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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1
 

 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

სსიპ   -   იაკობ   გოგებაშვილის   სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 231187168 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

 
 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება გამოყენებითი ეკონომიკა 

უმაღლესი განათლების საფეხური დოქტორანტურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2 ეკონომიკის დოქტორი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0311 ეკონომიკა 

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 40 

პროგრამის სტატუსი 
(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული 

 
 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 
 

 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

გიორგი   ღაღანიძე,   ივანე   ჯავახიშვილის 

სახელობის        თბილისის        სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, ეკა გეგეშიძე, საქართველოს უნივერსიტეტი, 
 

 
1  ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2   უცხო  ქვეყნის  კანონმდებლობის  შესაბამისად  აღიარებულ  უმაღლეს  საგანმანათლებლო  დაწესებულებასთან 

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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ქვეყანა) საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 
ქვეყანა) 

ნინო       ტალიკაძე,ივანე       ჯავახიშვილის 

სახელობის        თბილისის        სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 

 
 

    ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

სსიპ          იაკობ          გოგებაშვილის          სახელობის თელავისსახელმწიფო უნივერსიტეტის 
“გამოყენებითი     ეკონომიკის“     სადოქტორო     პროგრამას     2015     წლის     28     ივლისის 

გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია 5 წლის ვადით. ამჟამად პროგრამა გადის გეგმიურ 

აკრედიტაციას. საგანმანათლებლო პროგრამის მიმდინარეობისას დაცული იქნა 1 

დისერტაცია. აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფი გაეცნო დისერტაციას (ავტორეფერატს). 

სამომავლოდ დასაცავი დისერტაციების თემატიკა, კვლევის ძირითადი შედეგები საკმაოდ 

კარგადაა გააზრებული. ამჟამად პროგრამაზე სწავლობს 8 სტუდენტი, სტატუსი შეჩერებული 

აქვს 4 სტუდენტს. აღსანიშნავია, რომ   აკრედიტაციებს შორის პერიოდში სადოქტორო 

პროგრამების განხორციელებაში მოხდა მნიშვნელოვანიცვლილებები.ამჟამად აღნიშნული 

პროგრამა წარმოადგენს ერთადერთ სადოქტორო პროგრამას, რომელსაც ანხორციელებს 

უნივერსიტეტი. 
 

 
 
 

    აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

ვიზიტი განხორციელდა დისტანციურად, დისტანციური შეხვედრების დროს სერიოზული 

ტექნიკური პრობლემები არ დაფიქსირებულა. მთლიანად ვიზიტმა ჩაიარა საქმიან და 

კონსტრუქციულ ვითარებაში. უსდ-ს კოლექტივი, როგორც ადმინისტრაციული, ასევე 

აკადემიური პერსონალი კეთილგანწყობილი იყო აკრედიტაციის ექსპერტების მიმართ. 

საუბრებში კიდევ ერთხელ დადასტურდა მათი  პროფესიონალიზმი. ასევე უნდა აღინიშნოს, 

რომ ზოგიერთ შემთხვევაში დადასტურებული შეუსაბამობების დროს უსდ-მ წარმოადგინა 

დამატებითი დოკუმენტაცია ვიზიტის მსვლელობისას, თუმცა ამის შესაძლებლობა იყო 

ვიზიტამდე. ასევე წარმოდგენილი იქნა დოკუმენტაცია, რომელიც აღარ ასახავდა არსებულ 

რეალობას, მაგ. ვადაგასული შრომითი ხელშეკრულება.ვიზიტის დროს შევხვდით 

უნივერსიტეტის რექტორს, კანცლერს, ადმინისტრაციულ პერსონალს, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებს. საინტერესო იყო შეხვედრა პოტენციურ 

დამსაქმებლებთან, კურსდამთავრებულთან და დოქტორანტებთან.ვირტუალურად 

დავათვალიერეთ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა. 
 
 
 

•    საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 
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საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისობაშია პირველ, მესამე და მეხუთე სტანდარტებთან 

მიმართებაში,   მეტწილად   შეესაბამება   მეორე  სტანდარტს   და   ნაწილობრივ   შეესაბამება 

მეოთხე სტანდარტს. 

მეორე სტანდარტთან მიმართებაში მიზანშეწონილია დისერტაციების შეფასების სისტემის 

პროცედურულად დეტალურად გაწერა. ასევე აუცილებელი იქნება გარკვეულ სასწავლო 

კურსებში მინიმალური ზღვრების დაზუსტება. 

მეოთხე  სტანდარტთან  მიართებაში  აუცილებელია  საკუთარი  აკადემიური  პერსონალის 

წილის გაზრდა, ასევე აუცილებელია ცვლილებების დროული განხორციელება, რათა 

სილაბუსებში  არ  აღმოჩენილიყო  უსდ-თან  შრომოთი  ხელშეკრულების  არ  მქონე  პირები. 

ასევე აუცილებელია პროგრამის ბიუჯეტის უფრო დეტალური გაწერა და ზოგადად 

საბიუჯეტო პოლიტიკის დოკუმენტის შექნა. 
 
 
 
 

    რეკომენდაციები 

 
•   მიზანშეწონილია დაფინანსდეს დოქტორანტების მიერ მაღალრეიტინგულ გამოცემებში 

მინიმუმ ერთი სტატიის გამოქვეყნება 

•     სილაბუსებში   მოხდეს   სწავლება-სწავლის   მეთოდებისა   და   აქტივობების 

ერთმანეთისაგან გამიჯვნა და ცალ-ცალკე წარმოდგენა, როგორც ეს განისაზღვრა „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვარის №3 

ბრძანებით. 
 

• მიზანშეწონილია     დეტალურად     გაიწეროს     სადისერტაციო     ნაშრომის     შეფასების 

პროცედურა და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი. 

• მიზანშეწონილია    დაზუსტდეს    სასწავლო    კურსებში    მინიმალური    კომპეტენციის 

ზღვრები. 

•        მიზანშეწონილია   მოხდეს   აკადემიური   პერსონალის   ზრდა,   რაც   სადოქტორო 
პროგრამის  აკადემიურ  მდგრადობას  გაზრდის.  ამასთან  ერთად  სადოქტორო  პროგრამის 

მიზნებში აღნიშნული რეგიონალური საკითხების აქტუალიზაცია უფრო ეფექტიანი იქნება 

საკუთარი აკადემიური პერსონალის პირობებში. 

•        მიზანშეწონილია     პროგრამის     ბიუჯეტში     განსაზღვრული     იყოს     სამეცნიერო 

კონფერენციებში, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ გამართულში მონაწილეობის ხარჯები. 

მიზანშეწონილია უნივერსიტეტმა ხელი შეუწყოს აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, 

მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ონ-ლაინ კონფერენციებში. ასევე უნდა მოხდეს 

დოქტორანტების, თუნდაც ნაწილობრივი დაფინანსება საერთაშორისო ონ-ლაინ 

კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად. 

• ასევე   მიზანშეწონილია   განისაზღვროს   სამეცნიერო   კვლევების   დაფინანსებაზე 

გამოყოფილი თანხები და გაიწროს ამ თანხების განაწილების მექანიზმი. 
 

• მიზანშეწონილია განისაზღვროს პროგრამის ფინანსური მდგრადობის კონცეპტუალური 

მიდგომები (ხარჯების ნაწილის დაფარვა, ერთობლივი  პროგრამები, ხარჯების გაზიარება 

თუ სხვა რამ). ამის შესაბამისად უნდა გაიწეროს საბიუჯეტო პოლიტიკის დოკუმენტი, 

განისაზღვროს კრიტიკული ნიშნულები/ინდიკატორები, დაწესდეს სადოქტორო პროგრამის 

ფინანსური მდგომარეობის შემოწმების პირობები. 
 
 
 
 

    რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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•       სასურველია მოხდეს მიზნის მოდიფიცირება იმგვარად, რომ მასში უფრო მეტად 

გამოჩნდეს ინტრნეციონალიზაციის ელემენტები და ამავდრულად არ იყოს აქცენტი 

გაკეთებული ნაშრომის შექმნაზე. 

•        სასურველია    უსდ-მ    მოახდინოს    სწავლის   შედეგების    შეფასების    კვლევა    და 

დოკუმენტირება. 

•        სასურველია   უსდ-მ   განახორციელოს   კვლევითი   პროექტები   და   უზრუნველყოს 
სტუდენტების ჩართვა. 

• მიზანშეწონილია   საქართველოს   სხვა   უსდ-თან   შეთანხმებების   ხელმოწერა,   რაც 

გაამარტივებს და გააფართოვებს მონაცემთა ბაზებზე წვდომას. 
 

• გარე     ექსპერტ-შემფასებლების     (ადგილობრივი     თუ     საერთაშორისო)     ჩართვა 

პროგრამის   შეფასების   პროცესში,   მისი   სამომავლო   სრულყოფის   უზრუნველსაყოფად 

(რადგან არ დასტურდება დოკუმენტაციით). 

 
    საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 
 
 
 

  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 
 
 

სსიპ    იაკობ    გოგებაშვილის    სახელობის თელავისსახელმწიფო უნივერსიტეტის 

“გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამას 2015 წლის 28 ივლისის 

გადაწყვეტილებით გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამას მიენიჭა 

აკრედიტაცია 5 წლის ვადით. ამჟამად პროგრამა გადის გეგმიურ აკრედიტაციას. 

დაგაგემილია პროგრამამ მოამზადოს   შესაბამისი პროფილის მქონე მაღალი დონის 

სპეციალისტები, რომლებიც იქნებიან დასაქმების შრომის ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანები და წარმატებით   განახორციელებენ   სასწავლო და კვლევით 

საქმიანობას აკადემიური კეთილსინდისიერების პრონციპების დაცვით.   ეკონომიკის 

დოქტორს  შეუძლია  საქმიანობის  განხორციელება  აკადემიურ  და  სამეცნიერო 

სფეროებში,  სახელმწიფო და  კერძო  უმაღლესი  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

ეროვნულ ბანკსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, აგრეთვე საჯარო, კორპორაციულ, 

არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. 
 

პროგრამაში გამოყოფილია ძირითადი მიზანი, რომელიც ემსახურება დოქტორის 

აკადემირი ხარისხის მოქნე პირის მომზადებას “გამოყენებითი ეკონომიკის“ 

სპეციალიზაციით. 
 

პროგრამის მიზნებია: 
 

გამოყენებითი   ეკონომიკის   სადოქტორო   პროგრამა   სთავაზობს   დაინტერესებულ 

საზოგადოებას შესაბამისი პროფილის მქონე მაღალი დონის სპეციალისტების მომზადებას, 

რომლებიც შეძლებენ ეკონომიკაში არსებული მიღწევების გაუმჯობესებასა და სრულყოფას; 

იქნებიან          დასაქმების          შრომის          ბაზარზე          კონკურენტუნარიანები          და 

წარმატებითგანახორციელებენ                       სასწავლო                       და                       კვლევით 

საქმიანობასაკადემიურიკეთილსინდისიერებისპრინციპებისდაცვით. 

აქედანგამომდინარეპროგრამისმიზანია: 
 

1. ეკონომიკისდოქტორის  ხარისხის  მქონე  მაღალკვალიფიციურისამეცნიერო 

კადრისმომზადება, რომელიც შეძლებს სიღრმისეულიმიკრო- 

მაკროეკონომიკისთეორიულიცოდნის გამოყენებით ახალი ცოდნის 

შექმნაზეორიენტირებულიორიგინალურიკვლევების 



 

 

დამოუკიდებლადჩატარებას, 

მეცნიერულიკვლევისშედეგებისპრაქტიკაშიდანერგვისგზებისძიებასადაშესაბამ 

ისირეკომენდაციებისშემუშავებას; 
 

2.   ეკონომიკის მიმართულებით მაღალისამეცნიერო ღირებულების მქონე ნაშრომის 

შექმნა, რომელიც წარმოაჩენს პრობლემას და სიახლეს შესაბამისი საკითხის 

შესწავლა–განვითარებაში, როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის მასშტაბით; 
 

3. საუნივერსიტეტო                  განათლებისსისტემისგანვითარებისა                  და 

სიცოცხლისუნარიანობისუზრუნველსაყოფადხელიშეუწყოსთანამედროვესწავლ 

ებასწავლისმეთოდოლოგიითაღჭურვილიეთიკური პრინციპების მქონე 

აკადემიურიკადრისმომზადებას. 
 

მიზანში  წარმოდგენილია  ცოდნის,  უნარებისა  და  კომპეტენციები,  რომლებიც 

ექნება კურსდამთავრებულს პროგრამის დასრულების შემდეგ, რომელიც იყენებს 

ეკონომიკის მეცნირებაში არსებულ თანამედროვე მიღევებს და ქმნის ახალს მიმართული 

იგი და რა წვლილი შეაქვს დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 
 

სწავლების   მიზნები   შეესაბამება   ეროვნული   კვალიფიკაციების   ჩარჩოს   მე-8 

საფეხურს. 
 

თუმცა, კარგი იქნება თუ მოხდება მიზნის მოდიფიცირება იმგვარად, რომ მასში 

უფრო მეტად გამოჩნდეს ინტრნეციონალიზაციის ელემენტები და ამავდრულად არ იყოს 

აქცენტი გაკეთებული ნაშრომის შექმნაზე. 
 

პროგრამის  მიზანი  სრულად  გააზრებული  აქვს  უნივერისტეტის 

ხელმძღვანელობას, აკადემიურ და დამხმარე პერსონალს.პროგრამის მიზანი 

შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. 
 

პროგრამაზე ინფორმაცია სრულად არის ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე, 

სადაც დაინტერესებული პირი ამომწურავად შეიძლება გაეცნოს პროგრამას, კურიკულუმს, 

საგნების აღწერას, სასწავლო განრიგს, მიღების წესს. იქვეა წარმოდგენილი სხვა 

პირობებიც,https://tesau.edu.ge/. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

•   საგანმანათლებლო პროგრამა; 

•   უნივერსიტეტის მისია; 

•   შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 

• ინტერვიუები   პროგრამის   ხელმძღვანელებთან,   თვითშეფასების   ჯგუფთან   და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან; 

•   უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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o სასურველია მოხდეს  მიზნის მოდიფიცირება  იმგვარად,  რომ მასში  უფრო მეტად 

გამოჩნდეს ინტრნეციონალიზაციის ელემენტები და ამავდრულად არ იყოს აქცენტი 

გაკეთებული ნაშრომის შექმნაზე. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

 

 პროგრამის   სწავლის    შედეგები   აღწერს   იმ   ცოდნას,   უნარებსა   ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

   შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

სსიპ  იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამაში ჩამოყალიბებულია 7 შედეგი, 

რომელთაგან 3-3 ცოდნა და გაცნობიერებას და უნარს წარმოდგენს, ხოლო ერთი 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობას. 
 

სწავლის შედეგები ჩამოყალიბებულია „განათლების ხარისხის განვითარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ბოლო ცვლილებების  (20.09.2018) 

და    საქართველოს  განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა  და  სპორტის  მინისტრის 

2019 წლის 10 აპრილის #69/ნ   ბრძანებით დამტკიცებული განახლებული ეროვნული 
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კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისად. 
 

სწავლების   შედეგები   შეესაბამება   ეროვნული   კვალიფიკაციების   ჩარჩოს   მე-8 

საფეხურს.პროგრამას თან ახლავს კურიკულუმის რუკა. 
 

პროგრამას   განსაზღვრული   აქვს   პროგრამის   სწავლის   შედეგების   (პსშ)      შეფასების 

მექანიზმი. პსშ შემუშავებულია    აუცილებელი კომპეტენციების გათვალისწინებით. 

უნივერსიტეტში  მუდმივად  ხდება  პროგრამების  განხორციელების  პროცესისა  და 

შედეგების შეფასება, რომელის საფუძველზეც ხორციელდება მისი შემდგომი განვითარება. 

სასწავლო პროცესში მონაწილე ყველა დაინტრესებული მხარის (აკადემიური პერსონალის, 

ადმინისტრაციისა და სტუდენტების,    დამსაქმებლების და კურსდამთავრებულების) 

გამოკითხვის და ინტერვიუირების ანალიზის საფუძველზე მუშავდება რეკომენდაციები. 

ამასთანავე, პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმად გამოიყენება 

დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვები. ასევე, პოტენციურ 

დამსაქმებელთა       გამოკითხვა,   პერიოდული   შეხვედრები   (ონლაინ),   სადაც   ხდება 

პროგრამის სწავლის შედეგების განხილვა, შეფასება და რეკომენდაციების ჩამოყალიბება, 

რის შედეგადაც იხვეწება პროგრამის სწავლის შედეგები.უსდ-ს აქვს „საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხის შეფასების სისტემის“დოკუმენტი. თუმცა სწავლის შედეგების 

შეფასების კვლევის დოკუმენტი არ არის. ვიზიტის დროს უსდ-ს წარმომადგენლების მიერ 

აღინიშნა, რომ ასეთი სახის კვლევები კეთდება, სადაც ჩანს არსებული მექნიზმების 

გამოყენება. არსებობს  კურიკულუმის რუკა, საიდანაც ჩანს სწავლის შედეგების კავშირი 

კურსების სწავლის შედეგებთან. აღნიშნული კავშირი საკმაოდ ლოგიკურია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

• ინტერვიუები   პროგრამის   ხელმძღვანელებთან,   თვითშეფასების   ჯგუფთან   და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან; 

•   თვითშეფასების ანგარიში; 
•   გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

•   სასწავლოკურსებისსილაბუსები; 

•   თესაუ-სგამოკითხვისფორმებიდაგამოკითხვისშედეგები; 
•   ხარისხისუზრუნველყოფისშიდაშეფასებისმექანიზმები; 

•   უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

- სასურველია   უსდ-მ   მოახდინოს   სწავლის   შედეგების   შეფასების   კვლევა   და 

დოკუმენტირება. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
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შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 
o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 

სსიპ  იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების პირობები შეესაბამება 

საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობას.ამასთანავე დაკონკრეტებულია, რომ 

მაგისტრსანმასთანგათანაბრებულიაკადემიურიხარისხისმქონეპირსუნდა ქონდეს, 

ეკონომიკის/ბიზნესის  /  საჯარო  ადმინისტრირების/მათემატიკის  მიმართულებით  ან 

მათ, ვისაც აქვთ მინიმუმ 2-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება ეკონომიკის/ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულებითდა ამასთანავე წარმატებით უნდა ჩააბარებენ 

მისაღები გამოცდა. 
 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმიერ 

ადმინისტრირებული ეკონომიკის გამოცდის(მინიმალური ზღვარი 71 ქულა), 

ინგლისური ენისმისაღები გამოცდის(წარმატებულად ჩაბარებული, მინიმალური 

ზღვარი 51 ქულა),  სწავლის მსურველის სამოტივაციო წერილის(კვლევის კონცეფციის 

გათვალისწინებითპრეზენტაციით გასაუბრებაზე), შესაბამისი დოკუმენტების, 

გასაუბრებისსაფუძველზემიღებული შედეგების მიხედვით. დოქტორანტობის 

კანდიდატს მოეთხოვება ინგლისურიენის  მინიმუმ  B2 დონეზე ცოდნა. აღსანიშნავია, 

რომ სხვა უცხოენით დოქტორანტურაში ჩარიცხვა არ ხდება. 
 

ჩარიცხვის   პირობები       და   პროცედურები   გამჭირვალეა,   გამოქვეყნებულია   უსდ-ს 

ვებგვერდზე და სინფორმაციო გვერდებზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o ინტერვიუები   პროგრამის   ხელმძღვანელებთან,   თვითშეფასების   ჯგუფთან   და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასების მექანიზმები; 

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ 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 
 
 

სსიპ  იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი 
 

აკადემიური     საგანმანათლებლო     პროგრამების     დაგეგმვის,     შემუშავების, 

განხორციელების, განვითარებისა და გაუქმების ინსტრუქციის (დამტკიცებული, ოქმი N 

6;  07.04.2020წ.) შესაბამისად.  პროგრამას თან ახლავს,  დანართი  1   - სასწავლო გეგმა, 

დანართი 2   შედეგების რუკა, დანართი 3-შედეგების შეფასების რუკა, დანართი 4 

მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისობა, დანართი 5   სამიზნე ნიშნულები 

კომპეტენციების მიხედვით. 
 

წარმოდგენილი  პროგრამის  შინაარსი  ითვალისწინებს  დაშვების  წინაპირობებს, 

მიზნებს  და  სწავლის  შედეგებს,  რომელიც  შესაბამისობაშია  „განათლების  ხარისხის 
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განვითარების  შესახებ“  საქართველოს  კანონში  განხორციელებული  ბოლო 

ცვლილებების  (20.09.2018)  და  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის #69/ნ   ბრძანებით დამტკიცებული 

განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან და „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო     პროგრამების     კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების 

შესახებ“   საქართველოს   განათლების   და   მეცნიერების   მინისტრის   2007   წლის   N3 

ბრძანების შესაბამისად. 
 

პროგრამა სამწლიანია,       40 (30 სავალდებულოდა 10 არჩევით) 

კრედიტიწარმოადგენს სასწავლო კომპონენტს,.სასწავლო ნაწილი მოიცავს ორ 

კომპონენტს: სწავლა დაპროფესორის ასისტირება; კვლევითი ნაწილი მოიცავს 

დისერტაციის შესრულებასადა დაცვას. სასწავლო კომპონენტში არსებული კურსები 

დოქტორანტს აძლევს ფუნდამენტალურ ცოდნას გამოყენებითი ეკონომიკის სფეროში 

კვლევების საწარმოებლად. აღნიშნულ კურსებზე დოქტორანტი რეგისტრირდება 

სასწავლო წლის პირველ და მეორე სემესტრში. კომპონენტის შეფასება წარმოებს 

არჩეული კურსების სილაბუსებში შეფასების გაწერილი კრიტერიუმების მიხედვით. 
 

პროფესორის ასისტირება 10 კრედიტიანია,     დოქტორანტი, პროფესორის 

დავალების საფუძველზე, აქტიურად არის ჩართული სასწავლო პროცესში და 

მონაწილეობს უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე საფეხურებზე: სალექციო 

კურსების დაგეგმვაში; პრეზენტაციებისა და ინტერაქტიული ლექციების მომზადებაში; 

სემინარების და პრაქტიკული სამუშაოების ორგანიზებასა და გაძღოლაში; შესაბამისი 

საგნის სილაბუსის სწავლების ფორმატში გაწერილი კომპონენტების შესრულებაში; 

სტუდენტთა  შეფასებაში,  საბაკალავრო  ნაშრომების  რეცენზირებაში,  სხვადასხვა 

კვლევის  განხორციელებაში.  კომპონენტის  შეფასებას  ახდენს  პროფესორი 

შემუშავებული და დამტკიცებული ფორმის მიხედვით, რომელიც ინტრეგრირებულია 

წარმოდგენილ სილაბუსში. 
 

კვლევითი კომპონენტი, გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის 

სავალდებულო ნაწილია სამეცნიერო ნაშრომი - დისერტაცია, რომლის შესრულება 

დასტურდება სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენით და დაცვით. დისერტაცია არის 

დოქტორანტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგი, რომელიც 

უნდა ასახავდეს თეორიული ან/და ემპირიული კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებულ 

შედეგებს ან/და წყვეტდეს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემას, ახასიათებდეს 

მეცნიერული სიახლე. 
 

უსდ-ში  შემუშავებულია   სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა  და  სამართლის 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულება, რომლის საფუძველზეც, ნაშრომის 

დაცვაზე დაშვების წინაპირობებია: სასწავლო კომპონენტისათვის განკუთვნილი 

კრედიტების სრულადა თვისება, სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული მინიმუმ 

ერთ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა, მინიმუმ ორი სტატია, აქედან ერთი 

მაღალი დონის რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული, სამეცნიერო 

ხელმძღვანელისა და რეცენზენტების დადებითი შეფასება. ასევე სავალდებულოა 

ხელმძღვანელის  დასკვნა  პლაგიატზე  შემოწმების  შედეგის  შესახებ.  (უნივერსიტეტი 

2018   წლიდანჩართულია   ტურნიტინის   პროგრამაში).   დისერტაციის   მომზადების, 

წარდგენის და შეფასების წესი განსაზღვრულია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ  მეცნიერებათა,  ბიზნესის  და  სამართლის  ფაკულტეტის  სადისერტაციო 



 

 

საბჭოს დებულებით. 
 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. 

შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია პროგრამის    შინაარსთან და სწავლის 

შედეგებთან. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o აკადემიური       საგანმანათლებლო      პროგრამების      დაგეგმვის,       შემუშავების, 

განხორციელების, განვითარებისა და გაუქმების ინსტრუქცია; 

o ინტერვიუები   პროგრამის   ხელმძღვანელებთან,   თვითშეფასების   ჯგუფთან   და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 
o  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს დებულება 

o გამოყენებითიეკონომიკისსადოქტოროსაგანმანათლებლოპროგრამა; 
o ხარისხისუზრუნველყოფისშიდაშეფასებისმექანიზმები; 

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.3. სასწავლო კურსი 

   ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

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 
 

 

სსიპ  იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამის ძირითადი სწავლის სფეროს 

შესაბამისისასწავლო კურსებია: მიკრო-მაკრო ეკონომიკის თეორია, გამოყენებულია 

მიკროეკონომიკური ანალიზი, აკადემიური წერა დოქტორანტებისთვის და კვლევის 

მეთოდები ეკონომიკაში, რომლებიც 5 კრედიტიანია, ხოლო პროფესორის ასისტირება 10 

კრედტიანი. 

სილაბუსების  ძირითად  სასწავლო  მასალასთან  ერთად  შედგენილია  საჭირო 

საკითხები, მასალა და ელექტრონულირესურსები. სილაბუსებში ზოგიერთი 

ლიტერატურა 10 წელზე მეტი წლის წინაა გამოცემული, თუმცა საუკეთესო სასწავლო 

ლიტერატურაა დარგში და ავტორს განახელბული ვერსია მას მერე არ გამოუცია. 

სასწავლო მასალის ანალიზისას შეგვიძლია დავასკვნათ, რომსასწავლო პროცესის 

წარმართვა ხდება სფეროს აქტუალურ მიზნებზე დაფუძნებული ლიტერატურის 

გამოყენებით.. ზოგადად სადოქტორო საფეხურის სახელმძღვანელოების გამოცემა 

უფროიშვიათად ხდება ვიდრე საბაკალავრო და სამაგისტროსი. 

მაგალითადსასწავლოკურსში,                  კვლევისმეთოდებიეკონომიკაშიგამოყენებულია 

„DonEthridge, ResearchMethodologyinAppliedEconomics, BlackwellPublishing, 2004. 

პროგრამაში  წარმოდგენილი  კურსები  შეესაბამება  სადოქტორო  საფეხურს  და 
უზრუნველყოფს   დოქტორანტის   კვლევითი   უნარების   განვითარებას   და   ცოდნის 

საფუძვლების შექმნას. 

სავალდებულო სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის 

შედეგებს.       კურსისთვის   გამოყოფილი   კრედიტის   რაოდენობა   შეესაბამება   კურსის 

შინაარსსა და სწავლის შედეგებს.   წარმოდგენილ სილაბუსებში მითითებული სასწავლო 

მასალა შეესაბამება და რგის აქტუალურ მიღწევებს. უსდ-ში ყოველწლიურად ხდება 

წიგნადი ფონდისა და ელექტრონული ბაზების განახლება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o ინტერვიუები   პროგრამის   ხელმძღვანელებთან,   თვითშეფასების   ჯგუფთან   და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 
o პროგრამის სილაბუსები; 

o გამოყენებითიეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა. 
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რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
2.4         პრაქტიკული,         სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო         და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

სსიპ  იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამა, არის ეროვნული კვალიფიკაციების 

ჩარჩოს მეერვე დონისსაგანმანათლებლო პროგრამა და მოთხოვნების შესაბამისად მასში 

გათალისიწნებულიასამეცნიერო კვლევითი უნარშესაძლებლობების განვითარება.. 
 

კერძოდ   პროგრამა   ითავალისწინებს   10   კრედიტის   ოდენობით   პროფესორის 

ასისტირებას, რომლის ფარგელებში სტუდენტი ამადებს სილაბუსებს, სასწავლო გეგმას, 
 

ატარებს  საჩვენებელ  ლექციას,  რომელსაც  აფასებენ  დოქტორანტის  სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი/სასწავლო   კურსის   ავტორი   (მაქს.   30   ქულა)   და   კონსულტანტი 
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(პედაგოგიკის   მიმართულებით)   (მაქს.   10   ქულა).   ასევე   საბოლოო   შეფასებისთვის 

სტუდენტი ადგენს პორტფელიოს. 
 

სადოქტორო პროგრამაშია კვლევითი კომპონენტი რომლის ფარგლებშიც ხდება 

სადისერტაციო ნაშრომის მომზადება და დაცვა. თუმცა 

ნაშრომისდაცვაზედაშვებისწინაპირობაა, სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული 

მინიმუმ ერთ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა და მინიმუმ ორი სტატიის 

მომზადება და გამოქვეყნება, აქედან ერთი მაღალი დონის რეფერირებად ჟურნალში, 

ასევე,  სამეცნიერო  ხელმძღვანელისა  და  რეცენზენტების  დადებითი  შეფასება. 

სტატიების გამოქვეყნებას სტუდენტი ახორცილებს საკუთარი ხარჯით, 

თუმცამიზანშეწონილია დაფინანსდეს დოქტორანტების მიერ მაღალრეიტინგულ 

გამოცემებში მინიმუმ ერთი სტატიის გამოქვეყნება. 
 
 

 

პროგრამის სასწავლო კურსების ნაწილის წავლება-სწავლის მეთოდების და 

შეფასების სისტემის მიხედვით ორიენტირებულია სტუდენტისათვის პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. 
 

სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში, 

ასევე საერთაშორისო კონფერენციებში. 
 

აღსანიშნავია, რომ სადოქტორო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევების 

გარდა სხვა კვლევებში ნაკლებად არიან ჩართულები. 
 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია ითაქვას, რომ პროგრამა 

უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o ინტერვიუები   პროგრამის   ხელმძღვანელებთან,   თვითშეფასების   ჯგუფთან   და 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o  გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o პროგრამის სილაბუსები; 

o ხარისხისუზრუნველყოფისშიდაშეფასებისმექანიზმები; 

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

• მიზანშეწონილია       დაფინანსდეს       დოქტორანტების       მიერ      მაღალრეიტინგულ 

გამოცემებში მინიმუმ ერთი სტატიის გამოქვეყნება. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

-    სასურველია  უსდ-მ  განახორციელოს  კვლევითი  პროექტები  და  უზრუნველყოს 
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სტუდენტების ჩართვა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
2.5 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 
 
 

სსიპ    იაკობ    გოგებაშვილის    სახელობის თელავის    სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კურსის ფარგლებში 

გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის ისეთი მეთოდები, რომლებიც შესაბამისობაშია 

დოქტორანტურის საფეხურთან, ითვალისწინებს სასწავლო კურსის შინაარსს და კურსით 

მისაღწევ სწავლის შედეგებს. სასწავლო კურსების ფარგლებში ფართოდაა გამოყენებული 

სწავლება-სწავლის ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ლექციები დისკუსიის და დიალოგის 

თანხლებით,  სემინარები,  წერითი  და  ზეპირსიტყვიერი  მუშაობის  მეთოდები, 

პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი, (პრეზენტაცია, მუშაობა online-რეჟიმში), ჯგუფური 

მუშაობის მეთოდები, ინდუქციური და დედუქციური, ანალიზის და სინთეზის მეთოდები 

და სხვა რომლებიც ასახულია კონკრეტული საგნის სილაბუსში. 
 

სასურველია სილაბუსებში მოხდეს სწავლება-სწავლის მეთოდებისა და აქტივობების 

ერთმანეთისაგან  გამიჯვნა  და  ცალ-ცალკე  წარმოდგენა.  „უმაღლესი  საგანმანათლებლო 
 

18 



 

 

პროგრამების  კრედიტებით  გაანგარიშების  წესის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვარის №3  ბრძანებით. 
 

სილაბუსის დეტალური ანალიზის საფძველზე, მასში დადეგინდა, 

რომგათვალისწინებული სწავლება-სწავლის მეთოდები უზრუნველყოფს სასწავლო 

კურსებით განსაზღვრული პრაქტიკული უნარების, კვლევის, ანალიზისა და მსჯელობის, 

დარგთან დაკავშირებული შემთხვევების შეფასების და ზოგადად პროგრამით დასახული 

სწავლის შედეგების მიღწევას. 
 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის მიერ ხდება სტუდენტთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება და სწავლების შესაბამისი 

მიდგომებისგამოყენება, კერძოდ, სტუდენტების მიერ  ინტერვიუების დროს დადასტურდა 

პროფესორ-მასწავლებელთა მზაობა სილაბუსებით  გათვალისწინებული საკონტაქტო და 

საკონსულტაციო საათების მიღმა გაუწიონ სტუდენტებს დამატებითი კონსულტაციები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o ინტერვიუები     პროგრამის     ხელმძღვანელებთან,     თვითშეფასების     ჯგუფთა, 

უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან და სტუდენტებთან; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 
o  გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o პროგრამის სილაბუსები; 

o ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასების მექანიზმები; 

o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

• სილაბუსებში     მოხდეს     სწავლება-სწავლის     მეთოდებისა     და     აქტივობების 

ერთმანეთისაგან გამიჯვნა და ცალ-ცალკე წარმოდგენა, როგორც ეს განისაზღვრა 

„უმაღლესი  საგანმანათლებლო  პროგრამების  კრედიტებით  გაანგარიშების  წესის 

დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  მინისტრის 

2007 წლის 5 იანვარის №3  ბრძანებით. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 
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შეფასება 
 

 
o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.6. სტუდენტების შეფასება 
 
სტუდენტების     შეფასება    ხორციელდება     დადგენილი     პროცედურების    მიხედვით, 
გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

სსიპ    იაკობ    გოგებაშვილის    სახელობის თელავის    სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო  პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების შეფასება 

ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით, რომელიც რეგულირდება 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესისა (საქართველოს 

მეცნიერებისა და განათლების მინისტრის 2007 წლის 05 იანვრის ბრძანება №3) და სსიპ 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესის მიხედვით. 
 

სასწავლო         კურსებში         გამოიყენება         შუალედური         და         ფინალური 

შეფასებები,ქულათაჯამიშეადგენს 100 ქულას. მათშორის: 
 

ა) შუალედურიშეფასებები–არანაკლებ 60  ქულა; 
 

ბ) დასკვნითიგამოცდა–არაუმეტეს   40 ქულა. 
 

შეფასებისსისტემაუშვებს: 
 

ხუთისახისდადებითშეფასებას: 
 

1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალურიშეფასების 91 ქულა -100 ქულა; 

2)   (B) ძალიანკარგი - მაქსიმალურიშეფასების 81-90 ქულა; 

3)   (C)  კარგი - მაქსიმალურიშეფასების 71-80 ქულა; 

4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალურიშეფასების 61-70ქულა; 

5)   (E) საკმარისი - მაქსიმალურიშეფასების 51-60ქულა; 

ორისახისუარყოფითშეფასებას: 
 

(FX)  ვერჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად  მეტი  მუშაობა  სჭირდება  და  ეძლევა  დამოუკიდებელი  მუშაობით 
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დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 
 

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი. 
 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით 

დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ მოყვანილი 

ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში თესაუ 

ნიშნავს დამატებით გამოცდას დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 

არანაკლებ 5 დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით 

საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, 

სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0ქულა. 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამის: 

გამოყენებული ეკონომიკური კვლევის კომპონენტის (დისერტაციის მომზადება და დაცვა) 

შეფასება ერთჯერადად ხდება. 
 
 

დოქტორანტისსამეცნიეროკვლევითიკომპონენტისშეფასებისსისტემა შემდეგნაირია: 
 
 
 

ა) ფრიადი (summa cum laude)--შესანიშნავი ნაშრომი; 
ბ) ძალიან კარგი(magna cum laude)--შედეგი, რომელიც წაყენებულ  მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება; 

გ) კარგი(cum laude) -შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 
დ) საშუალო(bene)--საშუალო   დონის  ნაშრომი,რომელიც  წაყენებულ   ძირითად 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს; 
ე) დამაკმაყოფილებელი(rite)--შედეგი,     რომელიც    ხარვეზების    მიუხედავად, 

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 
ვ) არადამაკმაყოფილებელი(insufficienter)---არადამაკმაყოფილებელი დონის 

ნაშრომი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში 
არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად  არადამაკმაყოფილებელი  (sub  omni  canone)  --შედეგი, რომელიც 
წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

 

 
თუ,  დისერტაციის  დაცვისას  კოლეგიის  რომელიმე  წევრმა  სხვა  შეფასება  მისცა 

(მიუხედავად გაწერილი კრიტერიუმებისა). კოლეგია თანხმდება საბოლოო შეფასებად 

მიღებული  იყოს  დემოკრატიული  პრინციპების  გათვალისიწნებით  უმრავლსობის 

შეფასება/ კონსენსუსი.  თუმცა დეტალურად არაა გაწერილი თუ როგორ მიდიან კოლეგიის 

წევრები კონსენსუსამდე. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის შეფასების სისტემა შესაბამისობაშია (საქართველოს 

მეცნიერებისა და განათლების მინისტრის 2007 წლის 05 იანვრის ბრძანება №3-ის მე-17 

მუხლთან. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის შესრულების,  გაფორმების და დაცვის წესები მოცემულია, 



 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 

დებულებაში. თუმცა ყოველწლიურად ან ყოველსემესტრულად სტუდენტმა ნაშრომის რა 

ნაწილი უნდა შეასრულოს ამის შესახებ დოკუმენტებში არ წერია. ადგილზე ინტერვუების 

პროცესში დადგინდა, რომ სტუდენტი ყოველი წლის დასრულების შემდეგ აბარებს 

კოლეგიას ანგარიშს შესრულებული სამუშაოს შესახებ. 
 

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია ითქვას, რომ სტუდენტების 

შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,   გამჭვირვალეა და 

კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o სსიპ  იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

o სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს დებულებაში. 

o ინტერვიუები     პროგრამის     ხელმძღვანელებთან,     თვითშეფასების     ჯგუფთა, 
უნივერისტეტის ადმინისტრაციასთან და სტუდენტებთან; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 
o  გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o პროგრამის სილაბუსები; 

o ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასების მექანიზმები; 
o უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

• მიზანშეწონილია   დეტალურად   გაიწეროს   სადისერტაციო   ნაშრომის   შეფასების 

პროცედურა და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი. 

• მიზანშეწონილია     დაზუსტდეს     ყველა     სასწავლო     კურსებში     მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
 
 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ               არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 
მეთოდოლოგია 
და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 
 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან 

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

სტუდენტებისასწავლოპროცესისდაგეგმვაზე,აკადემიურიმიღწევებისგაუმჯობესებაზე და 

დასაქმებაზე სათანადო ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით იღებენ.ამ 

ყველაფერს ძირითადად აკონტროლებს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს, 

ფაკულტეტის  დამხმარე  პერსონალს  მუდმივი  კომუნიკაცია  აქვთ  დოქტორანტებთან  და 
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შესაბამის ინფორმაციას აწვდიან მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. 
 

ყველა სასწავლო კურსის სილაბუსში ფიქსირდება ლექტორის საკონტაქტო 

ინფორმაცია: საკონტაქტო ტელეფონი,    ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ასევე, 

ლექტორთან საკონსულტაციო დრო. ხოლო სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა 

დამიღწევებისგასაუმჯობესებლად აუცილებელიინფორმაცია (სასწავლო გეგმა, სასწავლო 

ბარათი,  მიმდინარე  შეფასებები და სხვ.) სტუდენტისათვის  ხელმისაწვდომია  სასწავლო 

პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში მათ პირად გვერდზე (aems.tesau.edu.ge) 
 

დოქტორანტებსმიეწოდებათ ინფორმაცია საერთაშორისო მობილობების და 

პროექტების,  საერთაშორისო  კონფერენციების  შესახებ.  მიუხედავად  ამისა, 

დოქტორანტების მხრიდანმოცემულ ეტაპზე ნაკლებიაქტიურობაა ამ მიმართულებით. 

დოქტორანტებთან საუბრის დროს მთავარ მიზეზად სახელდება დრო და მათი სამსახური. 

თუმცა, რადგან დისერტაციის დაცვის ერთ-ერთი წინაპირობაა მინიმუმ ერთ სამეცნიერო 

კონფერენციაში მონაწილეობა და სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული მინიმუმ ორი 

სტატიის (აქედან ერთი მაღალრეიტინგულ გამოცემაში) გამოქვეყნება ეროვნულ და 

საერთაშორისო რეცენზირებად/რეფერირებად/იმპაქტ ფაქტორის მქონე სამეცნიერო 

ჟურნალში,  სამეცნიერო  კონფერენციის  მასალებში,  უნდა  ვივარაუდოთ  რომ 

დოქტორანტები  ამ  მიმართულებით  უფრო  გააქტიურდებიან  მომავალში.  აღსანიშნავია, 

რომ უკვე ერთ დოქტორანტს უფიქსირდება მსგავსი აქტივობა. 
 

ინტერვიუს შედეგების საფუძველზე დასტურდება, რომ უნივერსიტეტი 

სისტემატურად ატარებს სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევას. ხდება სასწავლო კურსისდა 

ლექტორის შეფასება, ხოლო  კვლევის ანგარიში ეცნობა დაინტერესებულ მხარეს. 
 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა კარიერული ზრდის და განვითარების 

სერვისი, რომელიც ეხმარება სტუდენტებს კარიერული განვითარების დაგეგმვის 

საკითხებში. პროგრამის დოქტორანტებთან გასაუბრებიდან ირკვევა, რომ ყველა მათგანი 

არის დასაქმებული, თუმცა არა კვალიფიკაციით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები; 
o გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტების (დოქტორანტების) 

გამოკითხვის შედეგები; 
o სტუდენტებთან ინტერვიუების შედეგები. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
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შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 
o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
 
 
 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში,  კერძოდ, 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე, შემუშავებულია 
სადისერტაციო საბჭოს დებულება. აქ ვხვდებით დოქტორანტის სამეცნიერო 
ხელმძღვანელის  ფუნქციებს.დოკუმენტში  გაწერილია, რომ  ხელმძღვანელი  დოქტორანტს 
ეხმარება თემის შერჩევასა და ინდივიდუალური კვლევითი გეგმის შემუშავებაში, სამეცნიერო 
ლიტერატურისა და სამეცნიერო ბაზების მოძიებაში, უწევს მუდმივ კონსულტაციებს, 
ორგანიზებას უწევს კვლევითი კომპონენტის თანმიმდევრულ შესრულებას და სხვ. 

აღსანიშნავია, რომ  უნივერსიტეტის ძალისხმევით მოხერხდა შეთანხმება  უცხოეთის 
უნივერსიტეტის პროფესორებთან  და მკვლევარებთან, რომლებიც მათი კვლევის სფეროს 
მიხედვით თანახელმძღვანელობას  /  კონსულტირებას  გაუწევენ  დოქტორანტებს  კვლევის 
მიმართულებით.პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეების 
გადახედვისა და ინტერვიუების შედეგად დასტურდება, რომ წარმოდგენილი 
საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი, 
რომელსაც  აქვს  საკვლევი თემის  შესაბამისი  სამეცნიერო-კვლევითიდა კვლევითი 
გამოცდილება შესაბამის დარგში და მათ უმეტესობას მინიჭებული აქვს დოქტორის ხარისხი, 
რომელთა კვალიფიკაცია დასტურდება სამეცნიერო ხარისხის დიპლომებით. 

სადოქტორო    ნაშრომის    თემისა    და    ხელმძღვანელის    შერჩევა    ხდება    თავად 

სტუდენტების მიერ ადმინისტრაციასთან და აკადემიურ პერსონალთან კონსულტაციების 

საფუძველზე.  დოქტორანტის  სამეცნიერო  ხელმძღვანელი  /ხელმძღვანელები  შეიძლება 

იყოს უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ან სხვა 

უმაღლესი სასწავლებლიდან მოწვეული დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე  პირი. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელს  უნდა  ჰქონდეს  მეცნიერების  მოცემულ  დარგში  სამეცნიერო 

კვლევის გამოცდილება. დოქტორანტს უფლება აქვს სადისერტაციო საბჭოსთან 

შეთანხმებით აირჩიოს ხელმძღვანელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებიდანაც. 

ხელმძღვანელი კონტროლს უწევს დოქტორანტის მიერ კვლევის სწორი მიმართულებით 

წარმართვას. 
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დოქტორანტებთან  გასაუბრების  დროს  აღინიშნა,  რომ  ნაშრომის  წერის  პროცესი 

ორივე მხარის კონსტრუქციული თანამშრომლობით მიმდინარეობს, ხელმძღვანელები 

გარკვეული ინტენსივობით ხვდებიან დოქტორანტებს და აძლევენ უკუკავშირს და 

კონსულტაციას. გამოყენებითიეკნომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში დაცულია მხოლოდ 1სადოქტორო ნაშრომი (შეფასება კარგი cum laude). 

ნაშრომის გაცნობის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ იგი 

შესაბამისობაშიასადისერტაციო დებულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან. 
 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან და აკადემიურ პერსონალთან ინტერვიუების დროს 

დადასტურდა, რომ   დაწესებულებას აქვს პლაგიატის ამომცნობი სისტემა, რომელიც 

გამოიყენება ნაშრომების (სამაგისტრო/სადოქტორო) შემოწმებისას, შედეგები განიხილება 

სპეციალური კომისიის მიერ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o სადისერტაციო საბჭოს დებულება; 
o აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეები; 
o სტუდენტებთან ინტერვიუები; 
o აკადემიურ პერსონალთან ინტერვიუები; 
o დაცული სადოქტორო ნაშრომი. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ               არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ 

რი მუშაობა 

    

 

☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
 
 
 
 
 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

უნივერსიტეტის მოქმედი აკადემიური პერსონალი და მოწვეული 

პედაგოგებიშეესაბამებიან სადოქტორო პროგრამის განხორციელების ფორმალურ 

მოთხოვნებს და შეუძლიათ განახორციელონ სადოქტორო პროგრამა.უნდა აღინიშნოს რომ 

14 აკადემიური პერსონალიდან, რომელიც ჩართულია საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებაში 8 პირი აფილირებულია, ხოლო 6 მოწვეული. ასევე უსდ ანხორციელებს 

კონტროლს, რომ მინიმუ 3 დოქტორანტზე მოდიოდეს 1 აკადემიური პერსონალი. თუმცა 
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უნდა    აღინიშნოს,    რომ    სადოქტორო    პროგრამის    ერთ-ერთი    თანახელმძღვანელის 

აკადემიურ პერსონალად აყვანის ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნა მხოლოდ ვიზიტის 

დროს. მოწვეული პერსონალის მაღალი ხვედრითი წილი შესაძლებელია განვიხილოთ, 

როგორც პროგრამის აკადემიური მდგრადობის ერთ-ერთი სარისკო ფაქტორი. საქმე არის 

არა   დისტანციურად   ლექციების   წაკითხვაში   ან   დოქტორანტებთან   ურთიერთობაში, 

არამედ  მოწვეული  პერსონალის  მიერ  უსდ-თან  თანამშრომლობის  ფორმატის 

ცვლილებაში. ასეთი ფაქტი დაფიქსირდა, კერძოდ ორ არჩევით კურსში (ერთში 

თანაავტორობით) დაფიქსირებულ პირთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

შეწყვეტილია 2017 წლის სექტემბერში, ხოლო ცვლილებები სილაბუსში განხორციელდა 

მხოლოდ ვიზიტის დროს. მოწვეული პერსონალის მდგრადობის უზრუნველყოფა საკმაოდ 

რთულია. 
 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია, მათი სამეცნიერო 

პუბლიკაციები და კვლევები ადასტურებენ, რომ მათ შეუძლიათ კვალიფიციურად 

უხელმძღვანელონ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o ფაქტობრივი მდგომარეობა; 

o გასაუბრება აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან; 
o შრომითი ხელშეკრულებები. 

რეკომენდაციები: 
 

 

- მიზანშეწონილია   მოხდეს   აკადემიური   პერსონალის   ზრდა,   რაც   სადოქტორო 

პროგრამის აკადემიურ მდგრადობას გაზრდის. ამასთან ერთად სადოქტორო 

პროგრამის   მიზნებში   აღნიშნული   რეგიონალური   საკითხების   აქტუალიზაცია 

უფრო ეფექტიანი იქნება საკუთარი აკადემიური პერსონალის პირობებში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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☐ 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 
 
 

უნივერსიტეტი მწირი ფინანსური რესურსების ფარგლებში ცდილობს სადოქტორო 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაში ხელშეწყობას. მიუხედავად ამ მცდელობისა 

პირდაპირი დაფინანსება საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის ან 

ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების განხორციელებისათვის არ არსებობს. დოქტორანტები 

თვითონ ახდენენ საკუთარი სამეცნიერო აქტივობების დაფინანსებას, რაც ცალსახად 

მეტყველებს დოქტორანტთა შერჩევის სისტემის ეფექტიანობაზე, მაგრამ ნაკლებად არის 

ორიენტირებული შემდგომ აკადემიურ მუშაობაში დაინტერესებული დოქტორანტების 

მოწვევაზე. აკადემიური პერსონალისათვის კონფერენციებში მონაწილეობისათვის 

განსაზღვრული თანხა ფარავს მხოლოდ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობის მიღების სატრანსპორტო ხარჯებს. ასეთი დაფინანსების პირობებში 

აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარება ფაქტობრივად 

წარმოადგენს თვითონ აკადემიური პერსონალის მიერ განხორციელებულ აქტივობას. რაც 

ასახულია თვითსეფასების კითხვარში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o   აკადემიური პერსონალის და მოწვეული პერსონალის პირადი საქმეებით 

o   შრომითი ხელშეკრულებებით 

o ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან, სტუდენტებთან 

რეკომენდაციები: 
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•   მიზანშეწონილია     პროგრამის     ბიუჯეტში     განსაზღვრული     იყოს     სამეცნიერო 

კონფერენციებში, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ გამართულში მონაწილეობის 

ხარჯები. მიზანშეწონილია უნივერსიტეტმა ხელი შეუწყოს აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს, მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ონ-ლაინ კონფერენციებში. ასევე 

უნდა მოხდეს დოქტორანტების, თუნდაც ნაწილობრივი დაფინანსება საერთაშორისო 

ონ-ლაინ კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად. 

•   ასევე    მიზანშეწონილია    განისაზღვროს    სამეცნიერო    კვლევების    დაფინანსებაზე 

გამოყოფილი თანხები და გაიწროს ამ თანხების განაწილების მექანიზმი. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
  ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 

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 
 
 

სადოქტოროპროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე უსდ-ს მატერიალური რესურსი 

უნდა უზრუნველყოფდეს თანამედროვე მოთხოვნების დონეზე სამეცნიერო კვლევების 

ორგანიზაციას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია საინფორმაციო ბაზებზე წვდომა, რაც 

გააუმჯობესებს  დოქტორანტების  და  აკადემიური  პერსონალის  მიერ  შესაბამისი 

სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას. ონ-ლაინ ვიზიტის დროს აკრედიტაციის ჯგუფმა 



 

 

მოითხოვა    ჩართვა    ბიბილიოთეკაში    და    დარწმუნდა,    რომ     უსდ-ში    არსებული 

საინფორმაციო ბაზები ხელმისაწვდომია. შემთხვევითი შერჩევით აირჩა ბაზა და მოხდა 

ჩამოტვირთვა. რეზულტატები იყო დამაკმაყოფილებელი. უსდ უზრუნველყოფს წვდომას 

შემდეგ საინფორმაციო ბაზებზე: 
 

ინტეგრირებული  ელექტრონული  კატალოგი (EVERGREEN)  და ჩართულია  2010  წლიდან და ბაზები 
კონსორციუმიდან: 
Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core) 
BioOne Complete(http://www.bioone.org/) 
e-Duke Journals Scholarly Collection(https://www.dukeupress.edu/) 
Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies ebooks( 
https://www.elgaronline.com/page/70/journals) 
Royal Society Journals Collection(https://royalsociety.org/journals/) 
SAGE Premier(https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier 
Elsevier – მონაცემთაბაზები(რუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდი): 
1.ScienceDirect®online 

o 2.Scopus® online 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o ონლაინ ვიზიტის დროს განხორციელებული მონაცემთა ბაზების გადამოწმება. 

o ონ-ლაინ     ვიზიტის     დროს     განხორციელებულიშეხვედრა     ადმინისტარციულ 

პერსონალთან. 

რეკომენდაციები: 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

მიზანშეწონილია    საქართველოს    სხვა    უსდ-თან    შეთანხმებების    ხელმოწერა,    რაც 

გაამარტივებს და გააფართოვებს მონაცემთა ბაზებზე წვდომას. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 

 
o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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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 
 
 

თვითშეფასების ანგარიშთან ერთად წარმოდგენილი იქნა პროგრამის ბიუჯეტი, რომელიც 

რეალურად წარმოადგენდა გარკვეული ხარჯების ალოკაციის დოკუმენტს, სადაც რთული 

იყო გარკვევა თუ რა პერიოდზეა ხარჯები გაწერილი. ზოგადად სადოქტორო პროგრამების 

ფინანსური მდგრადობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნას უსდ-ს სხვა წყაროებიდან და არა 

მთლიანად სადოქტორო პროგრამის შემოსავლებიდან. ამდენად აუცილებელი იქნება, 

როგორც ხარჯების უფრო დეტალური გაწერა (მიზანშეწონილია საბიუჯეტო პოლიტიკის 

დოკუმენტის შექმნა), ასევე უსდ-ს ცენტრალიზებული ბიუჯეტიდან ყოველწლიური 

პირდაპირი ტრანსფერის განსაზღვრა, რაც დაფარავს სადოქტორო პროგრამის ხარჯების 

გარკვეულ ნაწილს.ამდენად ასევე აუცილებელი იქნება საბიუჯეტო პოლიტიკის 

დოკუმენტის შექმნა, სადაც განსაზღვრული იქნება კრიტიკული 

ნიშნულები/ინდიკატორები, მოხდება სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფინანსური მდგომარეობის შემოწმება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o წარმოდგენილი დოკუმენტი ხარჯებისა და შემოსავლების შესახებ; 

o გასაუბრება უსდ-ს კანცლერთან. 

რეკომენდაციები: 
 

 

• მიზანშეწონილია       განისაზღვროს       პროგრამის       ფინანსური       მდგრადობის 

კონცეპტუალური მიდგომები (ხარჯების ნაწილის დაფარვა, ერთობლივი 

პროგრამები, ხარჯების გაზიარება თუ სხვა რამ). ამის შესაბამისად უნდა გაიწეროს 

საბიუჯეტო პოლიტიკის დოკუმენტი, განისაზღვროს კრიტიკული 

ნიშნულები/ინდიკატორები, დაწესდეს სადოქტორო პროგრამის ფინანსური 

მდგომარეობის შემოწმების პირობები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

 

შეფასება 
 

 
o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
  ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 
 
 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ               არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

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. 
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სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,ხარისხის 

უზრუნველყოფა განიხილება, როგორც სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების 

(სწავლის პროცესის ორგანიზება) მუდმივი პროცესი. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა 

უნივერსიტეტში  დადგენილია,  აღწერილია  და  გამოყენებულია.PDCA  ციკლი 

წარმატებითაა დანერგილი. ყოველი კონკრეტული ციკლისას ტარდება შესაბამისი 

სამუშაოები, რაც წინასწარაა გაწერილი.ხარისხის უზრუნველყოფის შესაბამისი 

ინსტრუმენტები, როგორებიცაა შეფასებისა და ანალიზის საშუალებები (მაგ. კითხვარები 

სტუდენტებისათვის, აკადემიური პერსონალისათვის) შემუშავებულია და გამოიყენება. 

ხოლოშედეგები ეცნობება დაინტერესებულ მხარეებს.კერძოდ, ჩატარებულია და 

წარმოდგენილია გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტთა (სულ 

7)     კვლევის  ანალიზი,  პროგრამაში  ჩართული  პროფესორ-მასწავლებელთა  (სულ  10) 

გამოკითხვის ანალიზი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, პროგრამის პერსონალთან 

ერთად, მუდმივად მუშაობს ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენაზე და შემდგომ 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებაზე. 
 

ინტერვიუებით დასტურდება, რომ თვითშეფასების ანგარიში მომზადებულია 

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, სტუდენტების, დამსაქმებლების 

ჩართულობით(თვითშეფასების ჯგუფთან გასაუბრებიდან გაირკვა რომ ვერ მოხერხდა 

კურსდამთავრებულის ამ პროცესში ჩართვა), შიდა კომუნიკაციები და თანამშრომლობა 

ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის იყო უზრუნველყოფილი. 
 

ზოგადად უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასება მოიცავს 

შემდეგ ასპექტებს: 
 

•   საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებას; 

•   პროგრამის განხორციელების შეფასებას; 

• სწავლების   ადამიანური   და   მატერიალური   რესურსებით   უზრუნველყოფის 

შეფასებას; 

•   პროგრამის       განვითარების       პროცესში       დაინტერესებული       მხარეების 

(დამსაქმებლები,               აკადემიური               პერსონალი,               სტუდენტები; 

კურსდამთავრებულები) აზრისა და დამოკიდებულებების კვლევას. 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს შიდა შეფასებებს სულ მცირე 

 

წელიწადში  ორჯერ.  ხოლო  წელიწადში  ერთხელ  ხორციელდება  სტუდენტების, 

აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულების და დამსაქმებლების გამოკითხვები 

მათი   კმაყოფილებისა   და   საგანმანათლებლო   პროგრამით   დასახული   მიზნებისა   და 

სწავლის შედეგების მიღწევადობის შესახებ.კითხვარების ანალიზი საშუალებას იძლევა 

საჭირო ცვლილებები განხორციელდეს საგანმანათლებლო პროგრამებში. 
 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის დონის და შემდგომიგასაუმჯობესებელი 

მხარეებისდასადგენად უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

რეკომენდირებულია  შემდეგი  რაოდენობრივი  და  თვისებრივი  ინდიკატორების 

გამოყენება: 
 

•გამოკითხვების ანალიზი –პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური 

პერსონალის/მოწვეული  პროფესორების/მასწავლებლების  გამოკითხვის 

შედეგები; 



 

 

•დამსაქმებელთა  გამოკითხვა შემუშავების პროცესში და განხორციელების შეფასება 

შემდგომ ეტაპზე; 

•პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები; 
•პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები; 

•პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი; 

•პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სხვა პროგრამაზე გადასვლის მაჩვენებელი; 
•პროგრამაზე სწავლის მსურველთა რეგისტრირებული განაცხადების რაოდენობა; 

•სტუდენტთა დასაქმების მაჩვენებელი; 

•პროგრამის    მონაწილე    სტუდენტების    სპეციალობის    და/ან    არასპეციალობის 
მიხედვით დასაქმების მაჩვენებელი; 

•პროგრამის კურსდამთავრებულთა საშუალო ქულა /GPA; 

•სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტების რაოდენობა; 
•სწავლების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; 

ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  მიერასევე,  ხდებაპროფესორ- 

მასწავლებლების სწავლების კომპეტენციების შეფასება. კერძოდ, სწავლების ხარისხის 

დადგენისათვის მუშავდება პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების კითხვარები, რომლის 

მიხედვითაც ხდება შეფასება (სწავლებისა და შეფასების ადეკვატური მეთოდების შერჩევა, 

ცოდნის გადაცემის, მიწოდების უნარი – სტუდენტებთან ეფექტური კომუნიკაცია, 

სტუდენტების სამართლიანი შეფასება, საგნის ცოდნა და სხვა). შესაძლებელია 

სააუდიტორიო მეცადინეობებზე ურთიერთდასწრებაც. 
 

საბოლოოდ, პროგრამის შიდა და გარე შეფასების შედეგად უნივერსიტეტის 

ხარისხისუზრუნველყოფის სამსახური ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურებთან თანამშრომლობით შეიმუშავებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს პროგრამის 

განხორციელების და სწავლის შედეგების მიღწევის შემდგომი სრულყოფის მიზნით. 

რეკომენდაციები წარედგინება აკადემიურ საბჭოს, წარმომადგენლობით საბჭოს და 

ფაკულტეტების საბჭოებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o    ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა შეფასების მექანიზმები; 

o    დოქტორანტთა კვლევის ანალიზი; 

o    პროფესორ-მასწავლებელთა კვლევის ანალიზი; 

o    პერსონალის გამოკითხვის ფორმა; 

o    პროგრამის შემუშავების ინსტრუქცია; 

o    ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

 

შეფასება 
 

 
o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 
 
 
 
 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 
 
პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საგანმანათლებლო პროგრამის გარე შეფასების მექანიზმად იყენებს უნივერსიტეტის 

ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცედურებს. გარე 

ხარისხის უზრუნველყოფა ხორციელდება განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული  ცენტრის  მიერ. მაგალითისთვის  წარმოდგენილ  გამოყენებითი  ეკონომიკის 

სადოქტორო  საგანმანათლებლო  პროგრამაში  ასახულია  წინა  რეკომენდაციები, 

რომლებიც აკრედიტაციის ექსპერტთა მიერ იქნა შემოთავაზებულიიყო 2015 წელს. 

კერძოდ,  დაზუსტდა პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და განისაზღვრა შემდეგნაირად: 

„დოქტორანტურაში   სწავლის   უფლება   აქვს   მაგისტრს   ან   მასთან   გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს ეკონომიკის/ ბიზნესის / საჯარო ადმინისტრირების/ 

მათემატიკის მიმართულებით ან მათ, ვისაც აქვთ მინიმუმ 2-წლიანი პრაქტიკული 

გამოცდილება ეკონომიკის/ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით“,    დაზუსტდა 

პროგრამის არჩევითი   კომპონენტის დისციპლინების ბლოკში შემავალი ერთ-ერთი 

სასწავლო კურსის სახელწოდება როგორც „ფირმის ეკონომიკური სტრატეგიები“, 

გაძლიერდა ზოგიერთი სასწავლო კურსის სილაბუსში მითითებული ლიტერატურა (მაგ. 

„მიკრო-მაკრო ეკონომიკის თეორია“). 
 

უნივერსიტეტი გარე შეფასების მექანიზმად ასევე განიხილავს ადგილობრივ და 

უცხოელ ექსპერტებს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებთან 

გასაუბრებისას აღინიშნა, რომ პროგრამამ მოწონება დაიმსახურა და რეკომენდაციებიც კი 

მიიღეს  მათ  მიერ  პროგრამაში  ჩართული  პროფესორებისგან  (როგორც  დოქტორანტთა 
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თანახელმძღვანელები/კონსულტანტები),     თუმცა     ეს     არ     დაისტურდება     რაიმე 

დოკუმენტით. 
 

უნივერსიტეტი პროგრამის გარე შეფასების მექანიზმად ასევე იყენებს შრომის 

ბაზრისკვლევასა და დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზს (წარმოდგენილია შესაბამისი 

დოკუმენტაციით). ანალიზის შედეგები გამოიყენება საგანმანათლებლო პროგრამის 

განვითარებისა და დახვეწის მიზნით. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o პროგრამის     შედგენასა     და     განვითარებაში     დაინტერესებული     მხარეების 

ჩართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია; 

o 2015 წლის გამოყენებითი ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 
აკრედიტაციის ექსპერტთა რეკომენდაციები; 

o    დოქტორანტთა კვლევის ანალიზი; 
o    პროფესორ-მასწავლებელთა კვლევის ანალიზი; 

o    შრომის ბაზრის კვლევის ანალიზი; 

o    დამსაქმებელთა შრომის ანალიზი; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

• გარე ექსპერტ-შემფასებლების (ადგილობრივი თუ საერთაშორისო) ჩართვა პროგრამის 

შეფასების პროცესში, მისი სამომავლო სრულყოფის უზრუნველსაყოფად (რადგან არ 

დასტურდება დოკუმენტაციით). 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 

შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 
 
 
 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 
 
პროგრამის    მონიტორინგი    და    პერიოდული   შეფასება   ხორციელდება   აკადემიური, 
სამეცნიერო,   მოწვეული   ადმინისტრაციული,   დამხმარე   პერსონალის,   სტუდენტების, 
კურსდამთავრებულების,    დამსაქმებლების    და    სხვა    დაინტერესებული    მხარეების 

ჩართულობით   ინფორმაციის   სისტემური   შეგროვების,   დამუშავებისა   და   ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 
 
 

უნივერსიტეტში  მოქმედებს ხარისხის  უზრუნველყოფის  შიდა  სისტემა,  რომელიც 

ითვალისწინებს „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე“ ციკლს, რაც 

უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებას და განვითარებას 

გულისხმობს. იგი მოიცავს: 
 

•   საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება; 

•   პროგრამის განხორციელების შეფასება; 

•   სწავლების   ადამიანური   და   მატერიალური   რესურსებით   უზრუნველყოფის 
შეფასება; 

• პროგრამის       განვითარების       პროცესში       დაინტერესებული       მხარეების 

(დამსაქმებლები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები; 

კურსდამთავრებულები) აზრისა და დამოკიდებულებების კვლევა. 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებს ხარისხის 

შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით და შეფასების შედეგები გამოიყენება უნივერსიტეტის 

საქმიანობის შემდგომი განვითარებისათვის, სასწავლო პროცესისა და აკადემიური 

მოსწრების გასაუმჯობესებლად.შეფასების მიღებულ შედეგებს შესაძლოა მოყვეს შემდეგი 

რეაგირებები: ა) პროგრამა ეფექტურად ხორციელდება; ბ) ექვემდებარება რეკომენდაციებს, 

რომელთა გასათვალისწინებლად ეძლევათ გონივრული ვადა; გ)პროგრამა საჭიროებს 

ძირეულ მოდიფიცირებას და სტუდენტთა მიღების გამოცხადება ჩერდება; დ) პროგრამის 

გაუქმების საფუძველია. 
 

კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დგინდება საჭირო აქტივობების ნუსხა 

და იგეგმება მათი განხორციელების გზები. ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს 

უნივერსიტეტში  ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმების  გაუმჯობესებასა  და 

კულტურის დამკვიდრებაზე. აღნიშნული დასტურდება კვლევების შედეგებით. 
 

•პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, 

სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით ინფორმაციის სისტემატური 

შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის მეშვეობით; 

•შეფასების  შედეგების  გაანალიზების  საფუძველზე  ხდება  პროგრამის 

მოდიფიცირება/ ადაპტირება მისი განახლების უზრუნველსაყოფად; 

•ყოველი   ძირითადი  სასწავლო  კურსის  ბოლოს  სტუდენტები  ავსებენ  კითხვარს 
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სასწავლო   კურსის   შეფასების   მიზნით.   გამოკითხვის   შედეგები   გამოიყენება 

კურსის დასახვეწად; 

o მონიტორინგისა     და     პროგრამის     შედეგების     კომპლექსური     მაჩვენებლების 

გამოყენებით ხორციელდება პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება და საჭიროების 

შემთხვევაში - პროგრამის მოდიფიცირება და გაუმჯობესება. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
 

 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 
 

 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
 

 

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი    მიღწევები    და/ან    პროგრესი    (მოქმედი    აკრედიტებული    პროგრამის 
შემთხვევაში) 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

შეფასება 
 

 

o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

 
  შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 
☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 
 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 

ნაწილობრივ 
შესაბამისობაშია 

არ               არის 
შესაბამისობაში 
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  მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან მოთხოვნებთან 

სწავლების 
ხარისხის 
განვითარების 

შესაძლებლობები 

    

 
 
 
 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში) 
 

 
 

უმაღლესი     საგანმანათლებლო     დაწესებულების     სახელწოდება:     
სსიპ          იაკობ გოგებაშვილის სახელობისთელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, 
საფეხური: გამოყენებითი ეკონომიკა, სადოქტორო საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 
 

 

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 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის 
 

გიორგი ღაღანიძე   

 

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის       

ეკა გეგეშიძე 

 

 

 

 

ნინო ტალიკაძე     

  


