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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 205037137  

 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ელექტრონული ინჟინერია 

 

განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი  

0714  

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 240 ECTS 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

ახალი 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ვალერიან გობრონიძე, სსიპ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

შალვა კვირკველია, სსიპ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

გივი გავარდაშვილი, სსიპ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

გიორგი მეშველიანი, სსიპ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: 

„ელექტრონული ინჟინერია“ შეიქმნა ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის 

საბაკალავრო პროგრამის გაყოფის შედეგად. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ახალი 

რედაქციის მიხედვით ინჟინერიის ბაკალავრის კვალიფიკაცია შეცვლილია ქვედარგების 

მიხედვით. შესაბამისად, ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო 

პროგრამის შინაარსიდან გამომდინარე პროგრამა დაიყო ორ დამოუკიდებელ პროგრამად 

ელექტრონული ინჟინერია და კომპიუტერული ინჟინერია. შესაბამისად მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციები ახლა რედაქციაში განისაზღვრა 0714.1.1 ელექტრონული ინჟინერია და 

0714.1.2 კომპიუტერული ინჟინერია. 

 

პროგრამა მიზნად ისახავს ელექტროინჟინერიის მიმართულებით კვალიფიციური კადრების 

მომზადებას, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

კონკურენტული უმაღლესი განათლება და უნარები თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით  და ამ გზით დარგის განვითარებას. პროგრამის მიზანია სტუდენტებს 

მისცეს და განუვითაროს ელექტრონული მოწყობილობების კომპონენტების, სისტემებისა და 

პროცესების პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის, 

სხვადასხვა საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური ამოცანის ანალიზისა და ინოვაციური 

ტექნოლოგიური აზროვნების უნარი. 

 

უნივერსიტეტის მიერ სააკრედიტაციო განაცხადი წარდგენილია საგანმანათლებლო 

პროგრამის პირველი აკრედიტაციის მოსაპოვებლად.  

 

ექსპერტთა ჯგუფმა შეისწავლა შპს საქართველოს უნივერსიტეტის  „ელექტრონული  

ინჟინერია“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით აკრედიტაციის 

მაძიებლის თვითშეფასების ანგარიში და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია. ასევე, 

განახორციელა  სააკრედიტაციო ვიზიტი პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია ECTS სისტემის საფუძველზე, სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორით გათვალისწინებული შემდეგი პრინციპით: ძირითადი სწავლის სფეროს 

შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები (არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და 

თავისუფალი კომპონენტები. სასწავლო კურსები წარმოდგენილია  როგორც სავალდებულო, 

ისე არჩევითი სახით. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი). 

პროგრამის მოცულობაა 240 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამით მისანიჭებელ 

კვალიფიკაციაა ელექტრონული ინჟინერიის ბაკალავრი (0714). 

 

 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტში აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტი განხორციელდა 2020 

წლის 20 ივლისს (სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2020 წლის 25 ივნისის ბრძანება „აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნისა 

და შპს საქართველოს უნივერსიტეტში ვიზიტის შესახებ“). ვიზიტი მოიცავდა ინტერვიუებს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, პროგრამის 



4 

 

ხელმძღვანელთებთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელთან, დამსაქმებლებთან და სტაჟირების განმახორციელებლებთან, 

მონათესავე პროგრამის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. ვიზიტის დროს 

ექსპერტებმა დაათვალიერეს უნივერსიტეტის შენობა, სადაც ხორციელდება პროგრამა, 

ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა და სხვა ინფრასტრუქტურა. 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შეფასება პირველი, მესამე, მეოთხე და 

მეხუთე სტანდარტის მიხედვით შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ხოლო მეორე 

სტანდარტის მიხედვით მეტწილად შესაბამისობასია მოთხოვნებთან. 

 

 რეკომენდაციები 

 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა უცხოეული სტუდენტებისთვის შესაბამისობაში 

მოვიდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 

დეკემბრის №224/ნ ბრძანების მოთხოვნებთან. კერძოდ, სწავლის გაგრძელების 

მსურველი პირებისთვის პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით 

სავალდებულოა ჩატარდეს გასაუბრება ქართულ ენაში. ასევე, ზემოღნიშნული 

ბრძანებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე აბიტურიენტებს და სტუდენტებს არ 

მოეთხოვებათ ბოლო ორი წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლისა და 

ცხოვრების ფაქტის დადასტურება;  

 პროგრამით გათვალისწინებული არჩევითი საგნები - ''სიგნალების დამუშავება'' და 

''გამზომი ხელსაწყოები'' დაემატოს პროგრამის ძირითად საგნებს; 

 მერვე სემესტრში დაემატოს არჩევითი  საგანი ''ელექტრონული სქემების დიზაინი''; 

 შესწორდეს დაშვების წინაპირობა სასწავლო კურსში „ანალოგური ელექტრონიკა“; 

 სილაბუსებში მიეთითოს კონკრეტული ამოცანები და ლაბორატორიული 

სამუშაოები; 

 პროგრამის შემდგომი განვითარებისათვის გაძლიერდეს ლაბორატორიული ბაზა 

სტუდენტების რაოდენობის ზრდის შესაბამისად; 

 თვითშეფასების ჯგუფის შექმნისას გათვალისწინებული იქნას ჯგუფში 

სტუდენტების ჩართულობა. 

 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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 სტუდენტებს მიეცეს მეტი შესაძლებლობა საპროექტო, საექსპლუატაციო და 

მონიტორინგული სამუშაოების შესასრულებლად დამსაქმებლებთან გაფორმებული 

მემორანდუმების საფუძველზე; 

 დამსაქმებლებთან ერთად დაიგეგმოს სტუდენტების სტაჟირება, სასწავლო და 

საწარმოო პრაქტიკა; 

 ყურადღება გამახვილდეს სტუდენტსა და დამსაქმებელს შორის ურთიერთობაზე და 

პრაქტიკული ცოდნის გაზრდაზე; 

 გაძლიერდეს მუშაობა ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, რაც გულისხმობს 

სტუდენტებისთვის საერთაშორისო კონფერენციებში, ღონისძიებებში და კვლევებში 

ხელშეწყობას, გაცვლით პროგრამების შემუშავებას. 

 

 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. 

 

1.1 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 

 

პროგრამის მიზნები ნათლად და გასაგებად არის ჩამოყალიბებული. პროგრამა მიზნად 

ისახავს ელექტროინჟინერიის მიმართულებით კვალიფიციური კადრების მომზადებას, 

რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კონკურენტული უმაღლესი 

განათლება და უნარები თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნების გათვალისწინებით  და ამ 

გზით დარგის განვითარებას. პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს და განუვითაროს 

ელექტრონული მოწყობილობების კომპონენტების, სისტემებისა და პროცესების 

პროექტირებისა და რეალიზების, მარტივი პროგრამული კოდის შექმნის, სხვადასხვა 

საინჟინრო, ფიზიკური და მათემატიკური ამოცანის ანალიზისა და ინოვაციური 

ტექნოლოგიური აზროვნების უნარი.  

მიზნები თანხვედრაშია უნივერსიტეტის მისიასთან, რაც გულისხმობს ცოდნის წარმოებას 

და პიროვნების განათლებას. პროგრამის მიზანია ასევე კურსდამთავრებულებმა შეძლონ 

დასაქმება  კომპიუტერულ, სატელეკომუნკაციო და ენერგეტიკული  დარგის  კომპანიებში.  

გასაუბრების დროს პროგრამის ორგანიზატორების მიერ აღინიშნა, რომ პროგრამის 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ თვითონ იყვნენ დამსაქმებლები და 

თვითდასაქმებულები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უნივერსიტეტის მისია; 

o საბაკალავრო პროგრამა; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X 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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები პასუხობს პროგრამის მიზნებს.  პროგრამის სწავლის 

შედეგები კუმულაციური სახით წარმოდგენილია ექვსი სწავლის შედეგის სახით. ისინი  

შეესაბამება ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს საბაკალავრო საფეხურის 

კვალიფიკაციათა აღმწერს - განზოგადებულ სწავლის შედეგებს. პროგრამის მიზნები და 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგები მკაფიოდ და ნათლად არის 
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ჩამოყალიბებული, არის რეალისტური, მიღწევადი, გაზომვადი და კორელაციაშია 

ცალკეული კურსის სწავლის შედეგებთან. სწავლის შედეგებთან ერთად, 

გათვალისწინებულია სწავლის შედეგების როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი 

შეფასების მექანიზები.  

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი შეიძენს ელექტრონული ინჟინერიისთვის აუცილებელ 

ცოდნას, რაც გულისხმობს როგორც ინჟინრისთვის აუცილებელ საბაზისო ცოდნას 

(უმაღლესი მათემატიკა, ზოგადი ფიზიკა, პროგრამირება), ასევე, სპეციალობისთვის 

მნიშვნელოვან თანამედროვე საკითხების ცოდნას. სტუდენტს ექნება ელექტრონული 

ინჟინერიის ზოგადი თეორიებისა და პრინციპების ცოდნა, წრედთა თეორიის, ანალოგური 

და ციფრული ელექტრონიკის ძირითადი საკითხების, ნახევარგამტარული 

მოწყობილობების მუშაობის პრინციპების ცოდნა; მოთხოვნებისა და არსებული 

შეზღუდვების გათვალისწინებით მარტივი ელექტრონული კომპონენტების, სისტემების 

პროექტირებისა და შექმნის უნარი; მარტივი ელექტრონული წრედების ტესტირების, 

ხარვეზების დადგენისა და მათ აღმოფხვრის უნარი; 

საუნივერსიტეტო სავალდებულო კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტი გაივლის 

ინგლისური ენის, აკადემიური წერის, ბიზნესისა და ეკონომიკის საფუძვლების, 

ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარების ზოგად საუნივერსიტეტო კურსებს.  

სტუდენტს თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში 30 კრედიტის მოცულობით შეუძლია 

აირჩიოს მისთვის საინტერესო და სასურველი კურსები, როგორც პროგრამის, ასევე 

მომიჯნავე პროგამების, მაინორ პროგრამების ან მისთვის საინტერესო საგნების 

ჩამონათვალიდან. 

პროგრამაზე სწავლის შედეგების შეფასება ხდება პერიოდულად სასწავლო კურსების 

მიმდინარეობის პარალელურად. სწავლის შედეგების გასაზომად გამოიყენება შუალედური 

და დასკვნითი გამოცდები, ხოლო მათ შედეგებს პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად 

აანალიზებენ საგნის კურატორები. სასწავლო მოდულებში გათვალისწინებულია წერითი, 

ზეპირი, კომპიუტერული და პრაქტიკული გამოცდები, პრეზენტაციები, რაც გულისხმობს 

სტუდენტის მიერ წინასწარ განსაზღვრული თემის წარდგენას ელექტრონული ფორმატით 

და ზეპირად. 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე მუშავდება რეკომენდაციები სწავლის შედეგების 

მიღწევის მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად. მაგალითისთვის, წინა წლების შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე და ასევე ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად წრედთა 

თეორიის საგანი გაიყო ორ ნაწილად და რიგ საგნებს (ანალოგური ელექტრონიკა, წრედთა 

თეორია I, წრედთა თეორია II, ციფრული ელექტრონიკა, მიკროკონტროლერების 
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პროგრამირება, გამაძლიერებელები, სიგნალების დამუშავება) დაემატა საკონტაქტო 

საათები პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობისთვის, ასევე, დაკორექტირდა 

საგნების საინჟინრო მათემატიკა I და საინჟინრო მათემატიკა II-ის სტრუქტურა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა; 

o სილაბუსები; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o პროგრამის სწავლის შედეგების/კომპეტენციების რუკა;  

o საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი; 

o პროგრამის შეფასების კრიტერიუმები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

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 

             X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 



10 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

X    

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 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 ჩარიცხვის მიზნით, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გაიარონ ერთიანი 

ეროვნული გამოცდები, ასევე მათი ჩარიცხვა შესაძლებელია საქართველოს 

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

გათვალისწინებულ შემთხვევებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. 

როგორც საგანმანათლებლო პროგრამაშია აღნიშნული, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 

ჩარიცხვა შესაძლებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის 

№224/ნ ბრძანების შესაბამისად, თუმცა პროგრამზე  დაშვების წინაპირობა უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისთვის არ არის თანხვდენაში სამინისტროს ზემოხსენებული ბრძანებით 

განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.  

დამატებით, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ გააჩნია ინგლისური ენის ცოდნის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი FCE (First Certificate in English), მან უნდა ჩააბაროს 

ინგლისურ ენის B2 დონის საუნივერსიტეტო გამოცდა (60% დადებითი შეფასება).  
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის 

№224/ნ ბრძანების შესაბამისად, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

ვალდებულია პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის 

გაგრძელების მსურველი პირებისთვის პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით 

ჩაატაროს გასაუბრება და უზრუნველყოს აღნიშნული გასაუბრების ვიდეოჩანაწერის 

სამინისტროსათვის ხელმისაწვდომობა.  

ვინაიდან პროგრამა ქართულენოვანია, ხოლო დაშვების წინაპირობების თანახმად, 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მოეთხოვებათ მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნის 

დადასტურება, გაუგებარია როგორ ფასდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 

პროგრამის სწავლების ენის ცოდნის დონე და როგორ შეძლებენ ისინი ქართულენოვან 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა 

o საბაკალავრო სწავლების დებულება 

o ვებგვერდი www.ug.edu.ge 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა უცხოეული სტუდენტებისთვის შესაბამისობაში 

მოვიდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 

დეკემბრის №224/ნ ბრძანების მოთხოვნებთან. კერძოდ, სწავლის გაგრძელების 

მსურველი პირებისთვის პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით 

სავალდებულოა ჩატარდეს გასაუბრება ქართულ ენაში. ასევე, ზემოღნიშნული 

ბრძანებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე აბიტურიენტებს და სტუდენტებს არ 

მოეთხოვებათ ბოლო ორი წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლისა და 

ცხოვრების ფაქტის დადასტურება.   

 

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)  

 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

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 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემის 

(ECTS) შესაბამისად სწავლის სფეროების კლასიფიკატორით გათვალისწინებული შემდეგი 

პრინციპით: ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და თავისუფალი კომპონენტები. სასწავლო 

კურსები წარმოდგენილია როგორც სავალდებულო, ისე არჩევითი სახით. პროგრამა 

შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა 

და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით; პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და 

კომპლექსურობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს. საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი). პროგრამის მოცულობაა 240 

კრედიტი, რომლებიც გადანაწილებული შემდეგნაირად: 

• პროგრამის ძირითადი 138 ECTS; 

• პროგრამის არჩევითი 24 ECTS (შეთავაზებული 60 ECTS-დან); 

• პროგრამის თავისუფალი 12 ECTS (შეთავაზებული 90 ECTS-დან); 

• საუნივერსიტეტო სავალდებულო 36 ECTS; 

• საუნივერსიტეტო თავისუფალი 30 ECTS. 
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მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია 

მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან, სწავლის შედეგების სრულფასოვნად მიღწევისათვის 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ პროგრამით გათვალისწინებული არჩევითი საგნები - 

''სიგნალების დამუშავება'' და ''გამზომი ხელსაწყოები'' გახდეს პროგრამის ძირითადი 

საგნები. ასევე, პროგრამის საგნების შესწავლით გამომუშავებული სხვადასხვა უნარისა და 

კომპეტენციის კონცენტრირებისათვის მიზანშეწონილია, მერვე სემესტრში დაემატოს 

არჩევითი  საგანი ''ელექტრონული სქემების დიზაინი'' და საგნის სწავლის შედეგები 

გაიწეროს ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.  

პროგრამა შედგენილია აკადემიური პერსონალის, პოტენციური დამსაქმებლების , ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ჩართულობით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

თვითშეფასების ჯგუფში არ არის შეყვანილი სტუდენტები. ინტერვიუს დროს აღინიშნა, 

რომ პროგრამის შედგენისას სტუდენტების ინტერესები გათვალისწინებული იქნა ირიბად, 

მათგან უშუალო კომუნიკაციისას გამოკვეთილი საჭიროებების და მოთხოვნების, ასევე  

სხვადასხვა გამოკითხვების შედეგად მიღებული უკაკავშირის გათვალისწინებით. 

პროგრამის საგანში - „ანალოგური ელექტრონიკა“ დაშვების წინაპირობა შესასწორებელია 

(საგანი ისწავლება მესამე სემესტრში და მისი წინაპირობაა - საგანი „წრედთა თეორია 1“, 

რომელიც ისწავლება მეხუთე სემესტრში), რომელთა დაკავშირებით ინტერვიურების დროს 

აღინიშნა, რომ ტექნიკური ხასიათის უზუსტობაა.    

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლოპროგრამა; 

o ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქცია; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სილაბუსები; 

o კურიკულუმის რუკა; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

o პროგრამით გათვალისწინებული არჩევითი საგნები - ''სიგნალების დამუშავება'' და 

''გამზომი ხელსაწყოები'' დაემატოს პროგრამის ძირითად საგნებს; 

o მერვე სემესტრში დაემატოს არჩევითი  საგანი ''ელექტრონული სქემების დიზაინი''; 

o შესწორდეს დაშვების წინაპირობა სასწავლო კურსში „ანალოგური ელექტრონიკა“.  
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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 

              X 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 

 

ძირითადი სასწავლო კურსის საგნები აგებულია ზოგადი სქემის მიხედვით. თითოეული 

კურსი მოიცავს 14 სასწავლო კვირას (მათ შორის შუალედური გამოცდითა და 

საკონსულტაციო კვირის გათვალისწინებით). თითოეული საგნის დატვირთვა უტოლდება 

6 კრედიტს. პრაქტიკული უნარები გამოსამუშავებლად შესაბამის საგნებში 

გათვალისწინებულია სალექციო და პრაქტიკული ან ლაბორატორიული მეცადინეობები.  
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სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია ფიზიკის, მათემატიკისა, 

ელექტონული კომპიუტერული ინჟინერიის სწავლების თანამედროვე მეთოდიკაზე და 

უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

სილაბუსებში ძირითადად მითითებულია ინგლისურენოვანი ლიტერატურა ან მათი 

თარგმანი. აკადემიური პერსონალის მხრიდან აღინიშნა, რომ ეს უადვილებს მათ 

სილაბუსები ააგონ ახალ და თანამედროვე მასალებზე დაყრდნობით. სასწავლო კურსების 

სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს. აქ  ძირითადად შეიძლება ასე 

გამოვყოთ: მათემატიკის საგნები პირველი შედეგი, ფიზიკის საგნები მეორე შედეგი, 

კომპიუტერული მეცნიერებები მესამე შედეგი,  ელექტრონიკა მეოთხე შედეგი, პროექტი და 

საუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნები გადიან მეხუთე  და მეექვსე შედეგებზე.   

სილაბუსებში ინგლისურენოვანი ლიტერატურის არსებობის გამო წინაპირობაში 

მოითხოვება ინგლისური ენა. სტუდენტებს ინტერვიუს დროს არ გამოუთქვამთ შენიშვნები 

ენობრივი ბარიერის გამო. 

პროგრამის ელექტრონული ინჟინერია სტუდენტებს ინგლისურ ენოვან ლიტერატურასთან 

მუშაობის უნარების გამომუშავება შემდგომში გაუადვილებს ტექნიკურ 

დოკუმენტაციასთან მუშაობას (მაგ: Datasheet-ის წაკითხვა, რაც პრაქტიკულად 

ინგლისურენოვანია).  

უმეტესობა სილაბუსებში ლაბორატორიული სამუშაოები და პრაქტიკული ამოცანები 

მითითებული ზოგადად, მხოლოდ რიგითი ნომრის მითითებით. მიზანშეწონილად 

მიგვაჩნია მათი კონკრეტული თემების/საკითხების მიხედვით წარმოდგენა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა; 

o სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

o სწავლის შედეგების რუკა; 

o პროგრამის სემესტრული გეგმა. 

 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

სილაბუსებში მიეთითოს კონკრეტული ამოცანები და ლაბორტორიული სამუშაოები 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X 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 

 

პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი და ტრანსფერული უნარების განვითარების 

მიზნით პროგრამაში გათვალისწინებულია შესაბამისი სავალდებულო საგნები,  

პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოები. პრაქტიკული პროექტის 

განხორციელებისათვის არსებობს შესაბამის სივრცეები და საშუალებები. არის 

პრაქტიკული პროტოტიპების შესრულებული მაგალითები. 

სტუდენტს საშუალება აქვს გამოიყენოს თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

და ელექტრონული სისტემები, შეადგინოს მარტივი მათემატიკური და ფიზიკური 

მოდელები; მარტივი ციფრული და ანალოგური წრედები, იმუშაოს 

მიკროკონტროლერებთან; დაგეგმოს და განახორციელოს მარტივი ფიზიკური 

ექსპერიმენტები, ჩაატაროს მარტივი ელექტრონული წრედების ტესტირება, ხარვეზების 

დადგენა და მათი აღმოფხვრა;  
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პროგრამით გათვალისწინებულია საბაკალავრო პროექტის შესრულება, რომლის 

ფარგლებში სტუდენტები შეასრულებენ კონკრეტულ პროდუქტზე ორიენტირებულ 

პრაქტიკულ სამუშაოს და შექმნიან სხვადასხვა მოწყობილობებს. სპეციალურად ამ 

მიზნით არის მოწყობილი თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი idealab 

ელექტრონიკის და ინჟინერიის ლაბორატორია. 

პროგრამის მიღმა სტუდენტებს შეეძლებათ ჩაერთონ სხვადასხვა კვლევაში, 

განახორციელონ საკუთარი ინოვაციური იდეები Startup-Factory-ში. 

პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ორგანიზებული და დაგეგმილია პროგრამის 

სწავლის შედეგების შესაბამისად; პრაქტიკის ან საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების 

პერიოდში სტუდენტს ხელმძღვანელობას უწევს დარგის კვალიფიციური პირი. 

ვიზიტის დროს შედგა შეხვედრა დამსაქმებლებთან და სტაჟირების 

განმახორციელებლებთან: ბატონი ბერიძე გივი - ,,ედისონ ტექნიკის“ ჯგუფის 

წარმომადგენელი; ბატონი ხვიტია ბადრი - ,,ემკოს“ ჯგუფის წარმომადგენელი; ხოლო 

ZOOM -ის მეშვეობით ჩართვა განხორციელდა ბატონ ირაკი გორდიაშვილთან ,,კომპანია 

ელექტროენერგის გადამცემი  ხაზების“ წარმომადგენელი. 

ვიზიტის ფარგლებში მათ დააფიქსირეს კურსდამთავრებულთა მომზადების ძლიერი და 

სუსტი მხარეები და გამოითქვა სურვილები სტუდენტების ცოდნის დონის გაძლიერების 

მიმართულებით.  

შეხვედრაზე პროგრამის ძლიერ მხარედ დაფიქსირდა ,,ელექტრონული ინჟინერიის“ 

პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო თანამედროვე ელექტრო ინჟინერიის 

ლაბორატორიული ბაზების არსებობა, რომლის სტანდარტებიც შეესაბამება 

თანამედროვე მოთხოვნებს, კერძოდ - ელ. სისტემების დიაგნოსტიკის, რობოტ- 

ტექნიკის, ციფრული დიზაინის მეცნიერული კვლევის მიმართულებით.  

დამსაქმებლებთან ინტერვიუს პროცესში აღინიშნა მათი ინტერესი და მზაობა 

სტუდენტებისათვის სასწავლო პრაქტიკის გაძლიერების მიმართულებით, რაც უნდა 

მოიცავდეს ელ. მაგნიტური თავსებადობის, სისტემების გაზომვის,  ელ. ენერგის 

გადამცემი ხაზების ობიექტებზე მონიტორინგისა და კვლევითი სამუშაოების 

გაძლიერებას. ინტერვიუს დროს დაფიქსირდა, რომ დამსაქმებლებს უფო დიდი 

ყურადღება გამახვილებული აქვს ბიზნესის განვითარების მიმართულებით, ვიდრე 

სტუდენტების  დასაქმებაზე. დამსაქმებლების მიერ გამოითქვა მოსაზრება, რომ ისინი 

დაასაქმებენ  5 -10 კაცის რაოდენობით. 

საყურადღებოა ასევე დამსაქმებლების ინტერესი სტუდენტების სტაჟირების 

სრულყოფაზე, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა ცოდნის ამაღლებას.   
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გამოითქვა მოსაზრება სასწავლო პროგრამის განხორციელების პროცესში, სტუდენტებს 

მიეცეს საშუალება ადგილზე დამსაქმებელთა ლაბორატორიებში და შესაბამის 

ობიექტებზე შეასრულონ პრაქტიკული სამუშაოები შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ 

გამოყოფილი ე.წ. მეთვალყურის მხედველობაში მიღებით. 

პროგრამის ხელმძღვანელებთან ინტერვიუების დროს აღინიშნა რომ ამ მიმართულებით 

მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა და პოტენციური დამსაქმებლების მოძიება.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობა; 

o idealab ელექტრონიკის ლაბორატორია; 

o ინჟინერიის ლაბორატორია; 

o პროგრამის კურიკულუმი; 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

o მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

o ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

o სტუდენტებს მიეცეს მეტი შესაძლებლობა საპროექტო, საექსპლუატაციო და 

მონიტორინგული სამუშაოების შესასრულებლად დამსაქმებლებთან გაფორმებული 

მემორანდუმების საფუძველზე; 

o დამსაქმებლებთან ერთად დაიგეგმოს სტუდენტების სტაჟირება, სასწავლო და 

საწარმოო პრაქტიკა; 

o ყურადღება გამახვილდეს სტუდენტსა და დამსაქმებელს შორის ურთიერთობაზე და 

პრაქტიკული ცოდნის გაზრდაზე.  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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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 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება აკადემიური 

უმაღლესი განათლების  საფეხურს, კურსის შინაარსს, სწავლის შედეგებს და 

უზრუნველყოფს მათ მიღწევას; ისინი მოქნილია და ითვალისწინებს სტუდენტების 

ინდივიდუალურ საჭიროებებს. საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენება სტუდენტის 

ინტერესებისა და აკადემიური მომზადების დონის შესაბამისად შედგენილი 

ინდივიდუალური პროგრამა; 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის 

მეთოდების გამოყენებით: ლექცია - სემინარი, წიგნთან მუშაობის მეთოდი,  

დემონსტრირების მეთოდი, დისკუსიები, პრაქტიკული მეცადინეობები,  

ლაბორატორიული მეცადინეობები, ინტერაქტიული მეცადინეობები, ჯგუფური 

მუშაობა, პრობლემის დასმა და მათი გადაჭრა, ვერბალური და ზეპირსიტყვიერი 
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მეთოდი, კრიტიკული ანალიზი, პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული 

დავალებები. 

პროგრამაში გამოყენებული სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული 

კომპონენტის შესაბამის სილაბუსში. გამოყენებული მეთოდები იძლევა 

შესაძლებლობას, რომ სწავლების პროცესში გათვალისწინებული იყოს სტუდენტების 

ინდივიდუალური საჭიროებები. ამავე მიზნებისთვის გამოიყენება ინდივიდუალური 

საკონსულტაციო შეხვედრები ლექტორებთან, რომელიც შეიძლება დაინიშნოს 

წინასწარ, საოფისე საათების ფარგლებში, ან სტუდენტის ინდივიდუალური მოთხოვნის 

საფუძველზე  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა, სასწავლო კურსები; 

o სწავლის მეთოდების სახელმძღვანელო; 

o სწავლება-სწავლის მეთოდები; 

o ინდივიდუალური გეგმები; 

o გამოკითხვის შედეგები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 

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 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების შესაბამისად, 

სამართლიანად გამოიყენება ყველა სტუდენტის მიმართ, გამჭვირვალეა და 

კანონმდებლობასთან შესაბამისი; თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების 

კომპონენტები და მეთოდები ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას და შეესაბამება ამ 

კურსის სწავლის შედეგებს; თითოეულ კურსისთვის  სპეციფიკიდან გამომდინარე 

განსაზღვრულია შუალედური შეფასების პროცედურები (ქვიზი, კოლოქვიუმი, 

შუალედური გამოცდა, პრეზენტაცია, რეფერატი, პრაქტიკული დავალება). 

შემფასებლისთვის კარგადაა ცნობილი  შეფასების თანამედროვე მეთოდები და ამ 

სფეროში თავისი უნარების განვითარებისათვის იღებს მხარდაჭერას; შეფასების 

ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები არის გამჭვირვალე, გამოქვეყნებულია და 

წინასწარ ცნობილია სტუდენტისათვის; სტუდენტს საშუალება აქვს, საკუთარი ჩემი UG 

სისტემის პროფილიდან მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ნაშრომის შეფასებასთან 

დაკავშირებით არა მარტო მთლიან შეფასებაზე, არამედ თითოეულ საკითხთან 

დაკავშირებით იხილოს ლექტორის კომენტარები. სტუდენტს შეუძლია გაასაჩივროს 

ნამუშევარი და მიიღოს დასაბუთებული პასუხი შეფასებასთან დაკავშირებით. 

სტუდენტები იღებენ უკუკავშირს,  სწავლის შედეგებზე, აგრეთვე საკუთარი  ძლიერი და 

სუსტი მხარეებისა შედეგების გაუმჯობესების შესახებ ინფორმაციას;  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა, სასწავლო კურსები; 

o online UG სისტემა; 

o შეფასების სისტემის მარეგულირებელი დოკუმენტი; 

o ელექტრონული პორტალი; 

o შეფასების შედეგების გასაჩივრების პროცედურა; 

o ვებგვერდი; 

o საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №3: უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების 

შესახებ; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

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 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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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, 

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 

 

 

სტუდენტი იღებს სათანადო კონსულტაციას  სასწავლო პროცესის დაგეგმვის, 

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების, დასაქმების და კარიერულ განვითარების 

შესაძლებლობების შესახებ. დაწესებულების პერსონალი, მათ შორის პროგრამაში 

ჩართული პირები უზრუნველყოფენ სათანადო ინფორმაციის მიწოდებას 

სტუდენტებისათვის. 

ვიზიტის დროს სტუდენტებთა ინტერვიუ ჩატარდა ZOOM - ის პლატფორმის გამოყენებთ. 

გასაუბრებისას დგინდება, რომ სტუდენტები აკადემიური პერსონალისაგან იღებენ 

სათანადო კონსულტაციას, თუმცა ნაკლებად იცნობენ სილაბუსებს. ინდივიდუალური 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ აქვთ კომუნიკაცია შესაბამის აკადემიურ 

პერსონალთან.  

აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

ატარებს სტუდენტების გამოკითხვას. ამასთან, უნივერსიტეტს აქვს საიტი, სადაც 

თითოეულ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა განათავსოს წერილი მისთვის პრობლემურ, 

აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით. აღნიშნულ წერილებს პერიოდულად ეცნობა 

ფაკულტეტის ადმინისტრაცია.  
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კარიერულ განვითარებასთან  დაკავშირებული მხარდაჭერის კონტექსტში აღსანიშნავია 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელსაც სტუდენტების ინტერესების დაკმაყოფილება 

შეუძლია. სტუდენტებთან გასაუბრებით ასევე დგინდება პრაქტიკული სამუშაოებისადმი 

მზარდი ინტერესი. 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის განცხადებით, გარდა არსებული ელექტრონული 

პლატფორმისა, ტესტურ რეჟიმშია ელექტრონული ბაზა, სადაც მეტად დეტალურად 

იქნება ასახული სასწავლო სილაბუსები თუ სტუდენტთა კონსულტირებისთვის საჭირო 

სხვა ცნობები.  

უშუალოდ ელექტრონული ინჟინერიის პროგრამაში ჩართულ სტუდენტებს არ აქვთ 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, რასაც დაწესებულება მიიჩნევს 

სტრატეგიულად განსავითარებელ საკითხად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სტუდენტური სისტემა „ჩემი UG“; 

o ვებგვერდი; 

o შესაბამისი სამსახურების სამუშაოს აღწერები; 

o საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება; 

o სასწავლო და სამეცნიერო პერსონალის დებულება; 

o საორიენტაციო დღეების დოკუმენტაცია; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

o სტუდენტთა დასაქმების ცენტრი. 

o სტუდენტთა მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის და სასწავლო პროცესის შეფასების 

კითხვარი 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

o გაძლიერდეს მუშაობა ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, რაც გულისხმობს 

სტუდენტებისთვის საერთაშორისო კონფერენციებში, ღონისძიებებში და კვლევებში 

ხელშეწყობას, გაცვლით პროგრამების შემუშავებას. 
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება; 

o idealab ელექტრონიკის ლაბორატორია. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

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

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

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 

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. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

 პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 
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 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, სამეცნიერო- 

კვლევითი/შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე 

დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

 პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

 პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

პროგრამის გამხორციებელი პერსონალის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების მოთხოვნებთან. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი დაცულია. პერსონალის დატვირთვა და რაოდენობა 

თანაფარდობაშია. პროგრამას განხორციელებაში მონაწილეობს 7 პროფესორი, 12 

ასოცირებული პროფესორი, 14 მოწვეული ლექტორი.  

პროგრამას ყავს ორი ხელმძღვანელი, რომელთაც გააჩნიათ პროგრამის განხორციელების 

და შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელი ცოდნა, გამოცდილება, მკაფიო და სწორი 

ხედვა პრაქტიკული და ექპერიმენტული აქტივობების, ასევე თეორიული საკითხების 

სწავლების  მნიშვნელობისა და სირთულეების შესახებ. გაცნობიერებული აქვს პროგრამის 

ძლიერი და სუსტი მხარეები.  მისი კვალიფიკაცია დასტურდება შესაბამისი განათლებით, 

პრაქტიკული გამოცდილებით, სამეცნიერო შრომებით, მოპოვებული გრანტებით და 

პატენტით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობით. 

აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია მათ საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებთან, ფუნქციებთან, მოქმედ კანონმდებლობასთან და დასტურდება 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელი 

ცოდნის, გამოცდიებისა და კომპეტენციის ქონით. მათ გამოქვეყნებული აქვთ  შრომები 

ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში. საერთაშორისო ჟურნალებში შრომების 

გამოქვეყნებისა და კონფერენციებში მონაწილეობის მხარდაჭერის მიზნით 

უნივერსიტეტში მოქმედებს  წახალისების მექანიზები. პროგრამის განხორციელებას, 

ასევე უზრუნველყოფს სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი, რომელთა კვალიფიკაცია შეესაბამება მათ 

მიერ განსახორციელებელ ფუნქციებს. ფაკულტეტს გააჩნია აკადემიური პერსონალის 
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საქმიანობის შეფასების მექანიზმი, რომელიც ადგენს პერსონალის ყოველწლიურ 

ვალდებულებებს კვლევით და სასწავლო საქმიანობასთან დაკავშირებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები, ხელშეკრულებები 

o სამუშაო აღწერილობები; 

o საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

o პერსონალის პირადი საქმეები; 

o საკონკურსო მასალები; 

o გამოცხადებულ ვაკანსიებზე შეტანილი განაცხადები; 

o უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

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 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 

 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

შეფასების მექანიზმი, რომელიც მოიცავს შეფასების კონკრეტულ მეთოდებსა და 

ინსტრუმენტებს. კერძოდ, აღნიშნული მექანიზმი ითვალისწინებს კვლევასთან და 

სწავლებასთან დაკავშირებული საქმიანობის შეფასებას. შეფასების შედეგები 

გამოყენებულია პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის და მათი 

წახალისებისთვის.  

უნივერსიტეტში მოქმედებს რეგულაცია, რომელიც ითვალისწინებს აკადემიური 

პერსონალის ფინანსურ მხარდაჭერას საერთაშორისო კონფერენციებში 

მონაწილეობისთვის, შემუშავებულია სამეცნიერო აქტივობის წახალისების სქემები,  

მხარდაჭერას სამეცნიოერო ნაშრომების გამოქვეყნებისთვის. უნივერსიტეტი 

უზრუნველყოფს სწავლა-სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდებთან და 

პროგრამის შეფასებასთან დაკავშირებით ტრენინგ მოდულების შემუშავებას და 

დანერგვას, ამავე მიზნით გამოიყენება Erasmus + პროექტები; 

დაწესებულება ყოველ სემესტრში ახორციელებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და შედეგების ანალიზს. „ჩემი-UG”-ის 

მეშვეობით ხორციელდება სტუდენტთა კმაყოფილების ანალიზი სპეციალური 

კითხვარების გამოყენებით. 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის კვლევით საქმიანობას, მათ ჩართულობას 

ადგილობრივ და საერთაშორისო თანამშრომლობის პროექტებში, გრანტების 

ადმინისტრირებაში, კვლევით ჯგუფებთან და დონორებთან ურთიერთობებში,   

საერთაშორისო კვლევით ინსტიტუტებთან და ცენტრებთან თანამშრომლობაში მხარს 

უჭერენ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და ფაკულტეტის შესაბამისი სტურქტურული 

ერთეულები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სამეცნიერო/კვლევითი პროექტები; 

o სასწავლო/სამეცნიერო მივლინებები; 
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o აკადემიური თანამდებობის მქონე პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი; 

o პერსონალის კვლევა; 

o Erasmus + პროექტები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

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 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის განხორციელებისთვის უნივერსიტეტში არსებობს ტექნიკური და 

მატერიალური რესურსები, თანამედროვე ინფორმაციული ტექნიკითა და ტექნოლოგიებით 
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(პროექტორები, კომპიუტერები, უკაბელო ინტერნეტი) უზრუნველყოფილი სასწავლო 

აუდიტორიები. აუდიტორიები განკუთვნილია როგორც მცირე, ისე მრავალრიცხოვან 

ჯგუფებთან მუშაობისთვის.  

საგნების სწავლებისთვის და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისთვის 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს შესაბამისი ლაბორატორიებით (Cisco Lab, მობილური 

აპლიკაციების ცენტრი, ინჟინერიისა და ელექტრონიკის ლაბორატორიები). 

სპეციალურად სტუდენტებისთვის შექმნილია idealab ელექტრონიკის ლაბორატორია, 

რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ელექტონული ხელსაწყოებით.  

ინჟინერიის ლაბორატორია განკუთვნილია ზოგადი ფიზიკის კურსების შესაბამისი 

ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. 

Cisco ლაბორატორია ასევე ემსახურება კომპიუტერული ქსელების მიმართულებით 

სტუდენტების თეორიული და პრაქტიკული უნარების განვითარებას. 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია საჭირო სახელმძღვანელოებითა და 

წიგნებით, როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული რესურსებით.  

უზრუნველყოფილია სტუდენტებისთვის საჭირო ლიტერატურის შეუფერხებლად 

მიწოდება. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ უნივერსიტეტში არსებული 

ელექტრონული სამეცნიერო რესურსებით: ELSEVIER-ის ბაზები: ScienceDirect, Scopus, 

Mendeley. 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტური სისტემა „ჩემი UG“, რომელიც 

უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებულობას და დისტანციურ რეჟიმში იძლევა 

სტუდენტი-ლექტორის კომუნიკაციის შესაძლებლობას, ლექციების წარმართვის, 

დავალებების მისემისა და შეფასებების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. ამავე სისტემით 

ხდება სხვადასხვა გამოკითხვების ჩატარება.  

მიუხედავად არსებული მატერიალურ-ტექნიკლური ბაზისა, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია  

ლაბორატორიული ბაზის განვითარება, სტუდენტების რაოდენობის ზრდის შესაბამისად 

ხელსაწყოების, სამუშაო მოწყობილობების, სხვადასხვა კოპლექტების  ოსცილოგრაფების, 

ლაბორატორიული კვების ბლოკების, სიგნალების გენერატორების, სამუშაო დაფების, 

შესაბამის ელექტრონული კომპონენტების და სახარჯი მასალების დამატება. 20 

სტუდენტისთვის  მინიმუმ 5 კომპლექტი და ასეთ სამუშაოზე ჯგუფი უნდა დაიყოს 

ქვეჯგუფებად.  ფარდობით, ხუთი სტუდენტი ერთი ლაბორატორიული სამუშაოს  

ინსტრუქტორი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o ლაბორატორიები; 

o შენობის გეგმა; 

o შესაბამისი სამსახურების სამუშაოს აღწერილობები 

o უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და სამეცნიერო ბაზები; 

o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

პროგრამის შემდგომი განვითარებისათვის გაძლიერდეს ლაბორატორიული ბაზა 

სტუდენტების რაოდენობის ზრდის შესაბამისად. 

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 

              X 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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის უზრუნველყოფისათვის საჭირო ფინანსური რესურსები გათვალისწინებულია 

სკოლის საერთო ბიუჯეტში. ასევე, სკოლის მხარდასაჭერად გარკვეული ფინანსური 

ხარჯები გაიღება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან. უნივერსიტეტის ბიუჯეტით 

განსაზღვრულია თანხა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, საბიბლიოთეკო 

ფონდის და სხვა მიმართულებით განვითარებისა და გაუმჯობესებისთვის. სკოლას 

შემუშავებული აქვს საერთო ბიუჯეტი, საიდანაც შემოსავლიდან გარკვეული ნაწილი 

ხმარდება პროგრამების საჭიროებებს. შემოსავლების დანარჩენი ნაწილი ხმარდება 

გადასახადების, სამეურნეო და საოფისე ხარჯებს, ლაბორატორიულ და ტექნოლოგიურ 

განვითარებას. საბაკალავრო პროგრამების მდგრადობისა და განვითარებისთვის 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალი მუდმივად მონაწილეობს და აქტიურად 

არის ჩართული სასწავლო-სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებში და ERASMUS+ 

პროგრამებში, რომელთა ბიუჯეტის ნაწილი ხმარდება როგორც აკადემიური პერსონალის 

განვითარებას, ასევე პროგრამისთვის აუცილებელი მატერიალური ბაზის 

შექმნა/განვითარებას. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის ბიუჯეტი; 

o სასწავლო/სამეცნიერო პროექტები. 

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)  
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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 არის შესაბამისობაში 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.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი და სწავლებაში ჩართულ პერსონალი, უნივერსტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად პასუხისმგებელია სასწავლო პროცესის ხარისხზე. 

პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა არის მონაწილეობითობაზე დაფუძნებული პროცესი, 

პროგრამის გუნდი გეგმავს შეფასების პერიოდულობას, უზრუნველყოფს შეფასებას და 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეუმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. ამასთან ერთად, პროგრამის შედეგების შეფასების მიზნით 

გამოიყენება ინდიკატორები, რაც აღწერილია პროგრამის რუკასა და სწავლის შედეგების 

შეფასების გეგმაში. 

პროგრამის თვითშეფასების მიზნით შექმნილია თვითშეფასების გუნდი, რომელიც შედგება 

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის წარმამადგენლებისგან. უნივერსიტეტში 

შექმნილია პროგრამის შემუშავებისა და შეფასების მექანიზმი, რომლის ფარგლებშიც 

სწავლის შედეგებისა და პროგრამის წარმატების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია 

თანმიმდევრული და პერიოდული შეფასება, როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი 

შეფასების მეთოდების გამოყენებით. აღნიშნული ემსახურება სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესებას და კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობას 

დასაქმების ბაზარზე. 

პროგრამის პირდაპირი ხარისხის შეფასება გულისხმობს სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა მიღწევების გაზომვას და ანალიზს უშუალოდ მათ მიერ გავლილი 

კურსების ან განხორციელებული კვლევითი თუ პრაქტიკული კომპონენტების შედეგების 

ანალიზის გზით. კერძოდ: სტუდენტთა შეფასებების ანალიზი და შედარება პროგრამის 

შედეგების მიღწევასთან; სასწავლო კურსის კურატორების დასკვნები; სტუდენტთა 

პროგრამით კმაყოფილების კვლევა თვისობრივი და რაოდენობრივი ტექნიკების 

გამოყენებით.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარისხის შეფასების ინსტრუქცია; 

o ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქცია; 

o პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი; 

o პროგრამის შეფასების კრიტერიუმები; 

o ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება; 

o ინტერვიუს შედეგები. 
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რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო 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 

             X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამა ელექტრონული ინჟინერია შეიქმნა ელექტრონული და კომპიუტერული 

ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის გაყოფის შედეგად, რომელმაც აკრედიტაცია მიიღო 

2012 წლის 13 დეკემბერს. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ახალი რედაქციის მიხედვით 

ინჟინერიის ბაკალავრი კვალიფიკაცია შეცვლილია ქვედარგების მიხედვით. შესაბამისად, 

ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის შინაარსიდან 

გამომდინარე პროგრამა დაიყო ორ დამოუკიდებელ პროგრამად ელექტრონული ინჟინერია 

და კომპიუტერული ინჟინერია. შესაბამისად მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ახლა 

რედაქციაში განისაზღვრა 0714.1.1 ელექტრონული ინჟინერია და 0714.1.2 კომპიუტერული 
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ინჟინერია. პროგრამის შექმნისას გამოყენებული იქნა ელექტრონული და კომპიუტერული 

ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებისას დაგროვებული გამოცდილება და 

პროგრამის განხორციელების პროცესში სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

მიერ გაცემული რეკომენტაციები. 

პროგრამის არაპირდაპირი ხარისხის შეფასება ემსახურება პროგრამის კვლევას და 

შეფასებას პროგრამაში ჩართული და დაინტერესებული მხარეების, რაც ხორციელდება 

შემდეგი მეთოდებით: კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;   

კურსდამთავრებულთა შეფასებების კვლევა თვისობრივი და რაოდენობრივი ტექნიკების 

გამოყენებით; დამსაქმებლების კვლევა თვისებრივი და რაოდენობრივი ტექნიკების 

გამოყენებით; აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვლევა თვისებრივი და 

რაოდენობრივი ტექნიკების გამოყენებით; ანალოგიური პროგრამების შედარებითი 

ანალიზი. 

     

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარისხის შეფასების ინსტრუქცია 

o ინტერვიუს შედეგები. 

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 

             X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

შემუშავებულია პროგრამის შეფასების მექანიზმი, რომელის ფარგლებშიც ხდება არა 

მხოლოდ პროგრამის შემუშავება, არამედ აღნიშნულ ინსტრუქციაზე დაყრდნობით  

პროგრამის მუდმივი გაუმჯობესების დაგეგმვა, პროგრამის დინამიკის მონიტორინგი და 

საჭირო გადაწყვეტილებების დროული მიღება. პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარისხის 

შეფასების ინსტრუქცია მოიცავს როგორც სტუდენტების კმაყოფილების კვლევას, ასევე 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, პოტენციური დამსაქმებლების, 

კურსდამთავრებულების კვლევას. აღნიშნული  ინფორმაციის დამუშავებით ხდება 

საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგი, შეფასება და გაუმჯობესების 

ღონისძიებების დაგეგმვა. პროგრამის შეფასებები გამოყენებული იქნება პროგრამის 

ხელმძღვანელისა და სწავლებაში ჩართული პერსონალის მიერ, როგორც პროგრამისა და 

ინსტრუქტაჟის გაუმჯობესების საშუალება.  

თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობაში 

მონაწილეობდნენ: სკოლის დირექტორი, პროგრამის ხელმძღვანელი, პროგრამაში 

ჩართული ყველა პროფესორი, მოწვეული სპეციალისტები და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის თანამშრომლები. პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფმა გაიარა 

კონსულტაციები დამსაქმებლებთან და დარგის სპეციალისტებთან. ინდივიდუალური და 

ჯგუფური შეხვედრების შედეგად ჩამოყალიბდა საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა, 

შედგა სასწავლო კურსების პროგრამები, დამუშავდა შეფასების სისტემები, განისაზღვრა 

პროგრამის სუსტი და ძლიერი მხარეები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ თვითშეფასების ჯგუფში არ არის შეყვანილი სტუდენტები. 

ინტერვიუს დროს აღინიშნა, რომ პროგრამის შედგენისას სტუდენტების ინტერესები 
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გათვალისწინებული იქნა ირიბად, მათგან უშუალო კომუნიკაციისას გამოკვეთილი 

საჭიროებების და მოთხოვნების, ასევე  სხვადასხვა გამოკითხვების შედეგად მიღებული 

უკაკავშირის გათვალისწინებით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარისხის შეფასების ინსტრუქცია; 

o ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქცია;  

შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის კონცეფცია, მექანიზმები და ინსტრუმენტები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

თვითშეფასების ჯგუფის შექმნისას გათვალისწინებული იქნას ჯგუფში სტუდენტების 

ჩართულობა 

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 

               X 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 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

X    

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: 

ელექტრონული ინჟინერია 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 
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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  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა     ვალერიან გობრონიძე 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა     შალვა კვირკველია 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა     გივი გავარდაშვილი 

სახელი, გვარი, ხელმოწერა     გიორგი მეშველიანი 

 


