსებით განსაზღვრული სწავლის შედეგები თავის მხრივ თავსებადია პროგრამაში 

გაწერილ სწავლის შედეგებთან.  

პროგრამას ასევე თან ერთვის შედეგებისა და მიზნების რუკა შესაბამისი აღწერილობით და 

იმ შედეგობრივი მიზნებით, რაზეც გადის პროგრამა.  

პროგრამაზე თანდართული დოკუმენტები ცხადყოფს, რომ სწავლის შედეგების 

ფორმირება განხორციელდა კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებელთა კომიტეტის 

წევრების, აკადემიური პერსონალისა და გარე შეფასების ექსპერტის მონაწილეობით, რათა 

დაცული ყოფილიყო ბალანსი პროგრამით გათვალისწინებულ თეორიულ და პრაქტიკულ 

ელემენტებს შორის და პროგრამა თავსებადი ყოფილიყო შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. 

შესაბამისად პროგრამაში მოცემული სწავლის შედეგები შეესაბამება დასაქმების სფეროში 

არსებულ მოთხოვნებს. 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები მოცემულია შესაბამისი საგნების სილაბუსებში.  

პროგრამის სწავლის შედეგები მოიცავს ყველა იმ უნარს, რომელთა განვითარებასაც 

ემსახურება პროგრამის შემადგენელი თითოეული სასწავლო კურსი, აღნიშნული 

დასტურდება თითოეული სასწავლო კურსის მიზნის შედარებით სასწავლო კურსის 

შედეგებთან. პროგრამის სწავლის შედეგები იძლევა განათლების შემდეგ საფეხურზე 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებს. 

პროგრამის სწავლის შედეგების მუდმივი დახვეწის მიმართულებით განხორციელებულ 

სამუშაო პროცესში კონსულტაციები სისტემატურად მიმდინარეობს სკოლის ფარგლებში 

არსებულ კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთაკომიტეტის წევრებთან, ისევე 

როგორც, უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგული კვლევის 

სამსახურთან. კონსულტაციების შედეგად მზადდება ბაზრისა და სტუდენტთა 

შეფასებების კვლევის ანგარიშები რათა პროგრამაში შეტანილ იქნას შესაბამისი 

კორექტირება და მოხდეს შემდგომი მსვლელობის მიცემა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  

 პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუქა  

 კურიკულუმის რუქა  

 პროგრამის შეფასების გეგმა  

 გარე შეფასება  
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 ვიზიტის განხორციელებისას ჩატარებული ინტერვიუები 

 

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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

X 
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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. 

 

2.1პროგრამაზე 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 

პროგრამა დამტკიცებულია უსდ რექტორის ბრძანებით №01-05/024,05.05.2020. 

პროგრამაზე მიღება, ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა, ასევე 

პროცედურები, წინაპირობები და წარსადგენი დოკუმენტაცია რეგულირდება შიდა 

საუნივერსიტეტო დოკუმენტით - სტუდენტთა სტატუსისა და სასწავლო რეგლამენტის II 

თავით (სტუდენტის სტატუსის მოპოვება, მუხლი 5) 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ითვალისწინებს შემდეგს: 

ა) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია; 

ბ) საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის 

გადალახვა; 

გ) უნივერსიტეტის მიერ დაწესებულ გამოცდებში (სპეციალობა; უცხო ენა - ინგლისური) 

მინიმალური ზღვარის გადალახვა (B2დონე). უცხო ენის გამოცდისაგან 

თავისუფლდებიან ის აპლიკანტები, რომლებიც წარმოადგენენ სერთიფიკატს 

სტანდარტიზებული ტესტირების შედეგების შესახებ არანაკლებ ALTE B2 დონის 

შეფასებით ან სწავლობდნენ და აკადემიური ხარისხი მინიჭებული აქვთ უცხოეთის 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ, სადაც სწავლა ხორციელდება 

ინგლისურ ენაზე. 
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ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, კერძოდ კი პროგრამის ანოტაცია და კითხვარი 

სამაგისტრო  გამოცდების შესახებ,  წარედგინება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ 

ცენტრში და განთავსდება უსდ-ს ვებ-გვერდზე (http://gruni.edu.ge/), სადაც ასევე 

განთავსდება შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები, შესაბამისი ლიტერატურის 

მითითებით, ფორმები, ვადები და მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციისათვის 

საჭირო დოკუმენტები. 

ამჟამად ვებ-გვერდზე განთავსებულია საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის 

ქართულ-გერმანული სამაგისტრო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 

(http://gruni.edu.ge/uploads/files/catalogue_geo/Samagistro/) 2017-2018 წლებისათვის.  

საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მაგისტრანტობის კანდიდატების 

ჩარიცხვის წესი განისაზღვრება „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის 

უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ 

დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების 

შესაბამისად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა 

 უსდ ვებ-გვერდი (http://gruni.edu.ge/) 

 პროგრამის ბმული ((http://gruni.edu.ge/uploads/files/catalogue_geo/Samagistro/) 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 სტუდენტთა სტატუსისა და სასწავლო რეგლამენტი 

 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 (მოქმედი აკრედიტებული  პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

http://gruni.edu.ge/
http://gruni.edu.ge/uploads/files/catalogue_geo/Samagistro/)
http://gruni.edu.ge/
http://gruni.edu.ge/uploads/files/catalogue_geo/Samagistro/)
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

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 

საჯარო მმართველობის პროგრამა შედგენილია უსდ-ს საგანმანათლებლო პროგრამის 

სტანდარტის მარეგულირებელი დოკუმენტის მიხედვით (დანართი 7), რომელიც, თავის 

მხრივ, ეფუძნება საქართველოს კანონმდებლობას, საერთაშორისო აქტებსა და უსდ-ს 

სამართლებრივ აქტებს. პროგრამის შემუშავების დროს გათვალისწინებულია პროგრამის 

აგების ძირითადი პრინციპები: კონტექსტის პრინციპი (პროგრამის ინტეგრირებულობა 

განათლების სამივე საფეხურთან და უსდ-ს სხვა პროგრამებთან), ლოგიკურობის 

პრინციპი (პროგრამის სტრუქტურა, მეთოდოლოგია და კავშირი მიზნებსა და 

შედეგებთან), ბალანსის პრინციპი (თანაფარდობა პროგრამის ძირითად პარამეტრებს 

შორის), ღიაობის პრინციპი (მუდმივი გაუმჯობესების შესაძლებლობა, მოქნილობა 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების, სიახლეების ადაპტირების თვალსაზრისით), 

მიღწევადობის პრინციპი (პროგრამაზე დაშვების მკაფიოდ განსაზღვრული მოთხოვნები). 

ამავე დოკუმენტით განისაზღვრება პროგრამის რეკვიზიტები, სწავლის შედეგების 

მიღწევა, პროგრამის ზოგადი სტრუქტურა და სხვ.  

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა 120 ECTS-ს მოიცავს და მისი 
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სტანდარტული ხანგრძლივობაა 4 სემესტრი (2 წელი), სემესტრში 38 კვირა, საიდანაც 30 

კვირა მოიცავს სალექციო და შუალედური შეფასების პერიოდებს, ხოლო 8 კვირა - 

კონსულტაციებსა და შემაჯამებელ შეფასებებს. წელიწადში სტუდენტს შეუძლია მინიმუმ 

60, არაუმეტეს 75 ECTS მოგროვება.  

პროგრამა ითვალისწინებს სავალდებულო ძირითად, (40 ECTS) სავალდებულო არჩევით 

(30 ECTS), თავისუფალი კომპონენტის სავალდებულო (10 ECTS), თავისუფალი 

კომპონენტის არჩევით (არანაკლებ 10 ECTS) დისციპლინებს, პროფესიულ პრაქტიკას (15 

ECTS) და სამაგისტრო ნაშრომს (15 ECTS). 

პროგრამის შემუშავების, პერიოდული შეფასებისა და განვითარების პროცესი 

მონაწილეობითია და მას ორგანიზებას უწევს ე.წ. „პროგრამის კომიტეტი“. კომიტეტი, 

თვითშეფასების ჯგუფისგან განსხვავებით, მუდმივმოქმედი სტრუქტურაა და მის 

შემადგენლობაში შედიან ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, სტუდენტები და 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. უსდ-ს ინსტიტუციური სტრუქტურიდან 

პროგრამის განვითარებაში ჩართულია სტრატეგიული განვითარებისა და მარკეტინგული 

კვლევის სამსახური და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ისევე, როგორც 

კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა კომიტეტები. მონაცემები პროგრამის 

მიმდინარეობის შესაფასებლად მიიღება ბაზრის კვლევის, სტუდენტთა შეფასებების, 

სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

გამოკითხვების შედეგად.  

სწავლება-სწავლის მეთოდებისა და აქტივობების, ასევე შეფასების მეთდების ჩარჩო 

უზრუნველყოფს პროგრამის კომპონენტების მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას, 

კომპონენტებს შორის ლოგიკურ თანამიმდევრობას და საგანმანათლებლო 

საფეხურისათვის შესაბამის შინაარსს, მოცულობას და კომპლექსურობას.  

პროგრამის, მისი შინაარსისა და სწავლის შედეგების შესახებ ინფორმაცია სტუდენტებისა 

და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის ხელმისაწვდომია პროგრამების კატალოგის 

მეშვეობით, რომელიც განთავსებულია უსდ-ს ვებ-გვერდსა და სტუდენტების სერვის 

ცენტრში. გარდა ამისა, ფაკულტეტზე მოქმედებს ე.წ. „დეკანის საათი“, როდესაც 

დაინტერესებული მხარეები იღებენ ინფორმაციას პროგრამის სპეციფიკისა და სხვა 

დეტალების შესახებ. ამ აქტივობაში ჩართულია დეკანი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორი, პროგრამის ხელმძღვანელი და სტუდენტების მენტორი. როგორც 

ინტერვიუებმა ცხადყო, გარდა ფორმალურად განსაზღვრული საათებისა, ფაკულტეტის 

დეკანი, ისევე, როგორც პროგრამის ხელმძღვანელი მუდმივად ხელმისაწვდომია 

სტუდენტებისათვის, ასევე აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის, მათი 

საჭიროებიდან გამომდინარე. 

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა ძირითადად შესაბამისობაშია საჯარო 

მმართველობის მაგისტრის მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან და უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. თუმცა, ექსპერტებს რამდენიმე მოსაზრება 

გაუჩნდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით: საჯარო მმართველობას კლასიფიკატორი 

განსაზღვრავს, როგორც ინტერდისციპლინურ დარგს, რომელიც სამ ძირითად სფეროს 
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ეფუძნება - სამართალი, მენეჯმენტი და ეკონომიკა. წარმოდგენილი პროგრამა საკმაოდ 

მდიდარია სამართლის, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების საგნებით, თუმცა, 

უფრო მწირედ არის წარმოდგენილი მენეჯმენტის და ეკონომიკის სფეროები. 

შესაბამისად, სწავლის შედეგი 2.1. (მმართველობის პროცესთან დაკავშირებული 

კომპლექსური (ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური) პრობლემების 

გამოკვეთა, კრიტიკული ანალიზი და მათი გადაწყვეტისათვის ორიგინალური 

გზების/იდეების შემუშავება და განხორციელება), ექსპერთა აზრით, სრულყოფილად ვერ 

მიიღწევა.  

პროგრამის თითოეული საგნის ფარგლებში განსაზღვრულია შესაბამისი სწავლის 

შედეგები და კომპეტენციები, ცოდნა/გაცნობიერების, უნარებისა და პასუხისმგებლობისა 

და ავტონომიურობის კატეგორიებიდან. შესაბამისადაა განსაზღვრული შუალედური და 

ფინალური შეფასებებიც. 

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის თითქმის არც ერთ საგანს არ აქვს განსაზღვრული 

წინარეკვიზიტი, არც ძირითადი, არც არჩევითი და არც თავისუფალი კრედიტების 

ბლოკებში. იშვიათ გამონაკლისებს წარმოადგენს საგნები „სახელმწიფოს 

პასუხისმგებლობა“, „ხელისუფლების თეორიები - თანამედროვე მიდგომები და 

შეფასება“, „შედარებითი ადმინისტრაციული სამართალი“, რომელთა წინარეკვიზიტს 

წარმოადგენს „თანამედროვე სახელმწიფოს განვითარების ტენდენციები“; ასევე 

„პოლიტიკური პიარ-ტექნოლოგიები“, წინარეკვიზიტით „კომუნიკაცია“ და ევროპული 

ინსტიტუტების როლი ევროპული ინტეგრაციის განვითარების პროცესში“, 

წინრეკვიზიტით „საერთაშორისო ორგანიზაციების მნიშვნელობა თანამედროვე 

გლობალიზაციის პირობებში“. 

ძირითად საგნებში პირველივე სემესტრში ისწავლება „რეგულირების გავლენის 

შეფასება“, რომელიც მოითხოვს როგორც საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ცოდნას, ასევე 

ეკონომიკის საფუძვლების ცოდნას. შესაბამისად, ექსპერტთა მოსაზრებით, 

მიზანშეწონილია, RIA-ს გადატანა მეორე ან მესამე სემესტრში და მის წინაპირობად 

საჯარო პოლიტიკის და ეკონომიკური ბლოკის რომელიმე საგნის განსაზღვრა.  

იგივე შეიძლება ითქვას საგნებზე „სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა“ და 

„მენეჯერული ეკონომიკა“: იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამაზე არ არის 

სავალდებულო გარკვეული ცოდნის მქონე სტუდენტების მიღება (მაგალითად, 

ეკონომიკის საფუძვლების), ექსპერტთა მოსაზრებით, მიზანშეწონილია, ეკონომიკის 

(მაკროეკონომიკის) შესავალი კურსის დამატება კურიკულუმში და მისი განსაზღვრა 

ზემოთ ჩამთვლილი საგნების პრერეკვიზიტად.  

სწავლების მესამე სემესტრში თავისუფალი კომპონენტის არჩევით დისციპლინებში 

შეთავაზებულია საგანი „ინგლისური ენა საჯარო მმართველობისათვის“. მიუხედავად 

იმისა, რომ სტუდენტების შეფასებით, საგანი ხელს უწყობს პროფესიული 

ტერმინოლოგიის ეფექტურად ათვისებას, ექსპერტთა მოსაზრებით, მიზანშეწონილი 

იქნება მისი ჩანაცვლება რომელიმე ძირითადი საგნის ინგლისურენოვანი ვარიანტით. 

დამატებით, ეს ხელს შეუწყობს პროგრამის ინტერნაციონალიზაციას და უცხოენოვანი 
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სტუდენტების მოზიდვას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (დანართი 7) 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა (დანართი 1.1) 

 სასწავლო გეგმა (დანართი 1,1) 

 სილაბუსები (დანართი 1.1) 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

 პროგრამის კურიკულუმის ეკონომიკური კომპონენტის გაძლიერების მიზნით 

დაემატოს ეკონომიკის საფუძვლების შინაარსის საგანი, სავალდებულო არჩევითი 

სტატუსით, რომელიც სავალდებულო იქნება იმ სტუდენტებისათვის ,რომელთაც 

სწავლების სხვა საფეხურზე მსგავსი შინაარსის საგანი გავლილი არ აქვთ; 

 საგანი „რეგულირების გავლენის შეფასება“ პირველი სემესტრის სავალდებულო 

საგნების ბლოკიდან გადატანილ იქნას მეორე ან მესამე სემესტრის სავალდებულო 

საგნების ბლოკში და მის წინაპირობად განისაზღვროს საჯარო პოლიტიკა და 

ეკონომიკის საფუძვლები; 

 საგნებისათვს „სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა“ და „მენეჯერული 

ეკონომიკა“ წინარეკვიზიტად განისაზღვროს ეკონომიკის საფუძვლების შინაარსის 

საგანი 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 საგნის „ინგლისური ენა საჯარო მმართველობისათვის“ ნაცვლად ძირითად ბლოკში 

ერთი ან რამდენიმე საგნის ინგლისურენოვანი ვარიანტის შეთავაზება 

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 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

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 

საჯარო მმართველობის სფეროსთან დაახლოებული საგნები, ძირითადი კურსებიდან, 

არის “თანამედროვე სახელმწიფოს განვითარების ტენდენციები“, სახელმწიფოს 

პასუხისმგებლობა”, „ხელისუფლების თეორიები“, თუმცა, სამივე კურსი უფრო 

პოლიტიკის მეცნიერებებს მიეკუთვნება, ვიდრე საჯარო მმართველობას. რაც შეეხება 

კონკრეტულად საჯარო მმართველობის თემებს (საჯარო ადმინისტრირების მოდელები, 

საჯარო მმართველობის რეფორმა, ორგანიზაციების და საჯარო პერსონალის მართვა და 

ა.შ.) მეტ-ნაკლებად დაფარულია კურსში „ლიდერობა“. ეს კურსი ასევე მოიცავს იმ 

ლიტერატურასაც, რომელზეც ტრადიციულად ეფუძნება საჯარო მმართველობის საგანი 

(დენჰარდტი, საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიშები, შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები 

და დადგენილებები და ა.შ.). ექსპერტების აზრით, საჯარო მმართველობის პროგრამა, 

რომელიც საჯარო მმართველობის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს ანიჭებს, 

მიზანშეწონილია, შეიცავდეს საგანს, რომელსაც სპეციალობის სახელწოდება აქვს. 

თავისთავად, ლიდერობა არ გულისხმობს მხოლოდ საჯარო ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელობას, ისევე, როგორც საჯარო მმართველობა არ არის მხოლოდ ლიდერობის 

თეორია. შესაბამისად, ექსპერტების აზრით, მიზანშეწონილია, გაიმიჯნოს ლიდერობის 

საგნიდან საჯარო მმართველობის თემები, და ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელი კურსის 

სახით. თავის მხრივ, ლიდერობის საგანში შესაძლებელია გაერთიანდეს ლიდერობისა და 

ადამიანური რესურსების მართვის თემები და ჩამოყალიბდეს ამგვარი სახით.  

პროგრამის ძირითადი კურსების სავალდებულო ლიტერატურა, ისევე, როგორც დამხმარე 

მასალა, მოიცავს სფეროს აქტუალურ მიღწევებს. გათვალისწინებულია ქართული და 

უცხოენოვანი უახლესი კვლევები და ანგარიშები, ასევე სახელმძღვანელო ტექსტები. 

მითითებული ლიტერატურა შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს და სწავლების 

საფეხურს. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (დანართი 7) 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა (დანართი 1.1) 

 სასწავლო გეგმა (დანართი 1.1) 

 სილაბუსები (დანართი 1.1) 

 ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

 საგნიდან „ლიდერობა“ გაიმიჯნოს საჯარო მმართველობის თემები და 

ჩამოყალიბდეს სპეციალობის დამოუკიდებელ, სავალდებულო კურსად.  

„ლიდერობის“ საგანს დაემატოს ადამიანური რესურსების მართვის თემები და 

ჩამოყალიბდეს სახელწოდებით „ადამიანური რესურსების მართვა და ლიდერობა 

საჯარო სექტორში“  

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 (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 

X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

უსდ-ს ხარისხის უზრუველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა 

(მაგისტრატურის და სადოქტორო საფეხურის) გამოკითხვა მოიცავს სამეცნიერო 

კომპონენტის შეფასებას, კერძოდ:  

1. კვლევის წარმოების/განვითარების პირობების შეფასება; 

2. კვლევით საქმინობაში სტუდენტთა მონაწილეობის მხარდაჭერა; 

3. კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის პროცესის შეფასება; 

4. მეცნიერ-ხელმძღვანელის საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება; 

წარმოდგეინლი ანგარიშის მიხედვით, გამოკითხულ სტუდენტთა საშუალოდ 75% ყველა 

აღნიშნულ კომპონენტს სრულიად დამაკმაყოფილებლად აფასებს 

პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის მიღებას მთლიანად უზრუნველყოფს 

პროფესიული პრაქტიკა, რომელსაც 15 ECTS აქვს მინიჭებული. ექსპერტებს 

მიზანშეწონილად მიაჩნიათ, პრაქტიკული კომპონენტი გაძლიერდეს პროგრამის სხვა 

კურსების ფარგლებშიც და კონკრეტული საგნების შუალედური შეფასების ერთ-ერთ 

კომპონენტად განისაზღვროს პრაქტიკული ხასიათის დავალება, მაგალითად 

„რეგულირების გავლენის შეფასების“ კურსში.  

პრაქტიკული კომპონენტისთვის სავალდებულო კრედიტების მინიჭებამ შესაძლებელია 

რისკის ქვეშ დააყენოს სტუდენტის მიერ საჭირო კრედიტების მოგროვების საშუალება, 

რადგან პრაქტიკის გავლა დამოკიდებულია არა მხოლოდ სტუდენტზე, არამედ 

დამსაქმებელზე. ექსპერტების აზრით, მიზანშეწონილია, პრაქტიკული კომპონენტის 

შესაფასებლად პრაქტიკის გარდა ალტერნატიული პროექტის შესაძლებლობის 

შეთავაზება (სოციალური პროექტი, წინასადიპლომო ჯგუფური პროექტი ან სხვა 

აქტივობა), რაც სტუდენტს იმავე სწავლის შედეგებზე გაიყვანს.  

აღსანიშნავია, რომ ექსპერტებისათვის მოწოდებულ საბუთებში წარმოდგენილია 

მემორანდუმები მხოლოდ ორ დამსაქმებელთან საჯარო სექტორიდან, რომლებიც, 

შესაბამისად, გაფორმებულია 2016 და 2014 წლებში. თუმცა, ვიზიტის დროს უსდ-ს და 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ წარმოადგინა ახალი მემორანდუმები საჯარო 

უწყებებთან, დათარიღებული 2020 წლის ივლისით.  

პროგრამის კვლევითი და სამეცნირო კომპონენტის უზრუნველყოფა ხდება სამაგისტრო 

ნაშრომით, რომელიც, პრაქტიკის მსგავსად 15 ECTS-ს მოიცავს. მის წინაპირობად 



19 

 

განსაზღვრულია ყველა საგნის გავლა, რაც ძირითად ბლოკებში შედის. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ კვლევის მეთოდები არჩევით ბლოკშია, შესაბამისად, სამაგისტრო 

ნაშრომში კვლევის  წარმართვისათვის, ექსპერტთა მოსაზრებით, აუციელებლია, კვლევის 

მეთოდები ძირითადი საგნების კურსში შედიოდეს, აკადემიური წერის თემების 

დამატებით.  

გარდა ამისა, ექსპერტებს მიზანშეწონილად მიაჩნიათ, პროფესიული პრაქტიკისა და 

სანაგისტრო ნაშრომის კრედიტების განაწილება არსებული 15-15-ის ნაცვლად, 10-20-ზე, 

რაც, ექსპერტთა აზრით, უფრო ადეკვატურად ასახავს კომპეტენციებს, რომლებზეც 

თითოეული მათგანი გადის.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები (დანართი 15.7) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (დანართი 7) 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა (დანართი 1.1) 

 სასწავლო გეგმა (დანართი 1,1) 

 სილაბუსები (დანართი 1.1) 

 ინტერვიუს შედეგები 

 

რეკომენდაციები: 

 პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერება პროგრამის სხვა კურსების ფარგლებში, 

გარდა პროფესიული პრაქტიკისა და კონკრეტული საგნების შუალედური 

შეფასების ერთ-ერთ კომპონენტად პრაქტიკული ხასიათის დავალებების 

განსაზღვრა, მაგალითად „რეგულირების გავლენის შეფასების“ კურსში. 

 პრაქტიკული კომპონენტის შესაფასებლად პრაქტიკის გარდა ალტერნატიული 

პროექტის შესაძლებლობის შეთავაზება (სოციალური პროექტი, წინასადიპლომო 

ჯგუფური პროექტი ან სხვა აქტივობა), რაც სტუდენტს იმავე სწავლის შედეგებზე 

გაიყვანს 

 სამაგისტრო ნაშრომში კვლევითი კომპონენტის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, 

საგნის „კვლევის მეთოდები“ ძირითად ბლოკში გადმოტანა და აკადემიური წერის 

თემატიკის დამატება. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 პროფესიული პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომის კრედიტების გადახედვა და, 

შესაბამისად, 10 და 20 ECTS-ის მინიჭება 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს 
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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 

X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5სწავლება-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 

სწავლება-სწავლის მეთოდების გამოყენება დარეგულირებულია უსდ-ს „სწავლება-

სწავლის მეთოდებისა და აქტივობების ჩარჩო დოკუმენტით“, რომელიც განსაზღვრავს 

მეთოდოლოგიას პროგრამის შესაბამისი მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიხედვით. 

აღნიშნული დოკუმენტით, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი გეგმავს 

კონკრეტული დისციპლინის ფარგლებში სწავლება-სწავლის მეთოდებს და სწავლის 

შედეგების მიღწევადობას. 

პროგრამის აღწერა, თვითშეფასების ანგარიში  და თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსი იძლევა ამომწურავ ინფორმაციას სწავლება-სწავლის მეთოდებზე. აღნიშნული 

დოკუმენტების დეტალური გაცნობისა და ვიზიტის განხორციელების პროცესში 

ჩატარებული ინტერვიუები ცხადყოფს, რომ პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების გამოყენებით. სწავლება-სწავლის 

მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის შინაარსს, სწავლის შედეგებს და 

უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 
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სწავლების მეთოდები, რომლებიც გამოყენება სხვადასხვა საგნებში, მოიცავს ლექციას და 

პრაქტიკულ მეცადინეობას, მათ შორის:  სემინარს, ქეისების და კაზუსების განხილვას, 

სიტუაციურ ამოცანებს, პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, სიტუაციურ მოდელირებას და სხვა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის აღწერა (დანართი 1.1.) 

 სწავლება-სწავლის მეთოდების ჩარჩოდოკუმენტი (დანართი 1.10) 

 ინტერვიუების 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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 
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სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში მოქმედებს კანონმდებლობის 

შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების 

სისტემა, რომელიც სრულად შეესაბამება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 

წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებას. სწავლების შედეგების შეფასების სისტემა გვაძლევს 

საშვალებას განვსაზღვროთ, თუ როგორ შეძლო სტუდენტმა და მიაღწია სწალვის 

შედეგებს. შეფასების მეთოდები ნათლადაა აღწერილი პროგრამის დოკუმენტში და 

გაწერილია შესაბამისი საგნების სილაბუსებში. შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა და 

შეესაბამება, როგორც ადგილობრივ , ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს. 

შეფასების სისტემა ორ ნაწილად/კომპონენტად იყოფა: 

ა)  შუალედური შეფასება; 

ბ)  დასკვნითი გამოცდა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასებაა 100%.დასკვნითი გამოცდა ფასდება 40%, 

ხოლო შუალედური შეფასება -60%. 

მომიჯნავე მიმართულების სტუდენტებთან ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა, რომ ისინი 

მუდმივად იღებენ ინფორმაციას აკადმეიური შედეგების გაუმჯობესების კუთხით. 

შეფასების მეთოდები კარგადაა ცნობილი როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე აკადმეიური 

პერსონალისთვის. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან 

 შეხვედრა მომიჯნავე მიმართულების სტუდენტებთან 

 შეხვედრა მომიჯნავე მიმართულების კურსდამტავრებულებთან 

 შეხვედრა პროგრამის ხელმძღვანელთან.  

 აკადემიური პროგრამა და სილაბუსები 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: http://gruni.edu.ge/ 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

http://gruni.edu.ge/
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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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

 
X   

 

 

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 
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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 

მომიჯნავე მიმართულების სტუდენტებთან გასაუბრებისას გამოიკვეთა, რომ 

უნივერსიტეტის მხრიდან შემოთავაზებული საკონსულტაციო საათები საკმარისი და 

ადეკვატურია.  ისინი აქტიურად იყენებენ სხვადასხვა ვირტუალურ საკომუნიკაციო 

საშვალებებს და აქტიურად აქვთ კონტაქტი როგორც აკადემიურ პერსონალთან, ასევე 

დეკანთან. სტუდენტები სრულად არიან ინფორმირებული აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესების მეთოდებზე, რასაც ადასტურებენ ყოველი სასწავლო კურსის დაწყების წინ 

შესაბამისი კონსულტაციით უნივერსიტეტის მხრიდან.  

მომიჯნავე კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა, რომ ისინი 

მონაწილეობას იღებდნენ არაერთ გაცვლით პროგრამებში, სამეცნიერო კომფერენციებში. 

კურსდამთავრებულებმა ისიც განმარტეს რომ, კურსის დასრულების შემდეგაც აქტიურად 

ხდება უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება სხვადასხვა დაგეგმილი 

აქტივობების მათთვის გაზიარებით, მაგალითად სამეცნიერო კონფერენციებში მიღების 

შესაძლებლობა. 

ინფორმაცია გაცვლითი პროგრამების შესახებ ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 

სტუდენტისთვის. 

დამსაქმებლების მხრიდან საკმაოდ მაღალია ჩართულობა, სტუდენტებს აქვთ 

შესაძლებლობა გაიარონ სტაჟირების პროგრამა და დასაქმდნენ კიდეც. 

უნივერსიტეტს აქვს მდიდარი ბიბლიოთეკის რესურსი და წვდომა საერთაშორისო 

სამეცნიერო ბაზებზე. მართალია,სტუდენტები იყენებენ ბიბლიოთეკას, როგორც ადგილზე, 

ასევე ელექტრონული მასალების გაზიარების გზით, თუმცა მათი ინფორმირება ნაკლებია 

საერთაშორისო სამენციერო ბაზების შესახებ, შესაძლოა ეს მხოლოდ ტერმინის დონეზე 

გასააზრებლად. მიზანშეწონილია, აკადემიური პერსონალის მხრიდან ხდებოდეს 

ინფორმირება განმარტებით დონეზე საერთაშორისო სამენციერო ბაზების გამოყენების 

კიდევ უფრო მეტად ხელშესაწყობად. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან 
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 შეხვედრა მომიჯნავე მიმართულების სტუდენტებთან 

 შეხვედრა დეკანთან 

 აკადემიური პროგრამა და სილაბუსები 

 შეხვედრა დამსაქმებლებთან 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: http://gruni.edu.ge/ 

 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 აკადემიური პერსონალის მხრიდან სტუდენტების მეტი ინფორმირება 

განმარტებით დონეზე საერთაშორისო სამენციერო ბაზების გამოყენების კიდევ 

უფრო მეტად ხელშესაწყობად. 

 

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 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 

Xშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

3.2. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

http://gruni.edu.ge/
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მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აკადემიურ პერსონალთან გასაუბრებისას გამოიკვეთა რომ, ისინი აქტიურად იღებენ 

უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერას პროფესიული განვითარების კუთხით აკადემიურ 

დონეზე, რაც გამოიხატება: სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობით, სხვადასხვა 

პროექტებით და აქტივობებით, რაც დეტალურადაა გაწერილი ,,პროფესილი განვითარების 

მიზნით განხორციელებული პროექტების“ დოკუმენტში. მაგისტრატურის თითოეულ 

სტუდენტებს ყავს კვალიფიციური ხელმძღვანელი, რომელსაც სტუდენტის მიერ არჩეული 

თემის შესაბამისი სამეცნიერო სტატიები თუ პუბლიკაციები აქვს. 

როგორც სტუდენტებმა განგვიმარტეს, მათ აქვთ ადეკვატური საკონსულტაციო საათები და 

შესაძლებლობა შეხვდნენ აკადემიურ პერსონალს, ნაშრომის ხელმძღვანელს, მათთან 

ერთად განიხილონ სხვადასხვა , მათთვის საჭირო საკითხები . სტუდენტები აქტიურად 

იყენებენ ელექტრონულ საკომუნიკაციო სისტემებს კონსულტაციებისთვის. აკადემიური 

პერსონალის, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელების მხრიდან კონსულტაციების  

მზაობაც ადეკვატური და შესაბამისია სტუდენტის საჭიროებიდან გამომდინარე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან 

 შეხვედრა მომიჯნავე მიმართულების სტუდენტებთან 

 შეხვედრა მომიჯნავე მიმართულების კურსდამთავრებულებთან 

 შეხვედრა დეკანთან 

 პროფესიული განვითარების მიზნით განხორციელებული პროექტების დოკუმენტი 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: http://gruni.edu.ge/ 

 

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 (მოქმედი აკრედიტებული  პროგრამის 

შემთხვევაში)  

http://gruni.edu.ge/
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o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა 

წინა აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი 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, 
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სამეცნიერო- კვლევითი/შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უსდ-ში ფუნქციონირებს ადამიანური რესურსის/პერსონალის მართვის პოლიტიკის 

მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომლითაც განისაზღვრება აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის შერჩევის და პოლიტიკის განხორციელების ძირითადი მიმართულებები და 

ღირებულებები; ასევე, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ფუნქციები, 

პერსონალის განვითარება, გადაზადება, შერჩევა, დასაქმება, დენადობის მონიტორინგი 

და სხვა.  

ასევე, შემუშავებულია შრომის შინაგანაწესი, რომელიც აწესრიგებს უსდ-ში დასაქმებულ 

პერსონალთან (მათ შორის აკადემიურ და მოწვეულ) შრომით ურთიერთობას და 

განსაზღვრავს, რომ შრომითი ურთიერთობების განხორციელება ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

აკადემიური სკოლის დებულებით დარეგულირებულია აკადემიური და მოწვეული, ასევე 

ძირითადი ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის ფუნქციები და უფლება-

მოვალეობები. აკადემიური პერსონალის თითოეული ტიპისათვის შესაბამისად არის 

განსაზღვრული ფუნქციები და სამუშაოს მოცულობა (პროფესორი, ასოცირებული, 

ასისტენტი...) 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია და საგანმანათლებლო 

პროგრამასთან შესაბამისობა დასტურდება მათი პირადი საქმეებით, ბიოგრაფიითა და 

თანდართული დიპლომის ასლებით. ასევე, წარმოდგენილია ხელმოწერილი 

ხელშეკრულებები და აფილირებული პერსონალის შემთხვევაში - აფილირების 

დოკუმენტები. გარდა ამისა, პერსონალის კვალიფიკაცია დასტურდება გამოქვენებული 

ნაშრომებით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ადამიანური რესურსის/პერსონალის მართვის პოლიტიკა (დანართი 3.3.) 

 შრომის შინაგანაწესი (დანართი 3.6.) 

 აკადემიური სკოლის დებულება, სამუშაოს აღწერილობები (დანართი 3.8) 

 პერსონალის პირადი საქმეები 

 პერსონალის პროდუქტიულობა (დანართი 3.9) 

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 (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 

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა რეგულირდება აფილირებული 

აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული პერსონალის სასწავლო, ორგანიზაციულ-

მეთოდურიდა სამეცნიერო-კვლევითი სემესტრული დატვირთვის მატრიცით 
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კომპონენტების მიხედვით. 

პროგრამას ემსახურება 17 აკადემიური პირი, მათ შორის: 7 პროფესორი (მათ შორის 6 

აფილირებული), 7 ასოცირებული პროფესორი (მათ შორის 6 აფილირებული), 3 

ასისტენტი (აფილირებული). აკადემიური და მოწვეული პერსონალის თანაფარდობაა 

17/6, ხოლო ადმინისტრაციული და დამხმარე პერონალის - 15/84. 

გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამა ახალია, თვითშეფასების ანგარიშში არ არის 

წარმოდგენილი პერსონალის დენადობის მაჩვენებელი, თუმცა, საჯარო პოლიტიკის 

ადმინისტრირების გერმანული პროგრამის ანალოგიური მაჩვენებლების შესახებ 

ინტერვიუს დროს ადამიანური რესურსების სამსახურის ხელმძღვანელისგან ექსპერტებმა 

მიიღეს ინფორმაცია, რომ დენადობა აღნიშნულ პროგრამაზე უკიდურესად დაბალი იყო. 

იგივე დადასტურდა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან გასაუბრების დროს. 

მისაღები სტუდენტებს რაოდენობაა 30. 

პროგრამის ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია დასტურდება მისი პირადი საქმიდან, სადაც 

აღნიშნულია მისი სამეცნიერო და პედაგოგიური გამოცდილება, გამოქვეყნებული 

ნაშრომები (ბოლო პუბლიკაცია 2017 წ), მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში (2016), 

სახელმძღვანელოს თანაავტორობა, პრაქტიკული გამოცდილება.  

პროგრამის ხელმძღვანელის ფუნქციები დარეგულირებულია უსდ-ს საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტადარტით (დანართი4.1., მუხლი 15) და მოიცავს პერსონალის მუშაობის 

კოორდინირებას, სასწავლო პროცესის მონიტორინგს, აკადემიური და მოწვეული 

პერონალის მოტივირება/წახალისებას, საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას და გაზიარებას 

და დეკანის წინაშე ანგარიშვალდებულებას. 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 15 ადმინისტრაციული და 84 დამხმარე 

პერსონალი, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტზე ორიენტირებულ მომსახურებას.  

სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო და ადგილობრივ 

სამეცნიერო პროექტებში ჩართულობის ხელშეწყობისათვის, უსდ-ს სტრუქტურით 

გათვალისწინებულია პროექტის მენეჯერის პოზიცია, რომელიც საკონსულტაციო და 

დამხმარე ფუნქციებს ასრულებს. ასევე, დაშვებულია აკადემიური ექსპერტის საშტატო 

პოზიცია, რომელიც აკადემიური ნაშრომის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, 

პლაგიატის აღმოჩენასა და პრევენციას ისახავს მიზნად. 

უსდ ყოველი სასწავლო წლისათვის ახორციელებს აკადემიური პერსონალის სასწავლო 

და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის შეფასებას, რაც მოიცავს სასწავლო მეთოდურ 

მუშაობას (საბაკალავრო/სამაგისტრი ნაშრომის ხელმძღვანელობას, პრაქტიკული 

კომპონენტის ხელმძღვანელობას, სახელმძღვანელოს მომზადებას სალექციო კურსების 

მომზადებას) და სამეცნიერო ნაწილს (მონოგრაფია, საგრანტო პროექტი, კვლევითი 

პროექტი, პუბლიკაცია, მოხსენეაბ, რეცენზენტობა და სხვა).  შეფასების ერთ-ერთ 

კომპონენტს წარმოადგენს ასევე სტუდენტთა შეფასებები. ყოველწლიურად ტარდება 

ასევე პერსონალის კმაყოფილების კვლევა, რომელიც ეხება შემდეგ კომპონენტებს: 
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 სამუშაო გარემოს შეფასება; 

 პრობლემების გამოვლენა და მათი გაუმჯობესების გზების დასახვა; 

 სამუშაო პირობებისადმი უნივერსიტეტის თანამშრომელთადამოკიდებულებების 

იდენტიფიკაცია. 

მიღებული მონაცემები გამოიყენება საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და 

გაუმჯობესებისათვის, რისთვისაც შემუშავებულია პროგრამის სტანდარტი, 

მონიტორინგისა და შეფასების ფორმები. პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი და შეფასება ხორციელდება უწყვეტი ციკლის სახით, პროგრამის 

შემუშავების ეტაპიდან (დამტკიცებამდე) მისი განხორციელების პროცესის ჩათვლით. 

პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფი.  

აკადემიური პერსონალის შეფასება ხორციელდება დადგენილი ინდიკატორების 

მიხედვით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პერსონალის წახალისებისა და 

დაწინაურებისათვის. მაგალითად, უსდ-ში დაწესებულია ნომინაციები: წლის ლექტორი, 

წლის კვლევა და სხვ. 

აკადემიური პერსონალის განვითარების მიზნით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და საჯარო 

მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის მიერ ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის 

პროექტები; უსდ საშუალებას აძლევს პერსონალს მონაწილეობა მიიღონ პარტნიორი 

უნივერსიტეტების მიერ გამართულ სამეცნიერო ფორუმებში, ისევე, როგორც უფინანსებს 

მონოგრაფიების, სალექციო კურსებისა და რიდერების, სამეცნიერო სტატიების 

პუბლიკაციას აკადემიურ მაცნეში. 

გარდა ამისა, უსდ-ში ფუნქციონირებს სამეცნიერო კვლევების მართვისა და 

საერთაშორისო ინტეგრაციის ცენტრები, რომლებიც ხელს უწყობენ პერსონალის 

სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას.  

პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, უსდ-ში იქმნება მიზნობრივი ტრენინგ 

პროგრამები პერსონალისათვის საინტერესო და საჭირო საკითხებზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პერსონალის დატვირთვის სქემა (დანართი 3.4) 

 თვითშეფასების ანგარიში 

 პროგრამის აღწერა 

 პროგრამის ხელმძღვანელის პირადი საქმე (დანართი 3.1) 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (დანართი 16.6) 

 სამეცნიერო-კვლევიი საქმიანობის სტანდარტი ( დანართი 3.5) 

 უსდ წესდება საგანმანათლებლო-სამეცნიერო საქმიანობის რეგულირების შესახებ 

(დანართი 16.6) 

 ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა (დანართი 3.3.),  
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 სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სტანდარტი (დანართი 3.5) 

 ხარისხის მართვის რეგლამენტი (დანარტი 15.1) 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები (დანართი 15.2.) 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დანართი 15.4) 

 ანგარიში აკადემიური პერსონალის შესახებ (დანართი 15.6) 

 პერსონალის საქმიანობის შეფასება და კმაყოფილების ანალიზი (დანართი 15.8) 

 საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის მიერ განხორციელებული 

პროექტები (დანართი 14) 

 პერსონალის დატვირთვის სქემა (დანართი 3.4.) 

 პერსონალის პირადი საქმეები 

 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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

4.3მატერიალური რესურსი 
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პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა 

მოიცავს სასწავლო პროცესისათვის შესაბამისად აღჭურვილ აუდიტორიებს, 

კომპიუტერულ კლასებს და საკონფერენციო დარბაზებს. ინფრასტრუქტურა აღჭურვილია 

შშმ პირებისათვის.  

უნივერსიტეტში არსებული ბიბლიოთეკა განთავსებულია 2 კორპუსში, დარბაზი 

აღჭურვილია სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი ტექნიკით - კომპიუტერები, 

პრინტერები, ქსეროქსები და სკანერები და სასწავლო მასალით, რომელიც შეესაბამება 

კურსების სილაბუსებში მითითებულ სავალდებულო ლიტერატურას. ბიბლიოთეკაში 

არსებობს სრულყოფილი კატალოგი მატერიალური და ელექტრონული სახით (OPAC). 

პროგრამის სტუდენტებისა და პერსონალისათვის უზრუნველყოფილია წვდომა 

ბიბლიოთეკის რესურსებზე, ისევე, როგორც ელექტრონულ რესურსებზე, როგორებიცაა 

EBSCO Publishing, eLibrary, საქართველოში გამომავალი პერიოდული გამოცემები და სხვა. 

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაცია და რესურსები განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე. უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ასევე ელექტრონული ბაზა. 

უნივერსიტეტში დაცულია უსაფრთხოების სტანდარტები, შენობები აღჭურვილია 

სიგნალიზაციისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წყალსადენი სახანძრო ონკანების 

თანამედროვე სისტემით, ელექტროენერგიის მიწოდება ხდება უწყვეტად, შენობაში 

მოქმედებს ცენტრალიზებული გათბობის სისტემა. თვალხილულ ადგილებში 

გამოკრულია ევაკუაციის გეგმა. უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამედიცინო პუნქტი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 უნივერსიტეტის წესდება (დანართი 16.6) 

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი, ინსტრუქციები (დანართი 16>7) 

 მოძრავი ქონების დოკუმენტი, ინვენტარიზაცია (16.8) 

 მემორანდუმები ბაზებზე (დანართი 16.9) 

 დათვალიერება ადგილზე 
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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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

4.4პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგამაზე თანდართული ბიუჯეტი და ჩატარებული ინტერვიუები ადასტურებს, რომ 

პროგრამის ბიუჯეტი შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს. ფაკულტეტისა და სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტებში გათვალისწინებულია თანხები პროგრამის 

დასაფინანსებლად, რაც ეკონომიკურად მიღწევადია და უზრუნველყოფს პროგრამის 

ფინანსურ მდგრადობას. 

პროგრამის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებულია ასევე ადგილობრივი 

და უცხოური დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული გრანტები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 სკოლის ბიუჯეტი 

 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 (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 

Xშესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

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.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

უსდ-ში ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული და 

დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების 

გარდა მონაწილეობს: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტრატეგიული 

განვითარებისა და მარკეტინგული კვლევის სამსახური, სამეცნიერო კვლევების მართვის 

ცენტრი, საფინანსო სამსახური, სტუდენტური სერვისისა და მხარდაჭერის სამსახური, 

კანცელარია, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, დასაქმების კოორდინატორი, 

ბიბლიოთეკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრი და საჯარო მმართველობისა და 

პოლიტიკის სკოლა.  

 

ხარისხის უზრუნველყოფისათვის ასევე აქტიურად არის გამოყენებული საინფორმაციო და 

მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსები და ელექტრონული პროგრამა - „ნექსუსი“, რაც 

გამოიყენება მათ შორის კურსდამთავრებულთა, სტუდენტთა და პერსონალის  

კმაყოფილების ხარისხის სტატისტიკური მონაცემების მისაღებად შემუშავებული 

გამოკითხვის ფორმების საშუალებით. ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში გამოიყენება 

უსდ-ს მიერ შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტები, 

მონიტორინგისა და შეფასების ფორმები; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ასევე 

მონიტორინგს უწევს პერსონალის დატვირთვას და  საინფორმაციო და საბიბლიოთეკო 
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რესურსების შესაბამისობას საგანმანათლებლო პროცესთან. 

 

აკადემიური პერსონალის მიერ შედგენილი სამეცნიერო საქმიანობისა და სასწავლო-

მეთოდური მუშაობის შესრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემათ უსდ-ს აკადემიურ 

სკოლებს, რომლებიც თავის მხრივ აანალიზებენ ინფორმაციას და გადასცემენ ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს, რათა ერთის მხრივ მოხდეს პერსონალის ინდივიდუალური 

ინფორმირება დაფიქსირებული ხარვეზების აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის, ხოლო 

მეორეს მხრივ შემუშავებულ იქნას რეკომენდაციები საკადრო რესურსების ცვლილების 

შესახებ.  

 

საგანმანათლებლო პროცესისა და რესურსების შეფასებისა და განვითარების მიზნით, 

უსდ-ში მოქმედებს ხარისხის მართვის რეგლამენტი, რომელიც დეტალურად 

განსაზღვრავს  განსახორციელებელ აქტივობებსა და შესრულების ვადებს.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებამდე, უსდ გამოყოფს ექსპერტებს, რათა 

შესწავლილ იქნას პროგრამა, მისი შესაბამისობა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან და 

შიდა საუნივერსიტეტო სტანდარტებთან. ექსპერტები ასევე აფასებენ პროგრამაში 

მონაწილე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაციის შესაბამისობას 

სასწავლო კომპონენტის სპეციფიკასთან, ადგენენ პროგრამის (მათ შორის სილაბუსის) 

მიზნების და შედეგების ურთიერთმიმართებას, ამოწმებენ სწავლა-სწავლებისა და ცოდნის 

შეფასების მეთოდების ეფექტიანობას, კრედიტების განაწილებას, პროგრამის სასწავლო 

რესურსებით უზრუნველყოფას და საჭიროების შემთხვევაში, შეიმუშავებენ 

რეკომენდაციებს. აღნიშნული ინფორმაცია გადაეცემა აკადემიურ კომიტეტს, რომელიც 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროგრამის შემდგომი განვითარების შესახებ. 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასება ხორციელდება ყოველი 

სასწავლო წლის ბოლოს რეგლამენტით გათვალისწინებულ პერიოდში, რასაც რექტორის 

ბრძანებით შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფი (უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 

წარმომადგენლები, მათ შორის, უცხოელი ექსპერტები) ამოწმებს. დასკვნა გადაეცემა 

აკადემიურ კომიტეტს რომელიც ადგენს საკმარისად ეფექტიანია თუ არასაკმარისად 

ეფექტიანია ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები რათა დაიგეგმოს შემდგომი 

ნაბიჯები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 

 საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების 

გეგმა  

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი  

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება  

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები  

 ხარისხის მართვის რეგლამენტი  

 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

პროგრამამ დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  
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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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგარმაზე თანდართული დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ პროგრამის გარე შეფასება 

განახორციელა ერთ-ერთი უმაღლესი დაწესებულების წარმომადგენელმა, რომელმაც 

შეაფასა პროგრამის მიზნები და შედეგები, პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი, 

პროგრამის სწავლება-სწავლის მეთოდები, პროგრამის სასწავლო რესურსი. აღნიშნული 

ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე შემუშავდა დასკვნა და რეკომენდაციები, 

რომლებიც გათვალისწინებულ იქნა უსდ-ს მიერ პროგრამის სააკრედიტაციოდ 

მომზადების პერიოდში განსაკუთრებით ცალკეულ სასწავლო დისციპლინებში 

ქართულენოვანი ლიტერატურის რაოდენობის ზრდასთან მიმართებით.  

აკრედიტაციის ვიზიტის განხორციელებისას ჩატარებულმა ინტერვიუებმა ასევე ცხადყო, 

რომ უსდ აქტიურად გამოიყენებს აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნასა და აკრედიტაციის 
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საბჭოს წევრთა მიერ შეთავაზებულ რჩევებსა და რეკომენდაციებს, რომლებიც საფუძვლად 

დაედება პროგრამის შემდგომ განვითარებას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 

 პროგრამის გარე შეფასების დოკუმენტი 

 

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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 
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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 

პროგრამის მონიტორინგის შემადგენელი ნაწილია პროგრამის შიდა მონიტორინგისა და 

შეფასების გეგმა. გეგმა საზღვრავს მონიგორინგისა და შეფასების პერიოდს, მეთოდს, 

პროგრამის შესაფასებელ კონკრეტულ კომპონენტს და შესაბამის სამიზნე ნიშნულს. 

აღნიშნული პროცესის კოორდინირებას ახდენს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენელი პროგრამის განხორციელების პროცესში მონაწილე პერსონალთან 

(აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი) თანამშრომლობის 

ფარგლებში და გეგმავს მთლიან პროცესს, მათ შორის განსაზღვრავს მონიტორინგის 

პერიოდულობას, შეფასების მეთოდებსა და საშუალებებს. 

გეგმის ფარგლებში განისაზღვრება სამიზნე ნიშნულები, კვლევის პირდაპირი თუ 

არაპირდაპირი მეთოდები (სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა, სტუდენტთა მიერ 

სასწავლო კურსისა და ლექტორის შეფასება, ლექცია/სემინარებზე ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებისა ან/და კოლეგების დასწრება ჩატარებული მეცადინეობის შეფასების 

მიზნით, სემესტრული უწყისები,სტუდენტთა ნაშრომები). 

გეგმის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა, 

დამსაქმებელთა გამოკითხვა, პროგრამის შედარება პარტნიორი უნივერსიტეტების 

საგანმანათლებლო პროგრამასთან, გარე შეფასების ექსპერტთა მოწვევა დასხვ. 

პროგრამის მონიტორინგის ანგარიში განიხილება პროგრამის კომიტეტისა და 

დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულთა კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე, რომელიც 

აანალიზებს ანგარიშს, აფასებს პროგრამის განხორციელების ხარისხს და პროგრამის 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. რეკომენდაციების 

შესაბამისად ხორციელდება პროგრამის რედაქტირება და შედეგების ასახვა ხდება 

მომდევნო წლის მონიტორინგის ანგარიშში.  

პროგრამისგანვითარებაშიპროგრესის არ არსებობის შემთხვევაში მიიღება ერთ-ერთი 

შემდეგი გადაწყვეტილება: პროგრამის შეჩერების, გაუქმების, პროგრამის 

ხელმძღვანელის შეცვლის, ან სხვა ორგანიზაციულ-მეთოდოლოგიური 

ღონისძიებებისშესახებ; 

გეგმის მიხედვით ხორციელდება ასევე პროგრამის შედარება უცხოეთისა და საქართველოს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედ ანალოგიურ პროგრამაბთან. 

აღნიშნული პროგრამა შედარებულ იქნა ისეთ პროგრამებთან როგორიცაა: კავკასიის 

უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტისა და ტილბურგის უნივერსიტეტის 

(ნიდერლანდების სამეფო) მიერ განხორციელებული ანალოგიური პროგრამები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორებიპროგრამის თვითშეფასების ანგარიში 

 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები  
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 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი  

 ხარისხის მართვის რეგლამენტი  

 პროგრამის შეფასების გეგმა  

 ანალოგიურ პროგრამებთან შედარების ანალიზი 

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 (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 

X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არისშესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

X 
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: 

საჯარო მმართველობა 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 43 

                                                  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    

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

ნინო დოლიძე  

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

ნინო ფარსადანიშვილი  

ნიკოლოზ ბაგაური  


