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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის მითითებით 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 245428158 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

მშენებლობა 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  სამოქალაქო ინჟინერიის 

ბაკალავრი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0732 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  

(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

- 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული 

№ 356. 25.11.2011 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ალექსანდრე წაქაძე, სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

თინათინ ხიმშიაშვილი, სსიპ - თბილისის 

აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ვახტანგ ბალავაძე, სსიპ - ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

გიორგი მეშველიანი, სსიპ – ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება 

პროფესიულ და აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამები.  

 პროგრამა „მშენებლობა“ აკრედიტებულია (საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება № 356. 25.11.2011) და გეგმიური შეფასებისათვის 

წარმოდგენილ იქნა გადამუავებული ფორმით. პროგრამა კომპონენტთა ერთობლიობა 240 

კრედიტს შეადგენს. საგანმანათლებლო პროგრამაში, პროგრამის ყოველი სასწავლო კურსის 

სილაბუსში აღწერილია კომპონენტის მიზნები, კრედიტების რაოდენობა და საათების 

განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად, დაშვების წინაპირობები, სწავლის 

შედეგები, შინაარსი, სწავლების/სწავლის მეთოდები, შეფასების კრიტერიუმები, ძირითადი 

და დამხმარე ლიტერატურა. ყოველივე ეს კრედიტების მოცულობის გათვალისწინებით, 

უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 სასწავლო კურსების სწავლება ეფუძნება სააუდიტორიო, სასწავლო-საწარმოო 

პრაქტიკას და სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობას. სააუდიტორიო სამუშაოს ფორმებს: 

ლექცია, ჯგუფში მუშაობა და პრაქტიკულ/ლაბორატორიული მეცადინეობები, სწავლის 

პროცესში შემთხვევის ანალიზის, დისკუსიის, დებატების, წერითი მუშაობის, პრობლემებზე 

დაფუძნებული სწავლების, დემონსტრირების, ანალიზის და სინთეზის მეთოდებს. 

 სპეციალობის სასწავლო კურსებში განახლებულია ლიტერატურა, შეცვლილია 

შეფასების კომპონენტები და მეთოდები.  

 საექსპერტო შეფასებისას გამოიკვეთა, რომ პროგრამის დამუშავებაში ჩართული იყო 

ყველა დაინტერესებული მხარე, ცვლილებები განხორციელებულია კურსდამთავრებულთა 

და პოტენციურ დამსაქმებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის განალიზების ასევე დარგის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. იგი ეთანხმება თანამედროვე მოთხოვნებს და 

დამუშავებულია სწავლის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. 

 პროგრამის თანმხლები წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სრულად მოიცავს საჭირო 

ინფორამციას და ლოგიკურად ებმის ერთმანეთს. ინტერვიუების დროს გამოჩნდა 

ხელმძღვანელობის, პერსონალის, სტუდენტთა და კურსდათმთავრებულთა ჩართულობა და 

დაინტერესებულობა. 
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▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

ბრძანებით №1011912 (20.10.2020) 2020 წლის 27 ნოემბერს განხორციელდა ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახემწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა „მშენებლობა“-ს 

საექსპერტო შეფასება. ვიზიტი ქვეყანაში არსებული COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით 

განხორციელდა დისტანციურად, კომუნიკაციის თანამედროვე ელექტრონული საშუალების, 

კერძოდ ონლაინ პლატფორმა - zoom-ის გამოყენებით და მოიცვა 2020 წლის 27 ნოემბრის 

10.00 -:- 18.00 პერიოდი.  

 ექსპერტთა ჯგუფის მიერ დოკუმენტაციის გაცნობის შემდგომ, 

ვიდეოკონფერენციების საშუალებით ზემოთხსენებულ დღეს განხორციელდა სასწავლო 

პროგრამის, თვითშეფასების ანგარიშის, აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეების და სხვა 

პროგრამაზე თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა. კერძოდ: 

✓ მშენებლობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის, სასწავლო კურსების 

სილაბუსების;  

✓ საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლი პერსონალის კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციის; CV-ების, რომელშიც მითითებულია ბოლო 10 

წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი/ 

შესაბამისი აქტივობები, რითაც დასტურდება პერსონალის დარგობრივი 

კომპეტენციები. 

✓ საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის ჩამონათვალი 

საგნის/საგნების მითითებით. 

✓ ინფორმაცია დარგობრივი სასწავლო კურსების განხორციელების სტუდიური 

სწავლების ფორმის შესახებ. 

✓ სააკრედიტაციო პერიოდში პროგრამების შიდა და გარე ხარისხის შეფასების 

შედეგების ანალიზის დოკუმენტი; 

✓ სააკრედიტაციო პერიოდში პროგრამაში შესული ცვლილებების შეტანის ამსახველი 

დოკუმენტი/დოკუმენტები. 

 პროგრამის შეფასებისას, აკრედიტაციის სტანდარტებთან და კომპონენტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ექსპერტთა ჯგუფმა შემოწმებისას, ძირითადი ყურადღება 

გაამახვილა იმ საკითხებზე, რომელთა შესახებ პირვანდელ აკრედიტაციის დასკვნაში იყო 

რეკომენდაციები გაწერილი და ასევე, საბჭოს მიერ მოცემულ მითითებებზე. 
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- საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების 

შესაბამისად, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

აკრედიტაციის ექსპერტთა მიერ შემოწმდა სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანამათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“, რის შედეგადაც 

გამოიკვეთა შემდეგი:  

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა -  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

1.1. პროგრამის მიზნები -  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

1.2. პროგრამის სწავლის შედეგები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა - მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

2.1. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან; 

2.3. სასწავლო კურსი - მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.4. პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება - მეტწილად შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან; 

2.5. სწავლება-სწავლის მეთოდები - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.6. სტუდენტების შეფასება - მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

3.1. სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

4.1. ადამიანური რესურსი - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4.2. აკადემიური, სამეცნიერი და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

- შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4.3. მატერიალური რესურსი - პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და 

პროგრამის ფინასური მდგრადობა - მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან;. 

4.4. პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური 

მდგრადობა - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 



6 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

5.1.  შიდა ხარისხის შეფასება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

5.2.  გარე ხარისხის შეფასება - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

5.3. პროგრამის მონოტორინგი და პერიოდული შეფასება - შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან. 

 

▪ რეკომენდაციები 

1. ინგლისური ენის შემსწავლელი სასწავლო კურსებში ლიტერატურა უნდა მოვიდეს 

სწავლების დონესთან შესაბამისობაში და განსაზღვრული უნდა იქნას წინაპირობები; 

2. რეკომენდებულია, გასწორდეს მემორანდუმის გაფორმებისას გაპარული ტექნიკური 

ხარვეზები; 

3. საჭიროა ინფორმაცია შეფასების სისტემის შესახებ დაზუსტდეს და ანალოგიური 

იყოს ყველა წარმოდგენილ დოკუმენტში; 

4. რეკომენდებულია შეფასების ქულები და მათი შეფასების კრიტერიუმები მოვიდეს 

ერთმანეთთან შესაბამისობაში; 

5. წარმოდგენილი მასალებიდან გამოიკვეთა, რომ გასაახლებელია ლაბორატორიული 

ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის ბაზა. 

 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

▪ პროგრამის მიზანშივე რეკომენდებულია ჩანდეს მისი საერთაშორისო ბაზრის 

ტენდენციებზე ორიენტირება; 

▪ რეკომენდებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ატვირთულ საინფორმაციო 

ფაილში (https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8133_1.pdf) მითითებულ იქნას 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა; 

▪ პროგრამის სტრუქტურა უკეთესი იქნება წარმოდგენილი იქნას მეტად 

დეტალიზებით; 

▪ კარგი იქნება თუ ძირითადი სასწავლო კურსები დალაგებული იქნება იმგვარად, რომ 

მარტივად იკითხებოდეს თუ რომელ საგანთა ჯგუფი მიეკუთვნება 

საუნივერსიტეტოს, რომელი, ძირითადს და რომელი მოიცავს კვლევით და 

პრაქტიკულ კომპონენტებს, ასევე გამოყოფილი იქნება საგანთა ჯგუფი 

მაინორისათვის; 

 

https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8133_1.pdf
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▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

- უნივერსიტეტში დაწესებულია სახელობითი სტიპენდიები  წარჩინებული 

სტუდენტებისათვის, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ საქმიანობაში. 

 

▪ ხელახალი 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 და რა წვლილი შეაქვს სფეროსა 

და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

დღეს სამშენებლო სფერო მეტად აქტუალურია. ქვეყნის აღმშენებლობისა და ეკონომიკური 

წინსვლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას სწორედ მშენებლობა და მასში 

მიმდინარე მოვლენები წარმოადგენს, რაც მის მიმართ დიდ ინტერესს აჩენს. შესაბამისად 

ამ სფეროში, სასწავლო პროგრამებიც მეტად მნიშვნელოვანია და საჭიროებს დიდ 

ყურადღებას. 

განსახილველი მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS სისტემის 

საფუძველზე. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, კვალიფიკაციის მისაღებად 

გათვალისწინებულია სტუდენტმა დააგროვოს 240 კრედიტი. პროგრამა შედგება 

სავალდებულო და არჩევითი კომპონენტებისაგან. სავალდებულო კომპონენტში შედის 

როგორც სასწავლო კურსები, ისე პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტი. პროგრამა 

ითვალისწინებს თავისუფალ კრედიტსაც. 

საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“ შედგენილია შემდეგი მარეგულირებელი 

დოკუმენტების გათვალისწინებით: საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ; 

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ; განათლების და მეცნიერების 

სტრატეგია; ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო. 

პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სამშენებლო-საინჟინრო სფეროს 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომელებიც ორიენტირებულნი იქნებიან 

სამეცნიერო და პრაქტიკულ საქმიანობაზე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად; ასევე, 
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ჩამოყალიბდებიან როგორც მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის, 

ჰუმანიზმის, დემოკრატიის პრინციპების მატარებელი თავისუფალი პიროვნებები.  

წარმოდგენილი მიზნები სავსებით რეალისტური და მიღწევადი იმ საგანთა 

ერთობლიობით, რომელიც პროგრამით არის განსაზღვრული. 

პროგრამით გათვალსიწინებული მიზნები შესაბამისობაშია ფაკულტეტის და 

მთლიანობაში უნვერსიტეტის მისიასთან და სტრატეგიასთან და ეხმაურება სამშენებლო 

სფეროს მოთხოვნებს.  

გვსურს აღვნიშნოთ, რომ შეინიშნება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, პროგრამის 

ხელმძღვანელის და აკადემიური პერსონალის მზაობა, განახორციელონ ეფექტური 

აქტივობები რათა პროგრამა ორიენტირებული იყოს სამშენებლო ბაზარზე არსებულ 

მოთხოვნებთან. წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და ინტერსვიუები იძლევა იმის 

საშუალებას, რომ დავრწმუნდეთ აღნიშნულის სისწორეში, სხვადასხვა კონფერენციები, 

ტრენინგები რომელსაც აწყობს ან მონაწილეობას იღებს უნივერსიტეტი მიმართულია 

იმისკენ რომ პროგრამა და სასწავლო პროცესი პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს.  

მიზნები ჩამოყალიბებულია მარტივი აღსაქმელი ფორმით და ემყარება სასწავლო 

დისციპლინების შემადგენლობას. 

კარგი იქნება მიზნებში გამოკვეთილი იყოს პროგრამის საერთაშორისო ბაზარზე 

ორიენტირება.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა;  

- თვითშეფასების ანგარიში; 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- პროგრამის მიზანშივე რეკომენდებულია ჩანდეს მისი საერთაშორისო ბაზრის 

ტენდენციებზე ორიენტირება. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

http://www.bsu.edu.ge/
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☐ 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 გავლის შემდგომ განსაზღვრული 11 შედეგის მიღწევა, რომლებიც 

განაწილებულია ცოდნა/გაცნობიერებაზე, უნარის შეძენა/გამომუშავებასა და 

ავტონომიურობაზე.  

სწავლის შედეგების პირველი 5 ნაწილი (ცოდნა-გაცნობიერება) გადის მხოლოდ პირველ 

მიზანზე, მეორე-მესამე ნაწილები, რომელიც ბოლო 6 შედეგს (უნარები და 

ავტონომიურობა-პასუხისმგებლობა) მოიცავს გადის მესამე მიზანზე, ხოლო მეორე 

მიზანზე გადის 11-ვე სწავლის შედეგი. 

მოწოდებული მასალებიდან და საექსპერტო ჯგუფის უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, 

რომ პროგრამაში ჩამოყალიბებული მიზნები შეესაბამება სწავლის შედეგებს. სასწავლო 

კურსები თანმიმდევრულია და უზრუნველყოფს საბოლოო შედეგზე გასვლას. 

წარმოდგენილი პროგრამის კურიკულუმიდან და თვითშეფასების დოკუმენტიდან ჩანს 

რომ, პროგრამა აგებულია, იმგვარად, რომ სტუდენტი იღებს საჭირო ცოდნას და ცოდნის 

რეალიზებას ახდენს საბოლოო ნაშრომის მომზადებაში, რაც იძლევა საშუალებას სწავლის 

პროცესშივე გამოვლინდეს მიღებული ცოდნის საკმარისობა. 

ასევე, სწავლის პერიოდში დაგეგმილი პრაქტიკული და საველე სამუშაობი მნიშვნელოვან 

წილად განაპირობებს სტუდენტების ჩართულობას პროცესებში და პრაქტიკული 

უნარების გამომუშავებას. 

პროგრამის პერსონალის მიერ დადგენილია შედეგების სამიზნე ნიშნულები და 

შემუშავებულია შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელშიც ჩაშლილია შეფასების, 

როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი გზები. შედეგების განსაზღვრისათვის 
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უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურს გათვალიწინებული აქვს და ასრულებს ისეთ 

აქტივობებს, როგორიცაა: სააუდიტორიო მეცადინეობებზე დასწრება, გამოცდების 

შედეგების მონიტორინგი და სხვ. რაც შეეხება შეფასების არაპირდაპირ მეთოდებს, 

პროგრამის პერსონალი იღებს უკუკავშირს დამსაქმებლისგან, სტუდენტისგან და 

აკადემიური პერსონალისგან გამოკითხვის ჩატარების სახით; შემდგომ ხდება მიღებული 

მონაცემების შეგროვება და ანალიზი და შედეგებზე დამოკიდებულებით 

მიმართულებების კორექტირება.  

აღსანიშნავია, რომ შედეგებში გამოკვეთილი არ არის პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის 

საკითხი, რაც თავად ავტორთა მხრიდანაც აღნიშნული იქნა როგორც ერთ-ერთი 

გასაძლიერებელი მხარე. დღეს მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებული იყოს არა მხოლო საკუთარი ქვეყნის მასშტაბით მოთხოვნადი და 

კონკურენტუნარიანი, არამედ იგი მსოფლიოს მასშტაბით უწევდეს კონკურენციას 

ანალოგიურ კურსდამთავრებულებს. ამის მიღწევა შესაძლებელია სხვა ქვეყნის 

უნივერსიტეტებთან სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამების არსებობით და ამ პრაქტიკის 

დანერგვით. 

პროგრამის შედეგების შემუშავებაში, როგორც ინტერვიუზე აღინიშნა, მონაწილეობს 

ყველა დაინტერესებული პირი - იღებენ უკუკავშირს ლექტორებისგან, დამსაქმებლისგან, 

კურსდამთავრებულთაგან და ა.შ. 

ძირითადად პროგრამის შედეგები ეხმიანება იმ მოთხოვნებს რომლებიც წაყენებულია მის 

მიმართ.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა;  

- თვითშეფასების ანგარიში; 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

http://www.bsu.edu.ge/
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☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 
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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 

ბსუ-ს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მშენებლობა“ დაშვების 

წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას: 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ 

პირს, რომელიც ჩაირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე 

(საქართველოს მოქალაქეები), ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიიღებიან ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით). 

პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ატვირთულ 

ფაილში, რომელიც დაინტერესებულ პირებს აძლევს ძირითად ინფორმაციის პროგრამის 

შესახებ ჩასამატებელია ჩანაწერი დაშვების წინაპირობაზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 

- პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

- სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი; 

- ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან; 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

რეკომენდებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ატვირთულ საინფორმაციო ფაილში 

(https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8133_1.pdf) მითითებულ იქნას პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8133_1.pdf
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ 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 „მშენებლობა" შედგენილია ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 

წლის 15 ივნისის №37 დადგენილების „ბსუ-ს აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის“ 

მიხედვით. 

ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამები შემუშავებულია მოქმედი კანონმდებლობისა და 

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS) საფუძველზე. 

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 240 კრედიტს და 

ითვალისწინებს პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში 

შემდგომი სწავლისათვის აუცილებელი შესაბამისი სპეციალობის საფუძვლების 

სწავლებას.  

პროგრამის „მშენებლობა"-ს წარმოდგენილი დოკუმენტების თანახმად კომპონენტების 

ერთობლიობა 240 კრედიტს შეადგენს, აქედან 207 კრედიტი (ციფრი აღებულია პროგრამის 

წარმოდგენილი დოკუმენტის შესაბამისად, პროგრამა გვ. 6-:-8, თუმცა თვითშეფასებაში ეს 

ინფორმაცია მოცემულია განსხვავებულად, ასევე განსხვავებული ინფორმაციაა 

განთავსებული ვებ-გვერდზე (https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8133_2.pdf)) ეთმობა 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსებს, სადაც 3 კრედიტი მოიცავს საწარმოო 

https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8133_2.pdf
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პრაქტიკას (პრაქტიკული კომპონენტი) და 10 კრედიტი კი დათმობილი აქვს საბაკალავრო 

ნაშრომზე მუშაობას და სრულდება საბაკალავრო პროექტის დაცვით (კვლევითი 

კომპონენტი), არჩევითი სასწავლო კურსები - 18 კრედიტი, (როგორც ჩანს ავტორებს 

დალაგებული აქვთ სასწავლო კურსები ისე რომ სტუდენტმა ბოლო 4 - V, VI, VII და VIII 

სემესტრებში წარმოდგენილი ორი სასწავლო კურსიდან შეარჩიოს ერთ-ერთი), 15 

კრედიტი ეთმობა თავისუფალ კომპონენტებს. 

წარმოდგენილი პროგრამის თანახმად სავალდებულო კურსები მოიცავს 207 კრედიტს. ამ 

ნაწილში სასურველია განირჩეოდეს თუ რომელი სასწავლო კურსები მოიცავს 

საუნივერსიტეტოს და რომელი სპეციალობისას. 

გარდა ძირითადი პროგრამისა „მშენებლობა“, განხილულ იქნა აგრეთვე დამატებითი 

სპეციალობა - მაინორი რომელიც ითვალისწინებს სწავლებას 4 სემესტრად – 60 

კრედიტით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 

- პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

- სასწავლო პროცესების მარეგულირებელი წესი; 

- ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 

პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან; 

-  უსდ-ს ვებგვერდი www.bsu.edu.ge 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

პროგრამის სტრუქტურა უკეთესი იქნება წარმოდგენილი იქნას მეტად დეტალიზებით. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

➢ ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

http://www.bsu.edu.ge/
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პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 

კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

➢ სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს 

აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

წარმოდგენილი მასალების თანახმად სტუდენტს 4 წლის განმავლობაში აქვს საშუალება 

ისწავლოს: 

- ძირითადი სავალდებულო სპეციალობა - 207 კრედიტი - 44 სასწავლო კურსი; 

მათ შორის: 

- პრაქტიკული კომპონენტი - დათმობილია 3 კრედიტი და მოიცავს საწარმოო 

პრაქტიკას (1 სასწავლო კურსი); 

- კვლევითი კომპონენტი - 10 კრედიტი და წარმოდგენილია საბაკალავრო ნაშრომზე 

მუშაობითა და საბოლოოდ საბაკალავრო პროექტის დაცვით (1 სასწავლო კურსი); 

- სპეციალობის არჩევითი კურსები - 18 კრედიტი (7 სასწავლო კურსი) 

- თავისუფალი არჩევითი კომპონენტი - ჯამურად 15 კრედიტი. 

სასწავლო კურსები შემუშავებულია აკრედიტაციის სტანდარტებით დადგენილი წესების 

შესაბამისად. პროგრამის სწავლის შედეგები დადგენილი იქნა პროგრამის მიზნების 

განსაზღვრის შემდეგ. წარმოდგენილია სწავლის შედეგების რუკა, რომლის საფუძველზე 

განსაზღვრულია კავშირები სწავლის შედეგებსა და სასწავლო კურსებს შორის. სასწავლო 

კურსებში განსაზღვრული მიზნები და შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან 

და შედეგებთან, რაც უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის შესაბამისი დონის ცოდნას და 

კომპეტენციებს. სასწავლო კურსები: ფილოსოფია, ფსიქოლოგია იძლევა სწავლის ისეთ 

შედეგებზე გასვლის შესაძლებლობას, რომლების მიღწევაც ვერ იქნება სრულყოფილი 

მხოლოდ სპეცილაობის საგნებით. 

ინგლისური ენის სასწავლო პროგრამებშიც არის გარკვეული ხარვეზები - კურიკულუმში 

არაა გაწერილი კომპეტენციის დონეები და კურსების დასახელება არ ემთხვევა 

სილაბუსებში კურსების სახელწოდებებს; არც სილაბუსებში და არც კურიკულუმში არაა 

ინფორმაცია მოცემული დონის დამდგენი ტესტირების შესახებ და არც იმის შესახებ, 

ხდება თუ არა დონის განსაზღვრა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული ქულებით; 

სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა ასევე არ შეესაბამება საგნის სწავლის შედეგის 
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დონეს.  

თითოეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო 

და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება კურსის შინაარსსა და სწავლის 

შედეგებს; ასევე, საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა 

ადეკვატურია და ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას; საკონტაქტო საათების რაოდენობა 

სხვადასხვა სწავლა-სწავლების მეთოდები (ლექცია, პრაქტიკული, სემინარი, 

ლაბორატორია და სხვა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს; 

სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევა შეფასებადია. 

სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

შეესაბამება კურსის სწავლის შედეგებს; 

სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

შეესაბამება სფეროს აქტუალურ მიღწევებს; ასევე, ითვალისწინებს უახლეს კვლევებს 

მოცემულ სფეროში და უზრუნველყოფს პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან 

შესაბამისობას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსების 

თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები რეალურია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

- ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან 

რეკომენდაციები: 

- ინგლისური ენის შემსწავლელი სასწავლო კურსებში ლიტერატურა უნდა მოვიდეს 

სწავლების დონესთან შესაბამისობაში და განსაზღვრული უნდა იქნას 

წინაპირობები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- კარგი იქნება თუ ძირითადი სასწავლო კურსები დალაგებული იქნება იმგვარად, 

რომ მარტივად იკითხებოდეს თუ რომელ საგანთა ჯგუფი მიეკუთვნება 

საუნივერსიტეტოს, რომელი, ძირითადს და რომელი მოიცავს კვლევით და 

პრაქტიკულ კომპონენტებს; 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
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შეფასება 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ბაკალავრო პროგრამა „მშენებლობა“ უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის, როგორც 

პრაქტიკული, ისე შემოქმედებითი უნარების გამომუშავებას. პროგრამის სხვადასხვა, 

შინაარსობრივად თანმიმდევრული, სასწავლო კურსების ფარგლებში გამოყენებულია 

შესაბამისი მეთოდები და აქტივობები, რომლებიც მთლიანობაში ხელს უწყობს 

სტუდენტების, როგორც კვლევითი და ანალიტიკური კომპეტენციების, ისე პრაქტიკული 

და ტრანსფერული უნარების განვითარებას. სწავლა-სწავლების კომპლექსური 

მეთოდოლოგიური მიდგომები მიმართულია სტუდენტში არქიტექტურის 

მიმართულებით პროფესიური უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების გამომუშავებაზე.  

 სტუდენტის კვლევითი, პრაქტიკული და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, 

მათი პროგრესის დონის დემონსტრირებას უზრუნველყოფს „საბაკალავრო ნაშრომი“, 

რომელიც თავისი შინაარსით პროგრამის დასკვნითი კომპონენტია. საბოლოო პროდუქტი 

შესაძლებლობას იძლევა შემოწმდეს პროგრამაზე სწავლისას მიღებული უნარ-ჩვევებისა და 

პრაქტიკაში მათი რეალიზების შესაძლებლობები. 

სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებულია პროფესიული პრაქტიკის კომპონენტიც - საველე, 

აზომვითი, სამშენებლო ობიექტზე გასვლითი და საპროექტო. სწავლის შედეგების 

შესაბამისად ორგანიზებული და დაგეგმილი პრაქტიკის კომპონენტი ხელს უწყობს, 

სტუდენტის მიერ პროგრამის ფარგლებში გავლილი მასალის, ერთი სასწავლო კურსის 

მეორესთან ლოგიკური კავშირის გააზრებას, ასევე პროფესიონალ არქიტექტორთა სამუშაო 

პროცესზე დაკვირვებით, პროცესში თანამონაწილეობით და დამოუკიდებელი მუშაობით 

პრაქტიკული უნარების განვითარებას და ზოგადად, პროფესიულ ზრდას. საპროექტო 
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პრაქტიკის კომპონენტი, ხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ სხვადასხვა საპროექტო 

ორგანიზაციასთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე. თუმცა წარმოდგენილი 

მემორანდუმები მოწოდებულია ტექნიკური ხარვეზით კერძოდ, წარმოდგენილი 5 

მემორანდუმიდან 5-ვე იდენტურ ტექსტს იმეორებს (იხ. მე-11 დანართი), მათში მხოლოდ 

თითო-თითო პუნქტი ეთმობა „საწარმოო პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობას“, არაა 

ნახსენები სტუდენტების რაოდენობა და პრაქტიკის ხანგრძლივობა; გარდა ამისა, 

წარმოდგენილი მემორანდუმები მოქმედებს 2010 წლიდან და მას შემდგომ არ 

განახლებულა. ასევე მემორანდუმებში მიზანშეწონილია ასახულ იქნას დამსაქმებელი 

ორგანიზაციის მიერ სტუდენტთა კონკრეტული რაოდენობის მიღების მზაობა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

- მემორანდუმები პარტნიორ ორგანიზაციებთან;  

- ინტერვიუები უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსთან, პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან 

რეკომენდაციები:  

- რეკომენდებულია, გასწორდეს მემორანდუმის გაფორმებისას გაპარული 

ტექნიკური ხარვეზები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- უნივერსიტეტში დაწესებულია სახელობითი სტიპენდიები  წარჩინებული 

სტუდენტებისათვის, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ საქმიანობაში 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 
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გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“ ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული 

სწავლება-სწავლის მეთოდების გამოყენებით. კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

გამოყენებულია სტუდენტისთვის, ცოდნის გადაცემის ისეთი საშუალებები, როგორებიცაა: 

ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი, პრაქტიკა და სხვ., სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამის ფორმატში თავის მხრივ მოიცავენ სხვადასხვა აქტივობებს. მათი შერჩვა-

გამოყენება მიმართულია, როგორც სტუდენტებისთვის ცოდნის გადაცემაზე, ისე სასწავლო 

პროცესში სტუდენტთა მონაწილეობის სტიმულირებაზე, სხვადასხვა უნარების 

განვითარებაზე. პროგრამით გათვალისწინებული სწავლება-სწავლის მეთოდები და 

ფორმები შეესაბამება პროგრამის სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებული მეთოდები და შესაბამისი 

აქტივობები უზრუნველყოფენ კურსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევას, 

მთლიანობაში კი პროგრამით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

- თვითშეფასების ანგარიში;  

- ინტერვიუები პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში 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 

 

შეაფსების სისტემა პროგრამა „მშენებლობა“-ში ხორციელდება დადგენილი 

პროცედურების შესაბამისად და ყველა სტუდენტისათვის თანაბრად სამართლიანია. 

შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი, სტუდენტს 

შეუძლია თითოეული კურსისთვის განსაზღღვრული შეფასების ფორმები და 

კრიტერიუმები იხილოს საგნის კურიკულუმებში.  

წარმოდგენილ სილაბუსებში მოცემულია შეფასების კომპონენტები და მეთოდები 

ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას და შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს. 

მიღებული ცოდნის შეფასებისათვის გამოიყენება თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც 

იძლევა საშუალებას მრავალმხრივ შეფასდეს მიღებული ცოდნა, როგორც თეორიული ისე 

პრაქტიკული უნარჩვევები.  

შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები არის გამჭვირვალე, გამოქვეყნებულია 

და წინასწარ ცნობილია სტუდენტისათვის; 

სტუდენტები იღებენ უკუკავშირს, სწავლის შედეგებზე, აგრეთვე საკუთარი ძლიერი და 

სუსტი მხარეებისა შედეგების გაუმჯობესების შესახებ; 

შეფასების სისტემა მოიაზრებს კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ ჩატარებული 

გამოცდის შედგების გადასინჯვას და შედეგების დადსტურებას, რაც ხორციელდება 

ანონიმურად, რათა გაორიცხუი იყოს პირადი კონტაქტები და სუბიექტური შეფასება.  

პროგრამით უზრუნველყოფილია სტუდენტთა შეფასების შედეგების გასაჩივრება, რაც 

გულისხმობს: შუალედური ან დასკვნითი გამოცდის შედეგების გაცნობიდან არაუგვიანეს 

3 დღისა, ის წერილობით საჩივარს წარადგენს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში, 

რომელიც რეაგირებისთვის გადაეცემა შესაბამისი საგნის ლექტორს. იმ შემთხვევაში, თუ 

საგნის ლექტორი შეფასებას ობიექტურად მიიჩნევს, ხოლო სტუდენტი კვლავ არ 

დაეთანხმება მის პოზიციას, დეკანს უფლება აქვს საჩივარი განსახილველად გადასცეს 

კომისიას. საგამოცდო ცენტრში ჩატარებული გამოცდის შემთხვევაში, სტუდენტი 

პრეტენზიას, აფიქსირებს შედეგების გაცნობისთანავე წერილობითი ფორმით და ითხოვს 

აპელაციას. აპელაცია განიხილება იმავე დღეს საგნის ლექტორის მიერ და შედეგი 

ფიქსირდება შესაბამის ფორმაში, რომელსაც ლექტორი ადასტურებს ხელმოწერით. 

ხარისხის სამსახური ახორციელებს შეფასების შედეგების ანალიზი და მათი შედეგებიდან 

გამომდინარე შეაქვს შესაბამისი ცვლილებები საჭიროების მიხედვით საგნის სილაბუსებში, 
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პროგრამაში და სხვ. 

ძირითადად სტუდენტის შეფასების სისტემა გამართულია და პასუხობს სტანდარტის 

მოთხოვნებს, თუმცა არის გარკვეული ხარვეზები რაც გამოსასწორებელია, მაგალითად: 

თვითშეფასებაში მოცემული ინფორმაცია მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების შესახებ 

არ შეესაბამება პროგრამის აღწერაში მოცემულ ინფორმაციას. პირველში წერია, რომ 

შუალედური შეფასებებს ჯამში შეიძლება დაეთმოს 40-60 ქულამდე და ნებისმიერ 

შემთხვევაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია არა კონკრეტული ქულა, არამედ 35% 

შუალედურის ჯამური ქულიდან, რათა სტუდენტი საბოლოო გამოცდაზე დაიშვას 

(რომლის წილიც ასევე შეიძლება მერყეობდეს 40-60 ქულებში), სადაც მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი 50%-ია; ხოლო მეორე წყაროში საუბარია მხოლოდ შუალედური 60-

დან მინიმუმ 21 ქულისა და საბოლოო 40-დან მინიმუმ 20 ქულის დაგროვების თაობაზე. 

ამასთანავე, იმ სილაბუსებში (მაგალითად„საგზაო მშენებლობა) სადაც გაწერილია 

შეფასების ქულობრივი სისტემა, ხოლო კრიტერიუმები მოემულია მხოლოდ ამ ქულების 

ნაწილისათვის გამოსასწორებელია და შესავსებია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“; 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

- გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 

- საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 20.02.2018 წლის N23 

დადგენილება საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 

მექანიზმი; 

- ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან, პროგრამის განმახორციელებელ 

პირებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან; 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge. 

რეკომენდაციები:  

- საჭიროა ინფორმაცია შეფასების სისტემის შესახებ დაზუსტდეს და ანალოგიური 

იყოს ყველა წარმოდგენილ დოკუმენტში; 

- რეკომენდებულია შეფასების ქულები და მათი შეფასების კრიტერიუმები მოვიდეს 

ერთმანეთთან შესაბამისობაში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

http://www.bsu.edu.ge/


23 

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 
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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 

 

უნივერსიტეტში დადგენილი წესის თანახმად სტუდენტთა აკადემიურ და 

ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას და ინფორმაციულ უზრუნველყოფას ახორციელებს 

პროგრამის ხელმძღვანელი, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი, სკოლის 

ადმინისტრაცია, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური და სხვ. რომელთა ფუნქციებში 

სხვა საქმიანობებთან ერთად შედის სტუდენტების ინფორმირება სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად 

საჭირო ღონისძიებებზე, პრაქტიკის ობიექტის სწორად შერჩევის, სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების, სპორტული და კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების, 

სტიპენდიების და სხვა საკითხების შესახებ.  

უნივერსიტეტს გააჩნია სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემა, რისი 

საშუალებითაც სტუდენტი ღებულობს ინფორმაციას საგნების შეფასებების შესახებ. 

სტუდენტს საშუალება აქვს სემესტრის განმავლობაში მიიღოს სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელთან კონსულტაციები. კონსულტაციების საათები 

გათვალისწინებულია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის დატვირთვის 

სქემაში. 

უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს სტუდენტს მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება 

მაღალ კურსებზე, რისთვისც სტუდენტი შემზადებულია საწყისი, ფუნდამენტური 

პროგრამის ცოდნით. უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტებს განათლებისა და 

კარიერის სწორად წარმართვასა და დამსაქმებლებთან ურთიერთობაში. 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- ინტერვიუ სტუდენტებთან 

- სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

- ინტერვიუები სტუდენტებთან 

- უსდ-ს ვებგვერდი www.bsu.edu.ge 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 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 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

http://www.bsu.edu.ge/
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სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

    

  

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

4.1 ადამიანური რესურსი 

➢ პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

➢ პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

➢ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

➢ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სასწავლო პროცესში ჩართულია და წარმართავს როგორც უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალი ისე მოწვეული პედაგოგები. აკადემიური პედაგოგების შერჩევა წარმოებს 

კონკურსის საშუალებით. უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 
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განისაზღვრება წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიებული წესის მიხედვით. 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საერთო რაოდენობა 

შეადგენს 32-ს. აქედან: 

აკადემიური პერსონალი - 22, აქედან: პროფესორი 6; ასოცირებული პროფესორი 5; 

ასისტენტ პროფესორი 10; ასისტენტი 1. 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა - 21, აქედან: პროფესორი 6; 

ასოცირებული პროფესორი 5; ასისტენტ პროფესორი 9; ასისტენტი 1. 

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 10. 

წარმოდგენილი თანაფარდობები (დათვლილია მოქმედი პროგრამის შემთხვევაში): 

- აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა პროგრამაზე ჩარიცხული 

სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებით - 21/200  

- აკადემიური/სამეცნიერო/ მოწვეული პერსონალის რაოდენობა პროგრამაზე ჩარიცხული 

სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებით - 32/200  

- აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის თანაფარდობა მოწვეულ პერსონალთან - 22/10  

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი - 7 

აკადემიური პერსონალის დენადობის მაჩვენებელი (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) (მაგ: 

პენსიაზე გასულთა რაოდენობა, დაწესებულებიდან წასულთა რაოდენობა, ახალი 

პერსონალის რაოდენობა და ა.შ.) წასული პერსონალი - 1 აკადემიური პერსონალი - 

მიენიჭა ემერიტუსი 

პროგრამაში ჩართული 22 პირიდან 10 მიეკუთვნება ინჟინერიისა და მშენებლობის 

დეპარტამენტს. თითქმის ყველა მათგანი საშუალოდ 4-5 სასწავლო კურსს უძღვება, 

მაგალითისთვის პროგრამის ხელმძღვანელი 6 სასწავლო კურსს, რაც ჯამში 27 კრედიტს 

უტოლდება, რევაზ კახიძე უძღვება 5 საგანს, რაც ჯამში 31 კრედიტს უტოლდება და ა.შ. 

პროფესორების კომპეტენცია შესაბამისობაშია მათ მიერ გასაძღოლი სასწავლო საგნების 

მოთხოვნებისადმი. შესაბამისად ისინი დაძლევენ წარმოდგენილ კრედიტებს.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- საგანმანათლებლო პროგრამა;  

- თვითშეფასების ანგარიში; 

- პერსონალის CV 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

http://www.batu.edu.ge/
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საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

➢ დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და შედეგების ანალიზს; 

➢ უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უსდ რეგულარულად აწარმოებს და აქტიურად იყენებს პროგრამის განხორციელებაში 

ჩართული პერსონალის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის შედეგებს და აანალიზებს 

ამ შედეგებს. ამ მიზნით ის აწარმოებს გამოკითხვას როგორც ლექტორების ასევე 

სტუდენტების. განიხილავს სწავლის შედეგებს.  

შეფასების შედეგები გამოიყენება აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიული განვითარებისთვის, სხვადასხვა სემინარებში, გრანტებში, კონფერენციებში 

მონაწილეობა; 

შეფასების შედეგები გათვალისწინებულია პერსონალის დაწინაურებისა და 

წახალისებისას.  

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით 

ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები; 

უსდ-ში აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის მიერ სამეცნიერო/კვლევითი 

საქმიანობის განხორციელების ხელის შესაწყობად შექმნილია აუცილებელი პირობები 

(მატერიალური, ფინანსური რესურსები, და სხვა), რაც გულისხმობს სტატიების 

გამოშვებაში, კონფერენციებსა და სხვადასხვა გრანტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.  

პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალი მონაწილეობს საერთაშორისო 
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პროექტებში, კვლევებსა და კონფერენციებში. 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალთან ინტერვიუს შედაგად და წარმოდგენილი CV-ის 

განხილვის საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ, მათი ჩართულობა პროფესიული 

განვითარის პროექტებში არის მუდმივი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o აკადემიური პერსონალის CV-ები; 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o ბიუჯეტი 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 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 

 

უსდ-ს ტექნიკურად გამართული აქვს ელექტრონული საბიბლიოთეკო სისტემა, 

სტუდენტებსა და პერსონალს აქვს თავისუფალი წვდომა, როგორც ადილობრივ, ასე 

საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე ბიბლიოთეკის სივრციდან. 

უნივერსიტეტის სივრციდან შეუძლიათ წვდომა კატალოგებზე. ხელმისაწვდომია 

სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

(მათ შორის ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული), რომელიც უზრუნველყოფს 
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საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

არსებული მატერიალური რესურსი ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და 

პერსონალისთვის. 

სტუდენტები ინფორმირებულები არიან არსებული რესურსების გამოყენების 

შესაძლებლობის და მოხმარების წესების შესახებ. 

ინტერვიუებიდან გამოიკვეთა, რომ უსდ-ს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან გაფორმებული 

მემორანდუმები მოიაზრებს პროგრამის განხორციელების პროცესში სტუდენტებმა 

გამოიყენოს ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები და რესურსები, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას მათში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და 

თანამედროვე ინოვაციურ ტექნოლოგიების დაუფლება. ლაბორატორიებსა და პრაქტიკის 

ობიექტებზე გათვალისწინებულია უსაფრთხოების წესები, რომლებსაც სტუდენტები 

ეცნობიან სამუშაოების დაწყებამდე კომპანიის მხრიდან უზრუნველყოფილი პერსონალის 

მიერ. თუმცა მემორანდუმებთან დაკავშირებით გვქონდა რეკომენდაცია რაც აქაც 

გასათვალისწინებელია. სასურველია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ 

დეტალურად იქნას გაწერილი ინფორმაცია მემორანდუმებში.  

ასევე აღსანიშნავია, რომ ლაბორატორიული ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის 

შემადგენლობა მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას.   

ბსუ-ს სასწავლო კორპუსი, კომპიუტერული კლასები, სალექციო აუდიტორიები, 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური 

აღჭურვილობა ძირითადად უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- თვითშეფასების ანგარიში; 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუს შედეგები; 

რეკომენდაციები: 

- წარმოდგენილი მასალებიდან გამოიკვეთა, რომ გასაახლებელია ლაბორატორიული 

ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის ბაზა. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

http://www.batu.edu.ge/
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 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

4.4 პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

„მშენებლობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის ღირებულება 

შეადგენს 2250 ლარს (ინფორმაცია ამოღებულია ბიუჯეტის ფაილიდან), მისაღები 

კონტიგენტი განისაზღვრა 50 სტუდენტით. ბსუ-ში მოქმედი აკადემიური 

საგანმანათლებლო პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება 

უნივერსიტეტის ერთიან ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და გასავლების - ხარჯვითი 

კატეგორიების მიხედვით. ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში გათვალისწინებულია: შრომის 

ანაზღაურების, კომპიუტერული ტექნიკის, სასწავლო ლაბორატორიების, სასწავლო 

მასალების, სწავლის პროცესისა და სამეცნიერო მუშაობისათვის აუცილებელი სხვა 

საქონლისა და მომსახურების შეძენის, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა 

და კომუნალური დანახარჯები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- თვითშეფასების ანგარიში; 

- ბიუჯეტი 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

http://www.batu.edu.ge/
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 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 

    

 

 

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/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, 

შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და 

იყენებს ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის „მშენებლობა“ ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება ე.წ. 

მუდმივი გაუმჯობესების ციკლს „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე” (PDCA). 

ბსუ-ში ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასება მოიცავს: საგანმანათლებლო 

პროგრამების, სასწავლო პროცესის, სწავლების ადამიანური და მატერიალური 

რესურსებით უზრუნველყოფის შეფასებას და ასევე პროგრამის განვითარების პროცესში 

დაინტერესებული მხარეების (დამსაქმებლები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები, 
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კურსდამთავრებულები) აზრის და დამოკიდებულებების კვლევას. უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ პროგრამის შეფასება ხდება რაოდენობრივი 

და თვისებრივი ინდიკატორების ურთიერთშეჯერებისა და ანალიზის საფუძველზე. 

პროგრამის შიდა შეფასების შედეგად უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან 

თანამშრომლობით შეიმუშავებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს პროგრამის 

განხორციელების და სწავლის შედეგების მიღწევის შემდგომი სრულყოფის მიზნით.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა, სასწავლო 

პროცესის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაადგინოს, რამდენად ადეკვატურად 

მიმდინარეობს სწავლება, გამოავლინოს პრობლემები და დასახოს მათი აღმოფხვრის 

გზები. სასწავლო პორცესის უმთავრეს შედეგს და შესაბამისად, მის ყველაზე უფრო 

ფართოდ აღიარებულ ინდიკატორს სტუდენტების აკადემიური მოსწრება წარმოადგენს. 

ცხადია, აკადემიური მოსწრების ანალიზის გარდა, სასწავლო პროცესის შეფასებისას 

მნიშვნელოვანია პროცესში მონაწილე ყველა მხარის - აკადემიური პერსონალის, 

ადმინისტრაციისა და სტუდენტების, რიგ შემთხვევებში დამსაქმებლების და 

კურსდამთავრებულების-გამოკითხვა. აკადემიური პერსონალის შეფასებისას 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს, როგორც სწავლების, ასევე სამეცნიერო/შემოქმედებითი 

კომპეტენციები.  

ბსუ-ში სწავლების კომპეტენციების შეფასებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: 

სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზი; სასწავლო კურსების შეფასება; შეფასება 

კოლეგების მიერ (ლექციაზე დასწრება).  

სტუდენტების აკადემიური მოსწრების ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია 

დადგინდეს: 

- საგანმანათლებლო პროგრამისა და ცალკეული კურსების სირთულის ხარისხი; 

- შეფასების გამოყენებული მეთოდების ადეკვატურობა; 

- აკადემიური პერსონალის პედაგოგიური თვისებები; 

- სტუდენტების მომზადების დონე. 

ბსუ-ში 2017 წლიდან ხორციელდება აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის შეფასება 

ელექტრონული პლატფორმის - www.apa.bsu.edu.ge გამოყენებით, რომელიც საჭიროების 

მიხედვით განიცდის ცვლილებებს რათა შეფასების პროცესი უფრო გამჭვირვალე და 

ობიექტური იყოს. 

კვლევები ტარდება პერიოდულად. ხდება მიღებული შედეგების ანალიზი, 

ურთიერთშედარება და მიღებული დასკვნების საფუძველზე გამოვლენილი სუსტი 
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მხარეების გამოსწორების გზების დასახვა. 

არსებული პროცედურა ხელს უწყობს უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესების სრული 

მომსახურების ხარისხის კმაყოფილების ერთიანი სისტემის დანერგვას.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არსებული მასალა; 

- თვითშეფასების ანგარიში 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუები 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 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 

 

წარმოდგენილი მასალიდან და საექსპერტო შეფასების პროცესში გამოვლენილი 

ინფორმაციის გათვალისწინებით, ჩანს რომ უნივერსიტეტი შიდა შეფასებასთან ერთად 

აქტიურად იყენებს ხარისხის გარე შეფასების მექანიზმსაც. ითვალისწინებს როგორც 

აკრედიტაციის პროცესში მიღებულ რჩევებსა და შენიშვნებს, ასევე სფეროში მიმდინარე 

პროცესებს, ყურადღებით ეპყრობა კურსდამთავრებულთა გამოხმაურებებსა და 

პოტენციურ დამსაქმებელთა მოთხოვნებს.  

წინა აკრედიტაციის საბჭიოს მიერ გაცემული იყო რეკომენდაციები: 

- სურველია საგანმანათლებლო პროგრამაში „მშენებლობა“, სასწავლო კურსების 

ჩამონათვალს დაემატოს ახალი კომპონენტი „შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა“; 
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- სურველია საგანმანათლებლო პროგრამაში “მშენებლობა“, სასწავლო კურსების 

ჩამონათვალს დაემატოს ახალი კომპონენტი „შესავალი მშენებლობაში“, სადაც 

სტუდენტები გაეცნობიან როგორც სამოქალაქო, ასევე სატრანსპორტო და 

ჰიდროტექნიკურ მშენებლობის საკითხებს; 

- სასურველია არჩევით სასწავლო კურსებს მე-8 სემესტრში დაემატოს ისეთი 

კურსები, როგორიცაა: ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები; ჰიდროტექნიკური 

ნაგებობები; ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა. 

- სასურველია დამატებით სასწავლო პროგრამაში სასწავლო კურსის დასახელება 

„გრუნტების მექანიკა“ შეიცვალოს დასახელებით - „გრუნტების მექანიკა და ფუძე–

საძირკვლები“. 

რეკმენდაციები გათვალსიწინებულ იქნა, რაც ადასტურებს, რომ პროგრამაზე მომუშავე 

ჯგუფი მუშაობს და ითვალისწინებს გარე შეფასების შედეგებს. 

ხარისხის სამსახურის მიერ მუდმივად ხორციელდება მიღებული ინფორმაციის ანალიზი 

და შედგები აისახება პროგრამაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არსებული მასალა; 

- თვითშეფასების ანგარიში 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუები 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 
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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 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტების თანახმად უნივერსიტეტი ახორციელებს პროგრამის 

მონიტორინგს და აანალიზებს მონიტორინგის შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, რისი 

შედეგადაც სათანადო ცვლილებები შეიტანება პროგრამაში, რაც წინა სტანდარტში იქნა 

წარმოდგენილი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არსებული მასალა; 

- თვითშეფასების ანგარიში 

- ოფიციალური ვებგვერდი www.bsu.edu.ge; 

- ინტერვიუები 

რეკომენდაციები:  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

შეფასება 

 შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

    

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 

მშენებლობა, ბაკალავრიატი 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 38 
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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 

    

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

    

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

    

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
    

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

    

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

 

 ალექსანდრე წაქაძე    

 ხელმოწერა 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

 

 თინათინ ხიმშიაშვილი    

 ხელმოწერა 

 

 ვახტანგ ბალავაძე    

 ხელმოწერა 

 

 გიორგი მეშველიანი    

 ხელმოწერა 


