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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია  

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 203850813 

 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი  

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება მუსიკის დაწყებითი-საბაზო-საშუალო 

საფეხურის მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

განათლების საფეხური  --- 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია კვალიფიკაციის 

კოდის მითითებით 

--- 

სწავლების ენა ქართული  

კრედიტების რაოდენობა 60 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

ახალი  

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

სოფიო კილასონია  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო  

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

სალომე ჩარკვიანი - მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, საქართველო 
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▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის თანახმად, თბილისის ვ. საჯარიშვილის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკის დაწყებითი-საბაზო-საშუალო საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა განიხილება როგორც 

აკრედიტაციის მიზნით წარმოდგენილი ახალი პროგრამა (უმაღლესი განათლების შესახებ 

კანონი. X თავი - აკრედიტაციის პროცესი. 63- ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად 

რეგულირებადი, მასწავლებლის მომზადების, ვეტერინარის მომზადებისა და ქართულ 

ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამების, აგრეთვე დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

(გარდა მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დოქტორანტურის 

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო პროგრამისა) განხორციელება 

შესაძლებელია მხოლოდ აკრედიტაციის გავლის შემთხვევაში. 

 თუმცა, აღნიშნულ პროგრამას (რომელიც აკრედიტებული იყო აკრედიტაციის საბჭოს 2011 

წლის N 309 გადაწყვეტილებით,  აკრედიტაციის ვადა გაუვიდა 2019 წლის 31 დეკემბერს.  

 

ახალი პროგრამა 3 მოდულის მქონე, ჯამში 60-კრედიტიან სასწავლო პროგრამას 

წარმოდგენს. პროგრამა აერთიანებს სხვადასხვა მოდულში (1. პედაგოგიკისა და 

ფსიქოლოგიის მოდული - 30 კრედიტი; 2. დარგობრივი სპეციალიზაციის მოდული - 

20 კრედიტი; 3. პედაგოგიური პრაქტიკის მოდული -10 კრედიტი) გადანაწილებულ 

ისეთ სასწავლო კურსებს, რომელთა დაძლევის შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს 

დარგობრივი, პედაგოგიკური და პრაქტიკული ცოდნა-უნარები და ავტონომიურობის 

გამოცდილება.   

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 

ექსპერტთა ორკაციანი ჯგუფის ვიზიტი შედგა 6 აგვისტოს. მუშაობა წარიმართა  10.00 

საათიდან - 19.00 საათამდე,  კეთილგანწყობილ გარემოში, თანამშრომლობის რეჟიმში. უსდ-

ს ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლებმა გამოხატეს მზაობა 

ნებისმიერ მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითთან დაკავშირებით ინფორმაციის ღიად 

მოწოდების და დიალოგის წარმართვისთვის. დიალოგი წარმატებით შედგა.   
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▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

 პროგრამის დოკუმენტაციის გაცნობის და ვიზიტზე მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამა დიდწილად შეესაბამება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ხუთივე სტანდარტს.  

რეკომენდაციები 

o სამომავლოდ დარგობრივი მოდულის სასწავლო კურსების შინაარსობრივ ნაწილში 

მკაფიოდ ხილვადი უნდა გახდეს  ის კომპონენტები, რომლებიც უპასუხებენ  

პროგრამის მასწავლებლის ეროვნული სტანდარტის მიერ კულტურული 

მრავალფეროვნების აღიარებისა და დაცვის ღირებულებას. დარგობრივ მოდულში 

მნიშვნელოვანი  დრო ეთმობა ქართული ფოლკლორული მუსიკის შესწავლას, 

გააზრებას, მისი ანბანის სწავლების მეთოდების შემეცნებას, რაც უაღრესად 

მნიშვნელოვანია, თუმცა ხილული არ არის, რა დრო და ყურადღება ეთმობა  სხვა 

ერების ფოლკლორული მუსიკის გაცნობას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია მომავალი მასწავლებელი ფლობდეს პროფესიულ უნარებს და 

სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, რათა მან შეძლოს ტოლერანტული გარემოს შექმნა, 

ამის წინაპირობა კი იქნება იმ ერების მუსიკალური ტრადიციის ცოდნა-გაზიარება, 

რომლებიც ჩვენს საზოგადოებაში ეთნიკური უმცირესობების სახით არიან 

წარმოდგენილნი, ხოლო მათი კულტურა მჭიდრო ისტორიულ კავშირშია ქართულ 

კულტურასთან.  მასწავლებლის ეროვნული სტანდარტის II თავის მუხლი 4. პუნქტი - 

დ - მასწავლებლისგან ითხოვს კულტურული მრავალფეროვნების დაცვას, 

პატივისცემასა და გათვალისწინებას. რამაც თავის მხრივ, უნდა უზრუნველყოდს 

ამავე მუხლის სხვა პუნქტი (ი) მოსწავლეებში თვითრეალიზაციისა და 

თვითგამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა.  ექსპერტების აზრით, მნიშვნელოვანია 

სასწავლო მოდულები ითვალისწინებდეს ისეთ საგანს, ან არსებული საგნების 

სილაბუსებში შეტანილ ისეთ თემებს, რომელთა ამოცანაც იქნება მუსიკის მომავალ 

პედაგოგს შეეძლოს საქართველოს კულტურაში (მუსიკაში) არსებული 

მრავალფეროვენების დადებით კონტექსტში ჩვენება და ექნება ეთნიკური 

უმცირესობების მუსიკალური ტრადიციის გაზიარების უნარები. 
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▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

▪ დაწყებითი, საბაზისო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტი მუსიკაში მასწავლებელს წარმოიდგენს იმ ინდივიდად, გიდად 

რომელმაც მოსწავლეს უნდა გააცნოს ყველა ძირითადი მუსიკალური ჟანრის ენა და 

არა მხოლოდ კლასიკური მუსიკა და ქართული ფოლკლორი. საჭიროა, პროგრამის 

დარგობრივი სპეციალიზაციის მოდულის სილაბუსებში გამოიკვეთოს თანამედროვე 

ეპოქაში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ჟანრის სწავლა-სწავლების 

კომპონენტები და აისახოს საათობრივ გადანაწილებაში. მომავალ პედაგოგს უნდა 

შეეძლოს მოსწავლეებს გააცნოს ბლუზი, ჟაზი, პოპი, ფოლკი, ელექტრონული მუსიკა 

და სხვა. ანუ მუსიკა, რომელიც მოზარდს ესმის გარესამყაროში და პირად სივრცეში 

და მასში ორიენტაცია უწევს. მნიშვნელოვნად მივაჩნია, შესაბამისი სალექციო 

საათები დაეთმოს (აისახოს სილაბუსებში) თანამედროვე მუსიკალური ჟანრების და 

ფორმების საკითხებს, რათა მომავალი პედაგოგი სიღრმისეულ ცოდნას ფლობდეს 

სამუსიკო ხელოვნების თანამედოვე ბუნების და მრავალფრეოვნების შესახებ.  

 

o მუსიკის მასწავლებლის სტანდარტი (მუხლი 70. თავი ბ: კომუნიაცია და 

ინტერპრეტაცია. ბ.ვ პუქტი) პედაგოგისგან ითხოვს ხელოვნების მრავალდარგობრივი 

აღქმის უნარის ქონას. კონკრეტულად კი -  თანამედროვე მუსიკალურ-კულტურული 

ცხოვრების მიმოხილვას,  იგივე  დოკუმენტის  გ თავში(გ.დ) აღნიშნულია, რომ 

მასწავლებელს უნდა შეეძლოს ერთი და იგივე ეპოქის ხელოვნების სხვადასხვა 

დარგის ნაწარმოებებს შორის პარალელის გავლება. ორივე სტანტარტი პედაგოგისგან 

ითხოვს ხელონების სხვადასხვა დარგის სპეციფიკის ცოდნას და თანამედროვე 

ზოგადკულტურული პროცესების ანალიზის უნარს. სასურველი იქნება, 

სამომავლოდ დარგობრივი სასწავლო კურსები გამდიდრდეს ხელოვნების შესავალი 

კურსით, რომელიც მუსიკის პედაგოგს გადასცემს ხელოვნების სხვადასხვა დარგების 

სამეტყველო ენის  შესახებ ცოდნას. მათი შედარების  და პარალელურად ხედვის 

უნარს.  

o ექსპერტთა ჯგუფი ითვალისწინებს სხვადასხვა სასწავლო მოსულისა და მატში 

გაერთიანებული სასწავლო კურსების განსხვავებულ ამოცანებსა და 

სპეციფიკურობას. ამის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, სასურველია, იყოს 

მცდელობა, რომ  სილაბუსებში ერთნაირ სქემითა და დიზაინით იყოს გაწერილი 

შეფასების სისტემა. კარგი იქნება, პედაგოგებმა შეიმუშაონ შეფასების / ქულათა 

გადანაწილების თუ უნივერსალური არა, მსგავსი სისტემა და თანაფარდობა მაინც.  
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ამას გარდა, სტუდენტისთვის ბევრად იოლად აღქმადი თუკი ეს შეფასების სისტემა 

წარმოდგენილი იქნება ერთნაირი, ან   მსგავსი დიზაინის სქემით.  

▪ თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცის შესაქმნელად შენობას სჭირდება 

უნივერსალური დიზაინის მიხედვით ადაპტირება. როგორც ადმინისტრაციასთან 

საუბარში გამოიკვეთა, არსებობს ორი ბარიერი ამ საკითხთან მიმართებით, 

ბიუჯეტის სიმწირე და შენობის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი, რომელიც 

ნებისმიერ ჩარევას ართულებს. 

▪ სასურველია, მეტი საქმიანი კომუნიკაცია იყოს სხვადასხვა პროგრამის სტუდენტებს 

შორის და ასევე ხელი მიუწვდებოდეთ მარკეტინგული კომუნიკაციის უნარების 

განვითარებაზე, პროექტიც შექმნასა და მართვაზე, ფინანსების მოძიების 

სტრატეგიებზე, რაც გააუმჯობესებს სკოლებში მათ როლსა და მდგომარეობას. 

▪ სასურველია, პრაქტიკისთვის შერჩეული პარტნიორი სკოლები იყოს უფრო 

მრავალფეროვანი. ამჟამად არსებული ორი სკოლიდან ერთი არის პრესტიჟული 

კერძო სკოლა, ხოლო მეორეს პეციალიზირებული მუსიკის მიმართულებით. 

პროექტებში ჩართულ სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, შეხება ჰქონდეთ სხვა 

სოციალურ ჯგუფებთან, თუმცა პრაქტიკის ფარგლებში ნაკლებად არის ამის შანსი. 

 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

o თბილისის ვ.სარაჯიშვლის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკის 

მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამის საუკეთესო საბაზისო გამოცდილებად 

უნდა მივიჩნიოთ 2011 წელს აკრედიტირებული „მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა“. რომელიც 2016 წლიდან დღემდე განიცდის 

ცვლილებებს და იხვეწება. განსაკუთრებით საინტერესო მიღწევაა, აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში, ნორვეგიის მუსიკის აკადემიასთან ერთად ფორმირებული 

რამდენიმე სასწავლო კურსი, რომელთა ეფექტურობა აღინიშნება 

კურსდამთავრებულების და ამჟამად უკვე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 

დასაქმებული პედაგოგების  მიერ.  

 

▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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                                         პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1პროგრამის მიზნები 

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

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული იგი და რა წვლილი შეაქვს 

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის საპრეზენტაციო დოკუმენტების გაცნობისა და 

უნივერსიტეტში ვიზიტის  ანალიზის საფუძველზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

პროგრამის მიზნები მკაფიოა და კარგად არის გააზრებული პროგრამის 

ხელმძღვანელებისა და პედაგოგების მიერ.  

o აღნიშნული მიზნები ლოგიკურად და რეალისტურად ებმის პროგრამის შედეგებს. 

მიზნებისა და შედეგების ლოგიკური ურთიერთკავშირის საფუძველი პროგრამის 

სამმოდულიანი სტრუქტურა და მისი შინაარსია. ინტერვიუების ანალიზის 

საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ პროგრამის სასწავლო სილაბუსების 

ეფექტურობას უპირველესად პროფესიონალი პედაგოგების ჩართულობა 

განაპირობებს, რომლებიც გამოირჩევიან როგორც დარგობრივი, ასევე პედაგოგიური 

გამოცდილებით.  

o პროგრამაში ცხადად არის წარმოდგენილი თუ რა ცოდნას და უნარებს მიიღებს 

სტუდენტი. პროგრამა განაპირობებს იმ კომპეტენციების ხელმისაწვდომობას, 

რომლებიც მოთხოვნადია არსებულ საგანმანათლებლო პროცესში. რაც 

განაპირობებს კურსდამთავრებულთა ეფექტიან დასაქმებას. ამაზე მეტყველებს 2011 

წელს აკრედიტირებული პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

მაჩვენებელი და მათი გამოცდილება, რომელიც მათ ინტერვიუების დროს 

გაგვიზიარეს.  

o პროგრამა შეესაბამება უსდ-ს მისიას.  

o პროგრამა შესაბამისობაშია მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტთან და მუსიკაში 

დაწყებითი, საბაზისო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლის პროფესიულ 

სტანდარტთან.  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა.  

o მოდულების აღწერა და სილაბუსები.  

o თვითშეფასების დოკუმენტი.  

o უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის მისია.  

o ინტერვიუები პედაგოგებთან და კურსდამთავრებულებთან.  

 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა,რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამი

ზნენიშნულიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი,რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინა

აკრედიტაციისშემდეგ(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

1.2პროგრამის სწავლის შედეგები 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

➢ შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს და მოიცავს 

შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას, უნარებს და პასუხისმგებლობასა 

და ავტონომიურობას; არის გაზომვადი, მიღწევადი და რეალისტური;  

პროგრამის მოდულები მოიცავს კომპონენტებს, რომელიც თანამედროვე 

პრაქტიკული და დარგობრივი მეთოდებისა და პრინციპების ანალიზის საშუალებას 

აძლებს სტუდენტს. პროგრამა ეყრდონა კლასიფიკაციების ჩარჩოს, შესაბამისი 

დონის შემუშავებელ მახასიათებლებს. ის მოიცავს მუსიკის პედაგოგისთვის 

მნიშვნელოვან დარგობრივ-პრაქტიკული ცოდნისა და მეთოდების ცოდნას. 

ნორვეგიის მუსიკის აკადემიასთან თანამშრომლობის პროცესში აღნიშნული 

პროგრამისთვის მომზადდა რამდენიმე სასწავლო კურსი, რომელიც მომავალ 

პედაგოგებს ასავლის და პრაქტიკაში აჩვენებს მუსიკის სწავლების უახლეს 

მეთოდებს. სწავლა და კრიტიკულ გააზრება, რომელიც პრაქტიკული მუშაობის 

კომპონენტებით მტკიცდება, ახასიათებს თითქმის ყველა სასწავლო კურსს.  

პედაგოგიური პრაქტიკის მოდულში წარმოდგენილია სასწავლო კურსები, 

რომელიც მომავალ პედაგოგს  დამოუკდებელი პროექების განხორციელების 

საშალებას აძლევს. ღია გაკვეთილების დროს, გუნდთან ან სამუსიკო სკოლების 

მოსწავლეებთან მუშოაბის დროს, სტუდენტს უწევს კრიტიკული სიტუაციების 

გადალახვა, მოულოდნელი, არაპროგნოზირებადი გამოწვევების დაძლევა.  

პროგრამის სწავლების შედეგების რუკა მკაფიოდ აჩვენებს, თუ რომელი მოდული 

და საგანი, რომელი შედეგების მიღწევას ისახავს მიზნად. სილაბუსების შინაარსი 

აღნიშნული შედეგების ადეკვატურია. თუმცა თვითშეფასების დოკუმენტი მწირ 

ინფორმაციას გვაძლევს შედეგების ანალიზისა და შდეგების გაზომვის მეთოდეის 

შესახებ. აღნიშნულია რომ შეფასება მიმდინარეობს მუდმივად. ინტერვიუების 

დროს  გახდა ნათელი, რომ აკადემიური პერსონალი და უსდ-ს ადმინისტრაცია 

სტუდენტებთან აწარმოებს წერილობით და ვერბალურ გამოკითხვას სასწავლო 

პროცესების და ხარისხის შესახებ.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი;  

o პროგრამის კურიკულუმი; 

o სილაბუსები;  

o ინტერვიუები ძველი პროგრამის კურსდამთავრებულებთან;  
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o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პედაგოებთან;  

o სწავლების შედეგების რუკა;  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სასირველია, სწავლების შედეგების მონიტორინგისა და სასწავლო პროცესის შესახებ 

გამოკითხვის მეთოდი იყოს მკაფიოდ აღწერილი. გამოკითხვა კი იყოს დისტანციური და 

არ ჩანდეს ინტერვიუერის ვინაობა.  

 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამისსტანდარტთანშესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან 

მეტწილადშესაბ

ამისობაშიამოთხ

ოვნებთან 

ნაწილობრივშეს

აბამისობაშიამო

თხოვნებთან 

არარისშესაბამი

სობაშიმოთხოვ

ნებთან 

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. 

 

2.1პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამაზე დაშვების პირობა ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას, რომელიც 

გარდაუვალ წინაპირობად აყენებს პროგრამაზე სწავლის მსურველს  ჰქონდეს ბაკალავრის 

საფეხურის ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი განათლების დიპლომი; ამავდროულად 

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  

2016 წლის 11 თებერვლის 

ბრძანებით №69 დამტკიცებული „მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო 

პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლების“ (მუხლი 4.2) შესაბამისად, საგნობრივი 

კომპეტენცია, დადასტურებული შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული გამოცდით. წინაპირობას ასევე წარმოადგენს შიდა შესარჩევი გამოცდაც. 

შიდა შესარჩევი გამოცდა გულისხმობს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში მუსიკის 

საგნის სწავლებისას გამოყენებული მეთოდების (რიტმის გრძნობის განვითარება, 

სიმღერის შესწავლა, იმპროვიზაციის ან კომპოზიციის უნარის განვითარებაზე მუშაობა და 

ა.შ.) თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შემოწმებას, მითითებულ პრობლემატიკაზე 

მოდელირებული გაკვეთილის ჩატარების გზით. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა სამართლიანია და უზრუნველყოფს პროგრამის 

შინაარსთან და მოთხოვნებთან ადეკვატურობას. ასევე განაპირობებს აკადემიურ 

პერსონალსა და სტუდენტებს შორის გამართული კომუნიკაციისთვის საჭირო მზაობას და 

საბაზისო ცოდნის არსებობას.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o მუსიკის პედაგოგის მოსამზადებელი პროგრამა;   

o უსდ-ს ვებგვერდი;  
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რეკომენდაციები: 

 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

2.2საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამაშედგენილიაუსდ-შიმოქმედისაგანმანათლებლოპროგრამებისდაგეგმვის, 

შემუშავებისადაგანვითარებისმეთოდოლოგიისგამოყენებით.პროგრამისშინაარსიითვალის

წინებსპროგრამაზედაშვებისწინაპირობებსადასწავლისშედეგებს. 

პროგრამისსტრუქტურათანმიმდევრულიდალოგიკურია.შინაარსიდასტრუქტურაუზრუნვე

ლყოფსპროგრამისსწავლისშედეგებისმიღწევას. 

მისანიჭებელიკვალიფიკაციაშესაბამისობაშიაპროგრამისშინაარსთანდასწავლისშედეგებთან

. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o პროგრამის სტრუქტურა სამი მოდულისგან შედგება. 1. პედაგოგიკისა და 

ფსიქოლოგიის მოდული - 30 კრედიტი; 2. დარგობრივი სპეციალიზაციის მოდული - 

20 კრედიტი; 3. პედაგოგიური პრაქტიკის მოდული -10 კრედიტი დარგობრივი, 

პედაგოგიკის და პრაქტიკული ცოდნის მოდულებში წარმოდგენილია 

თვისობრივად მრავალფეროვანი და შინაარსობრივად  დატვირთული საგნები.   

o პროგრამის შინაარსი შეესაბამება პროგრამის მიზნებსა და შედეგებს და ის 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას. პროგრამის შინაარსი 

აერთიანებს როგორც დარგის, სფეროს და დამსაქმებლის მოთხოვებს, ასევე 
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საერთაშორისო მეთოდოლოგიას. პროგრამის შინაარსის შექმნაში ჩართულია ყველა 

დაინტერესებული მხარე, როგორც უსდ-ს საერთაშორისო პარტნიორები, ასევე 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი და სტუდენტები მომიჯნავე 

პროგრამებიდან.  

o პროგრამის შინაარსი შეესაბამება უსდ-ს მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიას.  

o პროგრამის შინაარსობრივ, თემატურ ნაწილში მკაფიოა რა დრო ეთმობა კლასიკური 

მუსიკისა და ქართული ფოლკლორული მუსიკის შესწავლას, გააზრებას, მათი 

ანბანის სწავლების მეთოდების შემეცნებას. რაც უაღრესად საინტერესო და 

მნიშვნელოვანია, თუმცა ამავე სილაბუსებში არ არის ნათელი  ეთმობა თუ არა დრო 

და ყურადღება იმ ერების მუსიკალიურ ხელოვნებას, რომლებიც ეთნიკური 

უმცირესობების სახით წარმოდგენილნი არიან ჩვენს საზოგადოებაში. 

მასწავლებლის ეროვნული სტანდარტის II თავის მუხლი 4. პუნქტი - დ: 

მასწავლებლისგან ითხოვს კულტურული მრავალფეროვნების დაცვას, 

პატივისცემასა და გათვალისწინებას. რამაც თავის მხრივ უნდა უზრუნველყოდს 

ამავე მუხლის სხვა პუნქტი (ი) მოსწავლეევში (და აქ იგულისხმება ყველა მოსწავლე) 

თვითრეალიზაციისა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o მუსიკის მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამა;   

o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

o ინტერვიუები ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან;  

o სასწავლო საგნების სილაბუსები;  

o სწავლის შედეგების რუკა; 

რეკომენდაციები: 

o სამომავლოდ დარგობრივი მოდულის სასწავლო კურსების შინაარსობრივ ნაწილში 

მკაფიოდ ხილვადი უნდა გახდეს  ის კომპონენტები, რომლებიც უპასუხებენ  

პროგრამის მასწავლებლის ეროვნული სტანდარტის მიერ კულტურული 

მრავალფეროვნების აღიარებისა და დაცვის ღირებულებას. დარგობრივ მოდულში 

მნიშვნელოვანი  დრო ეთმობა ქართული ფოლკლორული მუსიკის შესწავლას, 

გააზრებას, მისი ანბანის სწავლების მეთოდების შემეცნებას, რაც უაღრესად 

მნიშვნელოვანია, თუმცა ხილული არ არის, რა დრო და ყურადღება ეთმობა  სხვა 
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ერების ფოლკლორული მუსიკის გაცნობას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია მომავალი მასწავლებელი ფლობდეს პროფესიულ უნარებს და 

სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, რათა მან შეძლოს ტოლერანტული გარემოს შექმნა, 

ამის წინაპირობა კი იქნება იმ ერების მუსიკალური ტრადიციის ცოდნა-გაზიარება, 

რომლებიც ჩვენს საზოგადოებაში ეთნიკური უმცირესობების სახით არიან 

წარმოდგენილნი, ხოლო მათი კულტურა მჭიდრო ისტორიულ კავშირშია ქართულ 

კულტურასთან.  მასწავლებლის ეროვნული სტანდარტის II თავის მუხლი 4. პუნქტი 

- დ - მასწავლებლისგან ითხოვს კულტურული მრავალფეროვნების დაცვას, 

პატივისცემასა და გათვალისწინებას. რამაც თავის მხრივ, უნდა უზრუნველყოდს 

ამავე მუხლის სხვა პუნქტი (ი) მოსწავლეებში თვითრეალიზაციისა და 

თვითგამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა.  ექსპერტების აზრით, მნიშვნელოვანია 

სასწავლო მოდულები ითვალისწინებდეს ისეთ საგანს, ან არსებული საგნების 

სილაბუსებში შეტანილ ისეთ თემებს, რომელთა ამოცანაც იქნება მუსიკის მომავალ 

პედაგოგს შეეძლოს საქართველოს კულტურაში (მუსიკაში) არსებული 

მრავალფეროვენების დადებით კონტექსტში ჩვენება და ექნება ეთნიკური 

უმცირესობების მუსიკალური ტრადიციის გაზიარების უნარები. 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი,    

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

➢ ძირითადისპეციალობისთითოეულისასწავლოკურსისსწავლისშედეგებიშეესაბამება

პროგრამისსწავლისშედეგებს, 

ხოლოყოველისასწავლოკურსისშინაარსიდაკრედიტებისრაოდენობაშეესაბამებაამკუ

რსისსწავლისშედეგებს; 

➢ სილაბუსშიმითითებულისასწავლომასალადაფუძნებულიასწავლისსფეროს/დარგის

აქტუალურმიღწევებზედაუზრუნველყოფსპროგრამისსწავლისშედეგებისმიღწევას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o მუსიკის მასწავლებლის სასწავლო პროგრამა სამი მოდულისგან შედგება. 

პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის მოდული - 30 კრედიტს მოიცავს. ის წარმოადგენს 

5-კრედიტიან 6 სასწავლო კურსს. დარგობრივი სპეციალიზაციის მოდული - 20 

კრედიტს მოიცავს და მასში გაერთიანებული 6 საგანი -  ერთი 5-კრედიტიანი და 

ხუთი 3-კრედიტიან საგანი  განსხვავებული. საათობრივი გადანაწილება 

განსხვავებულია, რაც აიხსნება სასწავლო კურსების განსხვავებული სპეციფიკით. 

ზოგიერთი თეორიული საგანი მოიცავს ასევე პრაქტიკუმის კომპონენტს.   

პრაქტიკის მოდული, რომელიც 10 კრედიტს აძლევს სტუდენტს, ორი 

მიმართულებით ვითარდება. პრაქტიკა სამუსიკო სკოლაში (5 კრედიტი) და 

პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში (5 კრედიტი).  

o აღსანიშნავია, რომ დარგობრივი სპეციალიზაციის მოდული მრავალფეროვან 

მიდგომებს აერთიანებს. მოდულის ყველაზე ძლიერი მხარეა მუსიკის სწავლების 

ნორვეგიული და სხვა საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გაცნობითი საგნების 

არსებობა. ასევე აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკული მოდული სტუდენტში 

განსხვაებულ პედაგოგიურ გამოცდილებას ავითარებს - გუნდის ხელმძღვანელობა 

და კლასთან მუსიკის გაკვეთილის ჩატარება განსხვავებული პასუხისმგებლობებისა 

და ავტონომიურობის მახასიათებლებს ავითარებს.  

o დაწყებითი, საბაზისო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტი მუსიკაში მასწავლებელს წარმოადგენს იმ ინდივიდად, გიდად, 

რომელმაც მოსწავლეს უნდა გააცნოს ყველა ძირითადი მუსიკალური ჟანრის ენა და 

არა მხოლოდ კლასიკური მუსიკა და ქართული ფოლკლორი. პროგრამის სასწავლო 

მოდულების სილაბუსებში ბუნდოვანია დაეთმობა თუ არა სათანადო ყურადღება 

თანამედროვე ეპოქაში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური პროცესის, 

ფორმისა და ჟანრის ანალიზს. ეს ბუნდოვანება გამძაფრთა პედაგოგებთან 
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ინტერვიუების დროსაც.  

o პროგრამის სასწავლო მოდულებში ბუნდოვანია ითვისებს თუ არა მომავალი 

პედაგოგი იმ ცოდნას და უნარებს, რომელსაც მას ავალდებულებს მუსიკის 

მასწავლებლის სტანდარტი (მუხლი 90. თავი ბ: კომუნიაცია და ინტერპრეტაცია. ბ.ვ 

სტანდარტს - თანამედროვე მუსიკალურ-კულტურული ცხოვრების მიმოხილვა), 

რადგან სილაბუსებში არ ჩანს ზოგადკულტურული და ზოგადსახელოვნებო 

მიმოხილვითი საგნები. იგივე დოკუმენტი გ თავის გ.დ - სტანდარტი მასწავლებელს 

განუსაზღვრავს, რომ მას უნდა შეეძლოს ერთი და იგივე ეპოქის ხელოვნების 

სხვადასხვა დარგის ნაწარმოებებს შორის პარალელის გავლება. რაც ისევ 

გულისხმობს სხვადასხვა დარგების ცოდნას.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o მუსიკის მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამა;   

o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

o ინტერვიუები ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან;  

o სასწავლო საგნების სილაბუსები;  

o სწავლის შედეგების რუკა; 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

o დაწყებითი, საბაზისო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტი მუსიკაში მასწავლებელს წარმოიდგენს იმ ინდივიდად, გიდად 

რომელმაც მოსწავლეს უნდა გააცნოს ყველა ძირითადი მუსიკალური ჟანრის ენა და 

არა მხოლოდ კლასიკური მუსიკა და ქართული ფოლკლორი. სასურველია, 

პროგრამის დარგობრივი სპეციალიზაციის მოდულის სილაბუსებში გამოიკვეთოს 

თანამედროვე ეპოქაში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ჟანრის 

სწავლა-სწავლების კომპონენტები და აისახოს საათობრივ გადანაწილებაში. 

მომავალ პედაგოგს უნდა შეეძლოს მოსწავლეებს გააცნოს ბლუზი, ჟაზი, პოპი, 

ფოლკი, ელექტრონული მუსიკა და სხვა. ანუ მუსიკა, რომელიც მოზარდს ესმის 

გარესამყაროში და პირად სივრცეში და მასში ორიენტაცია უწევს. მნიშვნელოვნად 

მივაჩნია, შესაბამისი სალექციო საათები დაეთმოს (აისახოს სილაბუსებში) 

თანამედროვე მუსიკალური ჟანრების და ფორმების საკითხებს, რათა მომავალი 
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პედაგოგი სიღრმისეულ ცოდნას ფლობდეს სამუსიკო ხელოვნების თანამედოვე 

ბუნების და მრავალფრეოვნების შესახებ. 

o მუსიკის მასწავლებლის სტანდარტი (მუხლი 70. თავი ბ: კომუნიაცია და 

ინტერპრეტაცია. ბ.ვ პუქტი) პედაგოგისგან ითხოვს ხელოვნების 

მრავალდარგობრივი აღქმის უნარის ქონას. კონკრეტულად კი -  თანამედროვე 

მუსიკალურ-კულტურული ცხოვრების მიმოხილვას,  იგივე  დოკუმენტის  გ 

თავში(გ.დ) აღნიშნულია, რომ მასწავლებელს უნდა შეეძლოს ერთი და იგივე ეპოქის 

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნაწარმოებებს შორის პარალელის გავლება. ორივე 

სტანტარტი პედაგოგისგან ითხოვს ხელონების სხვადასხვა დარგის სპეციფიკის 

ცოდნას და თანამედროვე ზოგადკულტურული პროცესების ანალიზის უნარს. 

სასურველი იქნება, სამომავლოდ დარგობრივი სასწავლო კურსები გამდიდრდეს 

ხელოვნების შესავალი კურსით, რომელიც მუსიკის პედაგოგს გადასცემს 

ხელოვნების სხვადასხვა დარგების სამეტყველო ენის  შესახებ ცოდნას. მათი 

შედარების  და პარალელურად ხედვის უნარს.  

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

2.4პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 
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განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o პროგრამა უზრუნველყოფს საინტერესო პრაქტიკული გამოცდილებების გადაცემას. 

პრაქტიკული უნარები და გამოცდილება, რომელსაც აყალიბებს პროგრამის 

პედაგოგიური პრაქტიკულო მოდულის ორი სასწავლო კურსი შესაბამისობაშია 

როგორც მასწავლებლის სტანდარტთან, ასევე მუსიკის მასწავლებლის დარგობრივ 

მახასიათებელთან. პედაგოგიური პრაქტიკის მოდული 10-კრედიტიანია. მოიცავს 

ორ 5-5 კრედიტიან სასწავლო კურსს : 1. პრაქტიკა სამუსიკო სკოლაში. აღნიშული 

კურსი გუნდის დირიჟორობისა და მართვის გამოცდილებას სძენს სტუდენტს. 2. 

პედაგოგიური პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში. აღნიშნული კურსი 

სასკოლო გაკვეთილის დაგეგმვას და განსაზღვრულ დროში თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნის გაცების უნარების ათვისებას ისახავს მიზნად. ორივე 

რუსისთვის საკონტაქტო საათებად სილაბუსში გაწერილია 40-45 საათი.  

პედაგოგიური პრაქტიკის მოდულის ღირსებად უნდა აღვიქვათ განსხვავებული 

სპეციფიკის პედაგოგიური გამოციდლებების გაცემა. ასევე განსხვავებული სამუშაო 

გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა.  

o პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს როგორც მნიშვნელოვანი საბაზისო 

პედაგოგიური გამოციდლება, ასევე აუცილებელი უნარები თუ როგორ გამოიყენოს 

და აამოქმედოს პრაქტიკაში დარგობრივი ცოდნა.  

o მუსიკის პედაგოგის ძველი  მოსამზადებელი პროგრამის კურსდათავრებულებთან 

ინტერვიუების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამა წარმატებით 

ავითარებს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს და ცოდნის პრაქტიკაში გაცოცხლების, 

სწავლა- სწავლების გამოცდიელბას.  

o ამჟამად არსებული ორი ს კოლიდან ერთი არის პრესტიჟული კერძო სკოლა, ხოლო 

მეორე სპეციალიზირებული მუსიკის მიმართულებით. პროექტებში ჩართულ 

სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, შეხება ჰქონდეთ სხვა სოციალურ 

ჯგუფებთან, თუმცა პრაქტიკის ფარგლებში ნაკლებად არის ამის შანსი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუები კურსდამთავრებულებთან;  

o ინტერვიუები სასწავლო საგნების სილაბუსების ავტორებთან და პედაგოგებთან;  

o მუსიკის მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამა ;  

 



19 

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐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 

 

o პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის ნათელია 

თითოეული სტუდენტის საჭიროებისა და ინტერესების შესაბამისი მეთოდების 

შემუშავების აუცილებლობა.  

o სასწავლო პროგრამის სამივე მოდულში ვხედავთ სასწავლო კურსებს, რომელტა 
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შინაარსი და თემატური განლაგება მოიცავს ისეთ თეორიულ პრაქტიკულ 

კომპონენტებს, რომელტა ამოცანაც არის სტუდენტში განავითარონ სწავლა-

სწავლების მნიშვნელოვანი მეთოდები. მაგალითად თანამშრომლობითი სწავლაბა. 

ამ მეთოდის სწავლების შედეგები მირწევადია თავად მუსიკის სწავლების 

სპეციფიკიდან გამომდინარე. მუსიკალური დიდაქტიკის კურსი მთლიანად 

გაებულია სწავლა-სწავლების მეთოდებით. სახეზეა ძალიან ეფექტური მიდგომები, 

რომლთა განხორიცელებაც ხდება  თანამშრომლობითი და ჯგუფური მუშაობით, 

ქართული ფოლკლორის კურსში, ვხედავთ როლური თამაშების მეთოდის. 

პედაგოგიური პრაქტიკის მოდულის ორივე სასწავლო კურსი ავითარებს ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლების ცოდნა-უნარებს.    

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან;  

o ინტერვიუები მომიჯნავე პროგრამების სტუნდეტებთან; 

o თვითშეფასების დოკუმენტი;  

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 



21 

 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐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 სტუდენტების შეფასების პროცედურა გამჭვირვალეა და გაწერილია სილაბუსებში. 

o შეფასების სისტემა 100 - ქულიანია. ფინალური შეფასებისთვის სტუდენტმა 

სემესტრის განმავლობაში უნდა დააგროვოს სულ მცირე 51 ქულა.    

o შუა სემესტრული და ფინალური შეფასების პროცედურა სხვადასხვა კურსებზე 

განსხვავებულია. ზოგიერთი კურსი მოიცავს მხოლოდ ერთ შუალედურ შეფასებას. 

ზოგიერთი - ორს. განსხვავდება სემესტრული შეფასების ქულათა გადანაწილების 

პრინციპიც.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o მუსიკის მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამა   

 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

o ექსპერტთა ჯგუფი ითვალისწინებს სხვადასხვა სასწავლო მოსულისა და მატში 

გაერთიანებული სასწავლო კურსების განსხვავებულ ამოცანებსა და 

სპეციფიკურობას. ამის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, სასურველია, იყოს 

მცდელობა, რომ  სილაბუსებში ერთნაირ სქემითა და დიზაინით იყოს გაწერილი 

შეფასების სისტემა. კარგი იქნება, პედაგოგებმა შეიმუშაონ შეფასების / ქულათა 

გადანაწილების თუ უნივერსალური არა, მსგავსი სისტემა და თანაფარდობა მაინც.  

ამას გარდა, სტუდენტისთვის ბევრად იოლად აღქმადი თუკი ეს შეფასების სისტემა 
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წარმოდგენილი იქნება ერთნაირი, ან   მსგავსი დიზაინის სქემით.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამისსტანდარტთანშესაბამისობა 

  

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. 

 

3.1სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან 

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o გამომდინარე უსდ-ს შეზღუდული ბიუჯეტიდან და პროგრამაზე მისაღებ 

დამსწრეთა სიმცირიდან, დაწესებულებას არ ჰყავს გამოყოფილი ცალკე პირი, 

რომელიც იზრუნებს სტუდენტთა აკადემიურ და კარიერულ განვითარებაზე, თუმცა 

სტუდენტები ადასტურებენ, რომ ეს საქმე წარმატებით აქვთ შეთავსებული 

პროგრამის ხელმძღვანელს, ადმინისტრაციას და აკადემიურ პერსონალს.  

o სტუდენტებს კომუნიკაცია აქვთ არა მხოლოდ მემორანდუმით განსაზღვრულ 

პრაქტიკის სკოლაში, არამედ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ხვდებიან 

სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს, მათ პოტენციურ მოსწავლეებს, დამსაქმებლებს, 

კოლეგებს. 

o კითხვაზე, რამდენად უწყობენ ხელს სტუდენტების დასაქმებას და კარიერულ 

წინსვლას, ადმინისტრაცია პასუხობს, რომ მათი გამოცდილებით მათთან მოდიან 

უკვე დასაქმებული პირები პროფესიული განვითარებისთვის, თუმცა თუ ასეთი 

შემთხვევა ექნებათ, მათ აქვთ საქმიანი კომუნიკაცია პოტენციურ დამსაქმებელთან 

(საჯარო და სპეციალიზირებულ სკოლებთან), იღებენ მათგან უკუკავშირს და 

თანამშრომლობენ პროგრამის განვითარების მიზნით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუადმინისტრაციასთან, პროგრამისხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსადადოქტორანტებსჰყავთკვალიფიციურიხელმძღვანელი. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლოპროგრამისთვითშეფასებისანგარიშის, 

მასზეთანდართულიდოკუმენტაციისადააკრედიტაციისვიზიტისშედეგადმიღებულ

ინფორმაციაზედაყრდნობითაღწერეთ, 

გააანალიზეთდაშეაფასეთსაგანმანათლებლოპროგრამისმოცემულისტანდარტისკომ

პონენტისმოთხოვნებთანშესაბამისობა; 

ანალიზშიუნდააისახოსპრობლემატურისაკითხები (ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტისმტკიცებულებები/ინდიკატორებიშესაბამისიდოკუმენტებისადაინტერ

ვიუსშედეგებისჩათვლით 
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რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი(მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამისსტანდარტთანშესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობა

ში 

მოთხოვნებთა

ნ 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალურ

ი მუშაობა 
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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 

 

➢ პროგრამასახორციელებენშესაბამისიკვალიფიკაციისმქონეპირები, 

რომლებსაცაქვთპროგრამითგათვალისწინებულისწავლისშედეგებისგამომუშავებისა

თვისაუცილებელიკომპეტენცია; 

➢ პროგრამისგანმახორციელებელიაკადემიური/სამეცნიეროდამოწვეულიპერსონალის

რაოდენობადადატვირთვაუზრუნველყოფსსაგანმანათლებლოპროგრამითგანსაზღვ

რულისასწავლოპროცესისწარმართვასდაასევე, სამეცნიერო- 

კვლევითი/შემოქმედებითი/ 

საშემსრულებლოსაქმიანობისადასხვამათზედაკისრებულიფუნქციებისჯეროვანშეს

რულებას. 

აკადემიურდამოწვეულპერსონალსშორისბალანსიუზრუნველყოფსპროგრამისმდგრ

ადობას; 

➢ პროგრამისხელმძღვანელსგააჩნიაპროგრამისშემუშავებისათვისაუცილებელიცოდნა

დაგამოცდილებადაუშუალოდააჩართულიპროგრამისგანხორციელებაში; 

➢ პროგრამისსტუდენტები, უსდ-

ისმიერუზრუნველყოფილებიარიანსათანადორაოდენობისადაშესაბამისიკომპეტენც

იისმქონეადმინისტრაციულიდადამხმარეპერსონალით. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o პროგრამას ახორციელებენ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მუსიკისა და 

პედაგოგიკის სპეციალისტები. მათ აქვთ განახლებული ცოდნა იმისთვის, რომ 

მოამზადონ თანამედროვე ტიპის მუსიკის მასწავლებლები. ადგილობრივი 

პროფესორები ძირითადად გახლავთ სხვადასხვა ტიპის მუსიკოსები, რაც 

სტუდენტს აძლევს პროფესიული თვალსაწიერის გაფართოების საშუალებას (ერთ 

მათგანს აქვს თანამედროვე სწავლების სტრატეგიებისა და მუსიკის ცოდნა 

თანაბრად), ხოლო მოწვეული პროფესორები გარდ ამუსიკალური 

სპეციალიზაციებისა, არიან თანამედროვე პედაგოგიური ცოდნისა და 

გამოცდილების მქონეები (ერთი მათგანია მხოლოდ მუსიკოსი, პროფესიული 

პედაგოგიური გამოცდილების გარეშე). ეს გუნდი საბოლოო ჯამში იძლევა 

მრავალფეროვანი გამოცდილების მიღების საშუალებას. 

o პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელების 

პროცესში და აკონტროლებს ხარისხს მუსიკის კურიკულუმების მიმართულებით. 
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პედაგოგიკის მიმართულებით შინაარსს აკონტროლებს პროგრამაში ჩართული 

ადგილობრივი პროფესორი. 

o მოწვეულ და ადგილობრივ პროფესორებს საათები გადანაწილებული აქვთ 

იმგვარად, რომ არ ეშლებათ ხელი კვლევითი-სამეცნიერო საქმიანობის 

განხორციელებაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამაშიდასაქმებულილექტორებისსივები 

o ადგილობრივდამოწვეულლექტორებთანინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 
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➢ დაწესებულებარეგულარულადაწარმოებსპროგრამაშიჩართულიაკადემიური, 

სამეცნიეროდამოწვეულიპერსონალისშეფასებასადაშედეგებისანალიზს; 

➢ უსდზრუნავსაკადემიური, 

სამეცნიეროდამოწვეულიპერსონალისპროფესიულგანვითარებაზე, 

ასევეხელსუწყობსმათმიერსამეცნიერო/კვლევითისაქმიანობისგანხორციელებას. 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

o უსდ აწარმოებს პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასებას და 

შედეგებს ითვალისწინებს მათი განვითარებისთვის დაგეგმილ აქტივობებში. 

o აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ უსდ-ს მიერ 

შეთავაზებულ სხვადასხვა პროექტებში პროფესიული განვითარების მიზნით. 

პროექტები ფინასდება როგორც ქართული (მაგ. შოთა რუსთაველის ფონდი), ასევე 

საერთაშორისო ფონდებისგან (მაგ: გერმანიასთან და ნორვეგიასთან 

თანამშრომლობით). 

o პერსონალის თქმით, საერთაშორისო პროფესიული ურთიერთობები ეხმარებათ არამ 

ხოლოდ მუსიკის მიმართულებით განვითარებაში, არამედ ავითარებს მათ ინტერ 

დისციპლინურ ცოდნებს 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o წარმოდგენილიდოკუმენტებიპერსონალისგანვითარებისშესახებ. 

o ინტერვიუებიაკადემიურდამოწვეულპერსონალთან.  

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 
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რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐მეტწილადშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივშესაბამისობაშიამოთხოვნებთან 

☐არარისშესაბამისობაშიმოთხოვნებთან 

 

 

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 

 

o უსდ უზრუნველყოფილია პროგრამის მონაწილეებისთვის საკმარისი 

აუდიტორიებით, ინსტრუმენტებით, ტექნოლოგიური ბაზით და დამხმარე 

საშუალებებით. 

o შენობაში მდებარეობს ბიბლიოთეკა, სადაც ინახება წიგნები, ნოტები, დისკები, 

მოსასმენი აპარატურა და კომპიუტერული ოთახი, საიდანაც სტუდენტებს წვდომა 

აქვთ ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე. 

o ელექტრონული ბიბლიოთეკა სრულად მოიცავს სასწავლო პროგრამაში შემავალ 

ლიტერატურას. 

o შენობა არ არის ადაპტირებული უნივერსალური დიზაინის პრინციპებით. 

ინტერიერის მოწყობა არ უწყობს ხელს სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანების 

დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას.  

o როგორც ადმინისტრაციასთან საუბარში გამოიკვეთა, არსებობს ორი ბარიერი ამ 

საკითხთან მიმართებით, ბიუჯეტის სიმწირე და შენობის კულტურული 

მემკვიდრეობის სტატუსი, რომელიც ნებისმიერ ჩარევას ართულებს. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o მატერიალურ-ტექნიკურიბაზისდათვალიერება 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცის შესაქმნელად შენობას სჭირდება 

უნივერსალური დიზაინის მიხედვით ადაპტირება. 

 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐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. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o პროგრამა ცხადდება 10 ვაკანტური ადგილით. აქედან 5 სტუდენტის სწავლას 

აფინანსებს სახელმწიფო 100 პროცენტიანი გრანტით (2250 ლარი ორ სემესტრზე), 

ხოლო 5 სტუდენტი თავად ფარავს ხარჯებს. ჯამური ბიუჯეტი ფარავს აკადემიური 

პერსონალის ხარჯებს. პროგრამაში შემავალი არასავალდებულო დამატებითი 

პროექტები ფინანსება დადაწესებულების სხვადასხვა გრანტით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიუჯეტისდოკუმენტი 

o ინტერვიუადმინისტრაციასთან 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐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 

არარის 

შესაბამისობაში

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

    

 

 

 

5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და 

განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და იყენებს 

ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იღებს სტუდენტთა უკუკავშირს 

შეფასების ანონიმური კითხვარის მეშვეობით. გარდა ამისა, სტუდენტების თქმით 

მიმდინარეობს ღია დისკუსიებიც ხარისხის განვითარების მიზნით. მათი თქმით, 

ხშირად ყოფილა პრეცედენტი, როდესაც მათი უკუკავშირი გაითვალისწინა 

პროგრამის ხელმძღვანელმა. მაგ. პროგრამას ემატება სავალდებულო-არჩევითი 

საგნები, სტუდენტების მიჩნევით საბაზისო საგანი გადადის პირველ სემესტრში, 

კურსდამთავრებულები ჩაერთვებიან მიმდინარე პროექტებში და ა.შ. 

o ხარისხის სამსახური და პროგრამის ხელმძღვანელი თანამშრომლობენ, როგორც 

შიდა, ასევე გარე რეგულაციების შესასრულებლად.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სკოლასთანმემორანდუმი 

o ინტერვიუებიხარისხისსამსახურთან, 

სტუდენტებთანდაპროგრამისხელმძღვანელთან. 

რეკომენდაციები: 
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წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სასურველია, ხარისხის სამსახურმა უზრუნველყოს მეტი საქმიანი კომუნიკაცია სხვადასხვა 

პროგრამის სტუდენტებს შორის და ასევე ხელმისაწვდომობა მარკეტინგული კომუნიკაციის 

უნარების განვითარებაზე, პროექტიც შექმნასა და მართვაზე, ფინანსების მოძიების 

სტრატეგიებზე, რაც გააუმჯობესებს სკოლებში მათ როლსა და მდგომარეობას. 

 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამარეგულარულადიყენებსგარეხარისხისშეფასებისშედეგებს. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

o უსდ-ს სრულად აქვს წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.  

o დოკუმენტაცია ასახავს აკრედიტაციისთვის საჭირო ყველა ინფორმაციას და მის 

წარმოებაში ჩართულია უსდ-ს თანამშრომლები სხვადასხვა დონეზე. 

o ინტერვიუები ადასტურებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ნამდვილობას. 
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o პროგრამა არსებობდა, თუმცა აკრედიტაციის წყვეტის გამო თავიდან იწყებს 

აკრედიტაციის პროცედურას და იყენებს შესაძლებლობას, გაითვალისწინოს 

საკუთრი გამოცდილება.  

o პროგრამაში ასახულია გარე ხარისხის შეფასების შედეგები, რაც მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და პორტენციური 

დამსაქმებლების მიერ იყო განხორციელებული. 

o თვითშეფასების ანგარიშის გაცნობის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წამომადგენლებთან, ასევე დამსაქმებლებთან ინტერვიუების საფუძველზე კომისია 

თვლის, რომ გარე ხარისხის შეფასების მიმართულებით უნივერსიტეტი 

ინტენსიურად თანამშრომლობს და მართავს შეხვედრებს დამსაქმებლებთან. უსდ-ს 

2 სკოლასთან აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, თუმცა კომუნიკაცია 

აქვს პოტენციურ დამსაქმებლებთან სხვადასხვა სკოლაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o წარმოდგენილი დოკუმენტაცია 

o აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 
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☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამისმონიტორინგიდაპერიოდულიშეფასებახორციელდებააკადემიური, სამეცნიერო, 

მოწვეულიადმინისტრაციული, დამხმარეპერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლებისდასხვადაინტერესებულიმხარეებისჩართულობითინფორმაციისსისტემურ

იშეგროვების, დამუშავებისადაანალიზისმეშვეობით. 

შეფასებისშედეგებიგამოიყენებაპროგრამისგასაუმჯობესებლად.  

სტანდარტისმოთხოვნებთანშესაბამისობისაღწერითიმიმოხილვადაანალიზი 

 

o უსდ-ს წარდგენილი აქვს შეფასების ფორმები, თვითშეფასების ანგარიში, სადაც 

ასახულია პროგრამაზე ყოველწლიური მუშაობისა და განვითარების გზა.  

o უსდ თანამშრომლობს პოტენციურ დამსაქმებელთან და პროგრამის მოდიფიცირებას 

ახორციელებს ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. 

o პროგრამის მონიტორინგი განხორციელდა აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, 

ადმინისტრაციული პერსონალის, მომიჯნავე პროგრამების სტუდენტებისა და 

,კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების ჩართულობით. მათი დადებითი 

უკუკავშირი და რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის გათვალისწინებულია 

ანგარიშის ფორმაში.  

o საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენების მიზნით უნივერსიტეტის 

აკადემიურ პერსონალს  კონტაქტი აქვს საერთაშორისო საგანმანათლებლო 

პროგრამებთან, უცხოელ კოლეგებთან სასწავლო ვიზიტები და მათი მოწვევა 

ხორციელდება საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში. ძირითადი პარტნიორი 

არის ოსლოს მუსიკის აკადემია. 

o პროგრამის შედეგების ანალიზით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

რეკომენდაციებს აძლევს პროგრამის ხელმძღვანელებს, თუმცა ამ მიმართულებით 

აღარ ახორციელებს მონიტორინგს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o საპარტნიორო მემორანდუმები 

o შეფასების ფორმები 
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o ინტერვიუები 

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიცუსდ-

მუნდაგაითვალისწინოსიმისათვისრომპროგრამამდააკმაყოფილოსსტანდარტისმოთ

ხოვნები 

რჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

არასავალდებულოხასიათისრჩევებიპროგრამისგანვითარებისთვის 

საუკეთესოპრაქტიკა (არსებობისშემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, 

რომელიცარისგამორჩეულადეფექტურიდარომელიცშეიძლებაგახდესსამიზნენიშნუ

ლიანმაგალითისხვასაგანმანათლებლოპროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი (მოქმედიაკრედიტებულიპროგრამისშემთხვევაში)  

 

o მნიშვნელოვანიმიღწევებიდა/ანპროგრესი, 

რომელიცპროგრამაშიგანხორციელდაწინააკრედიტაციისშემდეგ 

(ასეთისარსებობისშემთხვევაში) 

 

შეფასება 

o გთხოვთ, შეაფასოთპროგრამისსტანდარტისაღნიშნულკომპონენტთანშესაბამისობა 

☐შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

☐არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

 

პროგრამისსტანდარტთანშესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან 

მეტწილადშესაბ

ამისობაშიამოთხ

ოვნებთან 

ნაწილობრივშეს

აბამისობაშიამო

თხოვნებთან 

არარისშესაბამი

სობაშიმოთხოვ

ნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობისშემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ-თბილისის ვანო 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  მუსიკის დაწყებითი-საბაზო-

საშუალო საფეხურის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 38 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არარის 

შესაბამისობაშიმ

ოთხოვნებთან 

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 თავმჯდომარე 

სოფიო კილასონია                                                                                                              

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი 

სალომე ჩარკვიანი     


