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2020 

 

ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტი, შეზღუდული 

პასუხიმგებლობის საზოგადოება 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 212677094 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ბიზნესის ადმინისტრირება 

განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

0413 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

ავტორიზებული 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

დავით სიხარულიძე, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერისტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ეკა ლეკაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერისტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლარისა პატარაია, კვლევითი და 

საკონსულტაციო კომპანია Start-Business 

Solutions, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

გია თოდუა, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხორციელდება 

,,ბიზნესის ადმინისტრირების” საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა, რომლის მიზანია  

სტუდენტს მისცეს: 

 

1. ფართო თეორიული ცოდნა ბიზნეს-საქმიანობისა და მისი ფუნქციონლაური 

სფეროების შესახებ;  

2. გამოუმუშაოს ცვალებად გარემოში მიმდინარე პროცესების შეფასებისა და 

კრიტიკულად გააზრების შესაძლებლობა;  

3. განუვითაროს სხვადასხვა დონის მენეჯმენტისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, რაც 

შეესაბამება ფინანსური, მარკეტინგული, ბუღალტრული და სხვა ფუნქციების 

ეფექტიან შესრულებას;  

4. განუვუთაროს ღირებულებები და დამოკიდებულება, რაც უზრუნველყოფს მის 

ჩამოყალიბებას კონკურენტუნარიან, მაღალკვალიფიციურ, ეთიკური და სოციალური 

პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნებად;  

5. შეუქმნას პირობა, რათა კურსდამთავრებულმა შეძლოს სწავლების შემდგომ 

საფეხურზე სწავლის გაგრძელება.  

 

პროგრამის მიზნები შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, რომელიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე. 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა აგებულია შემდეგი პრინციპით: 

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კურსები - 130 კრედიტი. ძირითადი სწავლის 

სფეროს არჩევითი კურსები -  20 კრედიტი, თავისუფალი კომპონენტების სავალდებულო 

კურსები - 30 კრედიტი, თავისუფალი კომპონენტების არჩევითი კურსები  -  60 კრედიტი.  

 

დასაქმების სფეროები ნებისმიერი საწარმოს ქვედა და საშუალო დონეზე საჯარო და კერძო 

სექტორში.  

 

 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

აკრედიტაციის ვიზიტი განხორციელდა 2020 წლის 18 მაისს. ვიზიტამდე, 17 მაისს 

ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით დისტანციურად შეიკრიბა 

ექსპერტთა ჯგუფი (დავით სიხარულიძე, ეკა ლეკაშვილი, ლარისა პატარაია და გია თოდუა). 

თითოეული სტანდარტის მიხედვით განისაზღვრა ის აუცილებელი კითხვები, რომელიც 

დაისვა ვიზიტის მსვლელობისას ინტერვიუს პროცესში პროგრამის აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან და კომპონენტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.   

 

18 მაისს აღნიშნულ დაწესებულებაში დისტანციურად ელექტრონული საკომუნიკაციო 

საშუალების გამოყენებით ვიზიტი დაიწყო  10:00 საათიდან. სამუშაო განრიგის მიხედვით 
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შეხვედრა/გასაუბრება შედგა ადმინისტრაციასთან (დეკანი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი), თვითშეფასების ჯგუფთან, სტუდენტებთან, ფაკულტეტის 

წარმომადგენლებთან, დამსაქმებლებთან, კურსდამთავრებულებთან. სამუშაო შეხვედრა 

მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში, კონსტრუქციული დიალოგით და მსჯელობით 

კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით. ექსპერტთა ჯგუფს საშუალება ჰქონდა 

ობიექტურად შეეფასებინა პროგრამები თითოეული სტანდარტის მიხედვით.   

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებისას ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით 

1. პირველი სტანდარტი შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, რადგან 1.1 კომპონენტი 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ხოლო 1.2 კომპონენტი მეტ წილად შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან;  

2. მეორე სტანდარტი მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, რადგან 2.2 და 2.6 

კომპონენტი  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან.  

3. მესამე სტანდარტი მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ვინადიან 3.1 

კომპონენტი მეტ წილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4. მეოთხე სტანდარტი მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ვინადიან 4.1, 4.3 და 

4.4 კომპონენტი მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ხოლო 4.2 კომპონენტი 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან.  

5. მეხუთე სტანდარტი შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ვინაიდან 5.1 კომპონენტი მეტ 

წილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან, ხოლო 5.2 და 5.3 კომპონენტი 

შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან.  

 რეკომენდაციები 

1. რეკომენდირებულია გაუმჯობესდეს და დაიხვეწოს პროგრამის სწავლის შედეგებსა 

და სასწავლო კურსებს შორის კავშირი;   

2. რეკომენდირებულია ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამისათვის მისი სპეციფიკის 

გათვალისწინებით შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები და სამიზნე ნიშნეულებთან 

დადარების მექანიზმი; 

3. რეკომენდირებულია  ძირითადი სფეროს დაემატოს შემდეგი სასწავლო კურსები: 

,,ოპერაციათა მენეჯმენტის“ და  ,,კვლევის მეთოდები ბიზნესში“ და სასწავლო 

კურსისათვის ,,გადასახადები“ განისაზღვროს წინაპირობა. 

4. რეკომენდირებულია მოხდეს სტუდენტთა შეფასების ელექტრონული მომსახურების 

გაუმჯობესება, კერძოდ, ნებისმიერ სასურველ დროს სტუდენტისთვის 

დისტანციურად, ონლაინ ხელმისაწვდომი იყოს მისი შეფასებები და ამასთანავე, 

ყოველი კვირის ბოლოს მოხდეს სტუდენტთა მიერ მიღებული შეფასებების ასახვა 

ონლაინ შეფასების ბაზებში.  

5. რეკომენდირებულია შეიქმნას პლატფორმა დისტანციურად საგნების არჩევისა და 

რეგისტრაციისათვის. 

6. რეკომენდირებულია ყველა ტიპის ძირითადი სავალდებულო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიებისა  და სტუდენტების მიერ მათზე დისტანციურად წვდომის 

შესაძლებლობის არსებობა; 
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7. რეკომენდირებულია  სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა სხვადასხვა კვლევებსა 

თუ კონფერენციებში; 

8. რეკომენდირებულია გაიზარდოს აკადემიური პერსონალის აქტიურობა 

საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების კუთხით; 

9. რეკომენდირებულია, ბიბლიოთეკა აღიჭურვოს მეტი კომპიუტერული ტექნიკით; 

10. რეკომენდირებულია დაზუსტდეს ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილი და  

შემოსავლების ზრდასთან ერთად არ შემცირდეს სამეცნიერო და სხვა ხარჯების 

პროცენტული წილი და შენარჩუნდეს იგივე პროპორცია; 

11. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო“-ში 

მოცემული პრინციპების საფუძველზე შემუშავდეს პროგრამის განვითარების სტრატეგიული 

გეგმა, რომელიც ორიენტირებული იქნება პროგრამის განვითარების მდგრად და 

გრძელვადიან მიზნებზე. 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

1. სასურველია ბუღალტრული აღრიცხვის, ბიზნესის სამართლისსასწავლო კურსებში 

მოხდეს ლიტერატურის განახლება; 

2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #3, 11 მუხლის, თ 

ქვეპუნქტის თანხამად, სასურველია  სილაბუსში მკაფიოდ გაიმიჯნოს სწავლება-

სწავლის მეთოდები და აქტივობები.   

3. სასურველია,  რომ აქტიურად მოხდეს სტუდენტების ინფორმირება იმ უფლებებისა 

და ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც მათ გააჩნიათ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 

კი აქცენტი აპელაციის პროცედურაზეა. 

4. სასურველია,  რომ აქტიურად მოხდეს სტუდენტების ინფორმირება იმ უფლებებისა 

და ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც მათ გააჩნიათ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 

კი აქცენტი აპელაციის პროცედურაზეა. 

5. სასურველია, გადაიხედოს პროგრამაში ჩართული ადმინისტრაციული და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და განისაზღვროს უშუალოდ პროგრამაში ჩართული 

პირები; 

6. სასურველია პროგრამის შემუშავების და განვითარების პროცესში  უფრო მეტად 

იყვნენ ჩართული დაინტერესებული მხარეები და გათვალისწინებულ იყოს მათი 

მოსაზრებები. 

7. სასურველია, გადაიხედოს პროგრამაში ჩართული ადმინისტრაციული და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და განისაზღვროს უშუალოდ პროგრამაში ჩართული 

პირები; 

8. სასურველია პროგრამის შემუშავების და განვითარების პროცესში  უფრო მეტად 

იყვნენ ჩართული დაინტერესებული მხარეები და გათვალისწინებულ იყოს მათი 

მოსაზრებები. 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

1. უნივერსიტეტში არსებული მრავალფეროვანი საგრანტო სისტემა, რომლის 

მიხედვითაც ხდება სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენტების სწავლის საფასურის 

შემცირება.  
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 განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად   ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

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

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული იგი და რა წვლილი შეაქვს  

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის მისიას წარმოადგენს ,,ცოდნის შექმნა და გავრცელება; 

უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე, გაცნობიერებული და ეფექტიანი 

გადაწყვეტილებების მიღების უნარის მქონე, კეთილსინდისიერი და მაღალი 

მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების 

მატარებელი, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების 

მომზადება, მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების წახალისება და 

განვითარების ხელშეწყობა, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის სწავლა-

სწავლებისა და კვლევის მიმზიდველი სამუშაო, სასწავლო და რეკრეაციული გარემოს 

შეთავაზებით. აგრეთვე, აცნობიერებს რა მის სოციალურ პასუხიმგებლობას, თავის და 

საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობით უნივერსიტეტი ხელს უწყობს რეგიონის 

პროფესიულ, კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას“. უნივერსიტეტის 

მიის გათვალისწინებით  ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზნები 

შემდეგნაირად ჩამოაყალიბეს:  

 

1. ფართო თეორიული ცოდნა ბიზნეს-საქმიანობისა და მისი ფუნქციონლაური 

სფეროების შესახებ;  

2. გამოუმუშაოს ცვალებად გარემოში მიმდინარე პროცესების შეფასებისა და 

კრიტიკულად გააზრების შესაძლებლობა;  

3. განუვითაროს სხვადასხვა დონის მენეჯმენტისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, რაც 

შეესაბამება ფინანსური, მარკეტინგული, ბუღალტრული და სხვა ფუნქციების 

ეფექტიან შესრულებას;  

4. განუვუთაროს ღირებულებები და დამოკიდებულება, რაც უზრუნველყოფს მის 

ჩამოყალიბებას კონკურენტუნარიან, მაღალკვალიფიციურ, ეთიკური და 

სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნებად;  

5. შეუქმნას პირობა, რათა კურსდამთავრებულმა შეძლოს სწავლების შემდგომ 

საფეხურზე სწავლის გაგრძელება.  

 

პროგრამის მიზნის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტებს 

გამოუმუშავოს დარგის (მარკეტინგის, მენეჯმენტისა და ფინანსები) ფართო თეორიული 

ცოდნა და ასევე აღჭურვოს, როგორც პრაქტიკული, ასევე კრიტიკული და შემოქმედებითი 
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აზროვნების უნარებით. ანალიზიდან ჩანს, რომ მიზანი შეესაბამე უნივერსიტეტის მისიას. 

მიზნები არის რეალური, ვინაიდან პროგრამის ყველა სტანდარტის შემოწმებამ გვიჩვენა, 

რომ უნივერსიტეტს პროგრამის განხორციელებისათვის გააჩნია საკმარისი ფიზიკური და 

ადამიანური რესურსები.  

 

დოკუმენტების შემოწმებამ, ასევე ადმინისტრაციულ პერსონალთან და პროგრამის 

ხელმძღვანელთან გასაუბრებამ გვიჩვენა, რომ  პროგრამის შემუშავებისას 

გათვალისწინებული იყო შრომის ბაზრის კვლევა. კერძოდ, ბიზნესის ადმინისტრირების 

პროგრამის განვითარებისათვის საჭირო ცვლილებების პაკეტის მოსამზადებლად 

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩაატარა შრომის ბაზრის 

კვლევა, რომლის მიზანი იყო ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის 

კურსდამთავრებულების საქართველოში დასაქმების შესაძლებლობების დადგენა.    

 

უნივერსიტეტს გააჩნია ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, რომლის ძირითადი 

მიმართულებებია:  

 სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლებისა და მობილობის გაზრდა 

 აკადემიური პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო მობილობის ხელშეწყობა. 

 საერთაშორისო კვლევებში აკადემიური პერსონალისა და დოქტორანტების 

 ჩართულობის გაზრდა.    

 საერთაშორისო კვლევებში აკადემიური პერსონალისა და დოქტორანტების 

 ჩართულობის გაზრდა. 

 საერთაშორისო კვლევებში აკადემიური პერსონალისა და დოქტორანტების 

ჩართულობის გაზრდა. 

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის განმახორციელებელი სტრუქტურაა: ქუთაისის 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების 

ხელშეწყობის სამსახური. 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საჯაროა და განთავსებულია 

ქუთაისის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა : https://www.unik.edu.ge/Course/3 

o უნივერსიტეტის მისია; https://www.unik.edu.ge/Mission 

o უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა: https://www.unik.edu.ge/Strategy 

o შრომის ბაზრის კვლევა  

o ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა https://www.unik.edu.ge/Internationalization 

o ქუთაისის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი https://www.unik.edu.ge/ 

o გასაუბრების შედეგები ადმინისტრაციულ პერსონალტან. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

https://www.unik.edu.ge/Course/3
https://www.unik.edu.ge/Mission
https://www.unik.edu.ge/Strategy
https://www.unik.edu.ge/Internationalization
https://www.unik.edu.ge/
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o  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ⬛ 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. 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე 

განისაზღვრა პროგრამის სწავლის შედეგები. მიზნებსა და სწავლის შედეგებს შორის 

მიმართება მოცემულია მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკით; პირველი მიზანი არის 

მიმართებაში ,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ სწავლის შედეგებთან. მე-2 მიზანი მიმართებაშია ,,ბ“, ,,გ“, და 

,,დ“ სწავლის შედეგებთან. მე-3 მიზანია მიმართებაშია ,,დ“, ,,ე“,,,ვ“ და ,,ზ“ სწავლის 

შედეგებთან, მეოთხე მიზანი - ,,თ“ სწავლის შედეგთან და მე-5 მიზანი - ,,ი“ სწავლის 

შედეგთან. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება ხდება პირდაპირი და ირიბი 

მეთოდებით. პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება მისანიჭებლ კვალიფიკაციას და 

შესაბამის დონეს.  

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაში მოცემულია 9 სწავლის შედეგები. 

სწავლის შედეგებისა და სასწავლო კურსების ბმა მოცემულია კურიკულუმის რუკით. 

კურიკულუმის რუკის ანალიზი, ანუ სასწავლო კურსებისა და  სწავლის შედეგებს შორის 

კავშირის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევა ხდება 

ძირითადი სფეროს სასწავლო კურსებით. ცალკეული სასწავლო კურსი თავისი 

სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლის შედეგებზე გადის შემდეგი დონეებით: გაცნობა, 

გაღრმავება და განმტკიცება. მთლიანობაში კურიკულუმის ანალიზიდან ჩანს, რომ 

არსებობს ლოგიკური კავშირი სასწავლო კურსებსა და სწავლის შედეგებს შორის, თუმცა 



10 

 

გარკვეულ სასწავლო კურსსა და სწავლის შედეგებს შორის ლოგიკურ კავშირთან გვაქვს  

მოსაზრება: კერძოდ:    

1. გაუგებარია როგორ ავითარებს  შემდეგი სასწავლო კურსები ,,ბუღალტრული აღრიცხვა“, 

,,ფინანსური აღრიცხვა“ ,,მმართველობითი აღრიცხვა“, ,,ეკონომიკური ანალიზი“, 

,,მეწარმეობა“, ,,საბანკო საქმე“, ,,კორპორაციათა ფინანსები“, ,,სტატისტიკა“, ,,პროექტების 

მართვა“, ,,მარკეტინგის საფუძვლები“   პასუხიმგებლობასა და ავტონომიურობას.  

2. ასევე აღნიშნული საგნებიდან კურიკულუმის რუკაში ზოგიერთი მათგანის კავშირი 

პასუხიმგებლობასა და ავტონომიურობასთან არ ჩანს, კერძოდ: ,,ბუღალტრული აღრიცხვა, 

,,ფინანსური აღრიცხვა“, სტატისტიკა“    

3. ამას გარდა ბუნდოვანია ლოგიკური კავშირი შემდეგ სასწავლო კურსებსა და სწავლის 

შედეგებს შორის: კორპორაციათა ფინანსები და ,,ბ“ და ,,ზ“ სწავლის შედეგი; საბანკო საქმე 

და ,,ვ“ სწავლის შედეგი. ასევე ბუნდოვანია საბანკო საქმე როგორ ამტკიცებს ,,ბ,, ,,გ“ და ,,ვ“ 

სწავლის შედეგს. ასევე ბუნდოვანია გაყიდვების მართვა როგორ ამტკიცებს ,,გ“ ,,ვ“ ,,ზ“ და 

,,თ“ სწავლის შედეგებს.  

 

სწავლის შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ შეესაბამება პროგრამის კურსდამთავრებულთა 

პროფესიით დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს და იძლევა განათლების შემდეგ 

საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას, ასევე შეესაბამება დარგის სპეციფიკას. 

პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავებაში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული 

მხარე ამას მოწმობს მათთან გასაუბრება და კონკრეტულ  დასმულ კითხვებზე პასუხების 

შედეგად მიღებული ინფორმაცია.  

 

დაწესებულებას შემუშავებული აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი 

(მეთოდოლოგია).  სწავლის შედეგების შეფასებისას გამოიყენება როგორც პირდაპირი 

ასევე არაპირდაპირი მეთოდები. თუმცა, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 

პროგრამისათვის არ არის შემუშავებული პროგრამის სწავლის შედეგების სამიზნე ნიშნულები და 

შეფასების მექანიზმი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 

შეფასება; 

 ბიზნესის ადმიისტრირების საბაკალავრო პროგრამა; 

  პროგრამის მიზნებისა და  სწავლის შედეგების რუკა; 

 შრომის ბაზრისა ანალიზი; 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავებაში დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობის მტკიცებულებები (ოქმები) 

 ქუთაისის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი https://www.unik.edu.ge/ 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია გაუმჯობესდეს და დაიხვეწოს პროგრამის სწავლის 

შედეგებსა და ზემოაღნიშნულ სასწავლო კურსებს შორის კავშირი;   

 რეკომენდირებულია ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამისათვის მისი 

სპეციფიკის გათვალისწინებით შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები და სამიზნე 

ნიშნეულებთან დადარების მექანიზმი. 

 

https://www.unik.edu.ge/
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

       

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ⬛ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

√    

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

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

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 
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2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის 

უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე ან ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. საქართველოს მოქმედი  

კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესაძლებელია პროგრამაზე სტუდენტების მიღება:  

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე;  შიგა და გარე მობილობით.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურები შეესაბამება მოქმედ 

კანონმდებლობას, არის სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი. სათანადო 

ინფორმაცია განთავსებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. კეერძოდ ბიზნესის 

ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის 

საჭიროა: 

● სრული ზოგადი  განათლების დამადასტურებელი       დოკუმენტი;   

● ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართული ენის, ნებისმიერი უცხო ენისა 

და მათემატიკა/ისტორიის   წარმატებით ჩაბარება. 

 

პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია კანონმდებლობის შესაბამისად, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o ქუთაისის უნივერსიტეტის ვებ გვერდი: https://www.unik.edu.ge/ 

o ინტერვიუს შედეგები 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

https://www.unik.edu.ge/
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              ⬛ 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.   

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია 

ქუთაისის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, განხორციელების, 

შეფასების და განვითარების მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელიც დამტკიცებულია 

ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიურის საბჭოს მიერ 14/01/2019 წლის #1 დადგენილებით.  

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა აგებულია შემდეგი პრინციპით: 

ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო კურსები - 130 კრედიტი. ძირითადი სწავლის 

სფეროს არჩევითი კურსები -  20 კრედიტი, თავისუფალი კომპონენტების სავალდებულო 

კურსები - 30 კრედიტი, თავისუფალი კომპონენტების არჩევითი კურსები  -  60 კრედიტი.  

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა და შინაარსი შეესაბამება 

მისანიჭებელ კვალიფიკაციას, კერძოდ პროგრამა წარმოდგენილია მარკეტინგის, 

ფინანსებია და მენეჯმენტის სფეროს სასწავლო კურსებით. მარკეტინგის სფერო 

წარმოდგენილია შემდეგი სასწავლო კურსებით: მარკეტინგის საფუძვლები, გაყიდვების 

მართვა, მენეჯმენტის სფერო წარმოდგენილია შემდეგი სასწავლო კურსებით: მენეჯმენტის 

საფუძვლები, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის, პროექტების მენეჯმენტი, ფინანსები 

სფერო წარმოდგენილია შემდეგი სასწავლო კურსებით:  ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძვლები, ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები, მმართველობითი აღრიცხვის 

საფუძვლები, საბანკო საქმე, კორპორაციული ფინანსები, ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ასევე ისწავლება ბიზნეს  ინგლისური, სტატისტიკა, 

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, აკადემიური წერა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

ამავე პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებულია საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება, 

პროფესიული პრაქტიკა, ბიზნეს პრაქტიკუმი. სასწავლო კურსი ბიზნეს პრაქტიკუმი 

მთლინად აგებულია შემთხვევის ანალიზზე. ამგვარად, როგორც უკვე აღვნიშნეთ 

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან 

და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას, თუმცა გამომდინარე 

იქიდან, რომ პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებმა უნდა მოამზადონ საბაკალავრო 

ნაშრომი, ხოლო საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების წესის მე-3 მუხლის პირველი 

პუნქტის (მუხლი 3, პუნქტი 3.1 :,,ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 
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კომპონენტი - საბაკალავრო ნაშრომი არის წერითი, კვლევითი ხასიათის პროექტი, 

რომელსაც ასრულებს სტუდენტი აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის ბოლო ეტაპზე“)  მიხედვით არის კვლევის 

ხასიათის პროექტი, მიგვაჩნია, რომ იმისათვის, რომ სტუდენტებს გაუადვილდეთ 

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება პროგრამის ფარგლებში უნდა ისწავლებოდეს კვლევის 

მეთოდები ბიზნესში. ამას გარდა პროგრამის სტრუქტურას გაამდიდრებს  ბიზნესის 

სფეროს ისეთი მნიშნელოვანი სასწავლო კურსი როგორიცაა  ,,ოპერაციათა მენეჯმენტი: 

 

პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსები არის თანმიმდევრულად და ლოგიკურად 

დალაგებული შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები არის ადეკვატური, თუმცა 

მიგვაჩნია, რომ სასწავლო კურსისათვის ,,გადასახადები“ უნდა განისაზღვროს წინაპირობა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების და 

განვითარების მეთოდოლოგია; 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა; 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კურსების 

სილაბუსები; 

o ქუთაისის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: https://www.unik.edu.ge/  

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია  ძირითადი სფეროს დაემატოს შემდეგი სასწავლო კურსები: 

,,ოპერაციათა მენეჯმენტის“ და  ,,კვლევის მეთოდები ბიზნესში“ და სასწავლო 

კურსისათვის ,,გადასახადები“ განისაზღვროს წინაპირობა. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

       

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ⬛ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

https://www.unik.edu.ge/
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              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის 

შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 

სფეროს/დარგის აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 

 ექსპერტთა ჯგუფის მიერ მოხდა სასწავლო კურსების დეტალური ანალიზი. სასწავლო 

კურსის სწავლის შედეგები, მიზნები, შეფასების სისტემა, სწავლის მეთოდები, შინაარსი და 

გამოყენებული ლიტერატურა მოცემულია სასწავლო კურსის სილაბუსებში. სილაბუსში 

მოცემული კომპონენტები იმყოფებიან ერთმანეთთან ლოგიკურ ბმაში, რაც მთლიანობაში 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს. თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის 

შედეგები შეესაბამება უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურს. სილაბუსში 

მითითებული გამოყენებული ლიტერატურა (ძირითადი და დამატებითი) 

შესაბამისობაშია კურსის სწავლის შედეგებთან. თუმცა, ზოგიერთი სასწავლო კურსის 

ლიტერატურა საჭიროებს განახლებას. კერძოდ ,,,ბიზნესის საფუძვლები ისწავლება 2012 

წლის სახელმძღვანელოთი. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ისწავლება  2011 და 

2012 წლის სახელმძღვანელოებით, მაშინ როდესაც არსებობს ახალი გამოცემები. ამას 

გარდა სასწავლო კურსის ,,ბიზნეს სამართალი“ სავალდებულო ლიტერატურაში 

მოცემულია კანონები. ვფიქრობთ, რომ ბიზნესის სამართალში  სავალდებულო 

ლიტერატურის სახით გამოყენებული უნდა იყოს ფუნდამენტური სახელმძღვანელო. 

 

თითოეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო 

და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) მითითებულია პროგრამის სასწავლო გეგმაში 

და სასწავლო კურსის სილაბუსში და ძირითადად შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და 

სწავლის შედეგებს; 

 

სასწავლო კურსის ფარგელბში საგნის სპეციფიკის, შინაარსისა და სწავლის შედეგის 

ათვალისწინებით გამოიყენება სწავლა-სწავლების მეთოდები.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან გასაუბრების შედეგები; 

o სტუდენტებთან გასაუბრების შედეგები 

რეკომენდაციები: 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია ბუღალტრული აღრიცხვის, ბიზნესის სამართლის სასწავლო 

კურსებში მოხდეს ლიტერატურის განახლება; 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

       

              ⬛ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 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. 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურუკულუმით განსაზღვრულ 

სასწავლო კურსებში გათვალისწინებულია პრაქტიკული უნარების განმავითარებელი 

სწავლების მეთოდები, კერძოდ გამოყენებულია ქეისების განხილვის, პრეზენტაციების 

მომზადების და პრაქტიკული სავარჯიშოების ამოხსნის მეთოდები. ამას გარდა, 

პროგრამის სტრუქტურაში წარმოდგენილია პრაქტიკის კომპონენტი, რომელსაც ეთმობა 5 

კრედიტი. დაწესებულება სტუდენტებს სთავაზობს პრაქტიკის გავლას შემდეგ 

ორგანიზაციებში, რომელთანაც მას აქვს გაფორმებული მემორანდუმები: ალდაგი, ვთბ 

ბანკი, კრედო ბანკი, მისო კრისტალი, მისო ქართული კრედიტი, საქართველოს 

ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (იმერეთის წარმომადგენლობა). გარდა ამისა, 

უნივერსიტეტი პროგრამის სტუდენტებს სთავაზობს ყოველწლიურ სამეცნიერო 

სტუდენტურ კონფერენციებს. თუმცა სტუდენტებთან გასაუბრებ რებისას ირკვევა, რომ 
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საჭიროა კონფერენციებში ჩართვის გააქტიურება, რომლის შესახებაც 3.1 კომპონენტში 

დეტალურად არის აღწერილი.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა;  

 სტუდენტთა  გამოკითხვის შედეგები;  

 ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან,  

 ინტერვიუები პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და  მოწვეულ პერსონალთან; 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

       

              ⬛ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 
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ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების 

მეთოდები ორიენტირებულია პროგრამის სწავლის შედეგების მიღებაზე და შეესაბამება 

ბაკალავრიატის სწავლების საფეხურს. პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსში დაწვრილებით არის მოცემული სწავლება-სწავლების მეთოდები, რომელიც 

შეესაბამება კურსის სპეციფიკას, შინაარსს, სწავლის შედეგებს.   

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #3, 11 მუხლის, თ 

ქვეპუნქტის თანხამად, სწავლება-სწავლის  მეთოდი  მოიცავს ლექცია,  სამუშაო  ჯგუფში  

მუშაობა,  პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი, ელექტრონული რესურსით სწავლება, 

ელექტრონული სწავლება და სხვ., წავლება-სწავლის მეთოდი შეიძლება მოიცავდეს შესაბამის 

აქტივობებს (დისკუსია, დებატები, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, სემინარი და სხვ.); თუმცა, 

სილაბუსების ანალიზისას ვლინდება, სილაბუსის სწავლება-სწავლის მეთოდების 

კომპონენტში მკაფიოდ არ არის გამოყოფილი სწვალება-სწავლის რა მეთოდებს იყენებს 

სილაბუსის ავტორი და ამ სწავლება სწავლის ფარგლებში რა აქტოვობებია დაგეგმილი.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა; 

o სასწავლო კურსის სილაბუსები; 

o  სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები; 

o ინტერვიუები პროგრამის ხელმძღვანელთან 

o ინტერვიუები პროგრამის განმახორციელებელ აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან; 

რეკომენდაციები: 

  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #3, 11 მუხლის, თ 

ქვეპუნქტის თანხამად, სასურველია  სილაბუსში მკაფიოდ გაიმიჯნოს სწავლება-

სწავლის მეთოდები და აქტივობები.   

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 
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             ⬛ 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. 

აღნიშნულ პროგრამაზე სტუდენტთა შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით, 

რომელიც შედგება შუალედური და ფინალური შეფასებებისგან. თავის მხრივ, 

შუალედური შეფასება მოიცავს სხვადასხვაგვარ აქტივობებს, როგორიცაა: სემინარები, 

პრეზენტაციები, ქეისების ანალიზი, შუალედური წერითი გამოცდები. სასწავლო კურსის 

ფარგლებში გამოყენებული შეფასების ფორმებისა და კომპონენტების შესახებ ინფორმაცია 

დეტალურადაა მითითებული სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  სტუდენტის შეფასების 

პროცედურები გამჭვირვალე და სამართლიანია სტუდენტთათვის. სტუდენტებს 

საშუალება აქვთ საგნების არჩევის დროს გაეცნონ სილაბუსების შინაარს, წინასწარ 

მოიპოვონ ინფორმაცია კონკრეტული საგნის კონტენტისა თუ შეფასების კრიტერიუმების 

შესახებ. გარდა იმ ფაქტორისა, რომ სტუდენტებს საშუალება აქვთ წინასწარ გაეცნონ 

საგნების სილაბუსებს, ასევე მათი განხილვა ხდება ლექტორების მიერ პირველსავე 

ლექციაზე. იმ შემთხვევაში თუკი სტუდენტები მიღებულ შეფასებებს არ ეთანხმებიან, 

აღნიშნულ პროგრამაზე არსებობს აპელაციის მექანიზმი, რაც გულისხმობს, რომ 

სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ გაასაჩივრონ რომელიმე კონკრეტული შეფასება თუკი 

ისინი მას არ ეთანხმებიან, ასევე, სტუდენტთა საბაკალავრო ნაშრომების პლაგიატზე 

შემოწმება ხდება უნივერსიტეტის მიერ არსებული სპეციალური ლიცენზირებული 

პროგრამით. გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება, რომ პროგრამაზე აპელაციის მექანიზმით 

თითქმის არ უსარგებლიათ სტუდენტებს, რაც ორ გარემოებაზე მიუთითებს, რომ 

შეფასების სისტემა გამჭვირვალე და სამართლიანია, ასევე, მიუხედავად ზემოთ 

აღნიშნულისა, პროგრამის სტუდენტებთან გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა ის 

გარემოებაც, რომ სტუდენტთა ნაწილმა არ იცოდა პროცედურულად ეს ყოველივე როგორ 

უნდა განხორციელებულიყო.  დადებით ფაქტად უნდა აღინიშნოს, რომ კონკრეტული 

რომელიმე ლექციის გაცდენის შემთხვევაში, ლექტორები სტუდენტებთან შეთანხმებით, 

მათთვის სასურველ და ხელმისაწვდომ დროს ნიშნავენ საკომპენსაციო ლექციებს. გარდა 

ამისა, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სასწავლო კურსის ფარგლებში განსაზღვრული 

რაოდენობის გაცდენილი/გამოტოვებული აქტივობები აღადგინონ.   

სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად 

გამოიკვეთა ძალიან ყურადსაღები გარემოება, რომ სტუდენტებს შესაძლებლობა არ აქვთ 

კონკრეტულ მომენტებში დისტანციურად გაეცნონ თავიანთ არსებულ შეფასებებს და მათ 
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ამისთვის სჭირდებათ უნივერსიტეტში მისვლა ან ლექტორთან დაკავშირება. აქვე უნდა 

აღინიშნოს კიდევ ერთი გარემოება, რომ სტუდენტთა ყოველკვირეული აქტივობების 

ქულებით შეფასების იმავდროული შეტანა არ ხდება უნივერსიტეტში არსებულ 

სტუდენტთა შეფასების სისტემურ ბაზებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუ სტუდენტებთან, პროგრამის ხელმძღვანელსა და აკადემიური 

პერსონალთან 

o სასწვლო კურსების სილაბუსები; 

o ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა; 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია მოხდეს სტუდენტთა შეფასების ელექტრონული 

მომსახურების გაუმჯობესება, კერძოდ, ნებისმიერ სასურველ დროს 

სტუდენტისთვის დისტანციურად, ონლაინ ხელმისაწვდომი იყოს მისი შეფასებები 

და ამასთანავე, ყოველი კვირის ბოლოს მოხდეს სტუდენტთა მიერ მიღებული 

შეფასებების ასახვა ონლაინ შეფასების ბაზებში.  

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია,  რომ აქტიურად მოხდეს სტუდენტების ინფორმირება იმ უფლებებისა 

და ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც მათ გააჩნიათ. ამ კონკრეტულ 

შემთხვევაში კი აქცენტი აპელაციის პროცედურაზეა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ⬛ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

  

 

√ 

  

 

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. 

 ექსპერტთა ჯგუფის მიერ უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

გაცნობისა და ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად გაირკვა, რომ სტუდენტები იცნობენ 

და ჩართულნი არიან პროგრამზე მიმდინარე პროცესებში. რაზეც მოწმობს პროგრამის 

მესვეურთა მიერ ჩატარებული სხვადასხვა სახის კვლევები/გამოკითხვები, რაც მიზნად 

ისახავს სასწავლო პროცესის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას. ამის დამადასტურებელ ფაქტად 

თვითშეფასების ჯგუფის შემადგენლობაში სტუდენტის არსებობაც შეიძლება ჩაითვალოს, 

მაგრამ ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ჯგუფში კურსდამთავრებული არ იყო 

წარმოდგენილი. პროგრამაზე არსებობს კითხვარები, რომლებიც კონკრეტულ სასწავლო 

კურსებსა და მათ ხელმძღვანელებს აფასებს, რომელთა შევსებაც ანონიმურია და 

ნებაყოფლობითი.   

ყველა ლექტორი ხელმისაწვდომია სტუდენტისათვის, იმ შემთხვევაში თუკი გაჩნდება 

ლექტორთან კონსულტაციის, რათა სწრაფად და კვალიფიციურად მიიღოს მისთვის 

საჭირო ინფორმაცია. სტუდენტებთან ჩატარებული გასაუბრებისა და შესაბამისი 

დოკუმენტების გაცნობის შემდეგ ირკვევა, რომ პროგრამაზე განსაზღვრულია კვირის 

განმავლობაში თითოეული ლექტორის საკონსულტაციო საათები და სტუდენტები ხშირად 

იყენებენ ამ შესაძლებლობას, თუმცა საკონსულტაციო საათების შესახებ ინფორმაცია არ 

იყო მითითებული სილაბუსებში და  სხვა არც ერთ ოფიციალურ წყაროში.  

ინტერვიუების შედეგად დადგინდა, რომ სტუდენტთა ინტერესიდან გამომდინარე, მათი 

მოთხოვნა რომელიმე კონკრეტული ახალი სალექციო კურსის გახსნის შესახებ 

კმაყოფილდება  იმ შემთხვევაში თუ ასეთი სტუდენტების მინიმალური რაოდენობა იქნება 

არანაკლებ ხუთისა. 

მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ონლაინ პლატფორმების 

შემუშავებაზე და დახვეწაზე, საიდანაც სტუდენტებს წვდომა ექნებათ სასწავლო 
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მატერიალებზე, ამ მომენტისათვის სტუდენტებისათვის მსგავსი შესაძლებლობა 

ხელმისაწვდომი არ გახლავთ. მეტიც, ზოგიერთი სავალდებულო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსია ამჟამად არ არსებობს და სტუდენტებს უწევთ ადგილზე მისვლა, 

რათა მათთვის საჭირო/აუცილებელ ლიტერატურაზე ჰქონდეთ წვდომა.  ასევე 

აუცილებელია დაინერგოს და ხელმისაწვდომი გახდეს სტუდენტებისთვის ონლაინ 

სასწავლო კურსების არჩევა და რეგისტრაცია, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს 

უნივერსიტეტში მიუსვლელად, მარტივად და კომფორტულად, დისტანციურად გაიარონ 

ზემოთ აღნიშნული აუცილებელი პროცედურები.  

დადებით ფაქტად უნდა აღინიშნოს ის, რომ უნივერსიტეტისა და კონკრეტული პროგრამის 

მესვეურები აქტიურად მუშაობენ ევროპულ უნივერსიტეტებთან, რათა მოხდეს 

თანამშრომლობის ხელშეკრულებების გაფორმება. ამ მომენტისათვის კი პარტნიორ 

უნივერსიტეტთა სია არც ისე მრავალფეროვანია, მეტიც, უნივერსიტეტის მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში 

პროგრამის მხოლოდ სამმა სტუდენტმა ისარგებლა მსგავსი შესაძლებლობით. სტუდენტთა 

შერჩევა მსგავსი პროგრამებისთვის მიმდინარეობს გამჭირვალედ და ამ შერჩევის პროცესში 

ყურადღება ექცევა სტუდენტის მაღალ აკადემიურ მოსწრებას. აუცილებელია მოხდეს 

სტუდენტების მოტივირება და მხარდაჭერა სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებში, კვლევებსა 

თუ კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად. 

დადებით ფაქტად უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ პროგრამაზე მოქმედებს ბევრი 

სხვადასხვა საგრანტო-საშეღავათო სისტემა სტუდენტებისათვის, რომლებიც ხელს უწყობს 

სტუდენტის მოტივირებას და მათ მისწრაფებას სწავლისაკენ, რადგანაც უნივერსიტეტის 

მიერ გაცემული ამ სასწავლო გრანტების შესანარჩუნებლად აუცილებელია სტუდენტს 

ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება. არსებული ვრცელი საშეღავათო-საგრანტო 

ჩამონათვალიდან, აღსანიშნავია უნივერსიტეტის მიერ შეჩერებულიი აკადემიური 

სტატუსის მქონე სტუდენტთათვის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში სასწავლო 

საფასურის განახევრების გადაწყვეტილების მიღება. ასევე, აღსანიშნავი ფაქტია,  შექმნილი 

სიტუაციიდან გამომდინარე არსებული ონლაინ სწავლების პირობებში, გარკვეულ 

სტუდენტებისთვის, ვისაც არ გააჩნდა შესაბამისი საშუალებები, რომ დისტანციურად 

მიეღო განათლება, უნივერსიტეტმა მათ დროებით ხმარებაში გადასცა მის ხელთ 

არსებული სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები, რათა მათ ჰქონოდათ შესაძლებლობა 

დისტანციურად გაეგრძელებინათ სწავლება. 

დადებითი ფაქტია უნივერსიტეტში  კარიერული დაგეგმარების ოფისის არსებობა, 

რომელიც  ზრუნავს სტუდენტის მომავალ განვითარებაზე. მიმდინარეობს მუშაობა უკვე 

არსებულ და პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ოფიციალური მეილებით ხდება 

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების ინფორმირება მათთვის შესაძლო საინტერესო 

პროექტებსა თუ სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ. მიუხედავად ზემოთ 

აღნიშნულისა, ამჟამად პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების პროცენტული 

მაჩვენებელი 36% შეადგენს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერიუები დეკანთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, აკადემიურ პერსონალთან 

სტუდენტებთან და დამსაქმებლებთან 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 



23 

 

o უნივერსიტეტის ტექნიკით დროებით სარგებლობის აქტი 

o მემორანდუმები 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია შეიქმნას პლატფორმა დისტანციურად საგნების არჩევისა და 

რეგისტრაციისათვის 

 რეკომენდირებულია ყველა ტიპის ძირითადი სავალდებულო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიებისა  და სტუდენტების მიერ მათზე დისტანციურად 

წვდომის შესაძლებლობის არსებობა; 

 რეკომენდირებულია  სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა სხვადასხვა კვლევებსა 

თუ კონფერენციებში; 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o უნივერსიტეტში არსებული მრავალფეროვანი საგრანტო სისტემა, რომლის 

მიხედვითაც ხდება სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენტების სწავლის საფასურის 

შემცირება. 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ⬛ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o  
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

       

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

  

√ 

  

  

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 
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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. 

 ქუთაისის  უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართულია 48 აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, აქედან 29 

აკადემიურია, 17 კი - მოწვეული, 2 - მასწავლებელთა პერსონალი. აკადემიურ პერსონალს 

შორის 22 აფილირებულია, 1 პროფესორია (1 აფილირებული პროფესორი), 21- 

ასოცირებული პროფესორი (14 აფილირებული ასოცირებული პროფესორი),  5 ასისტენტ 

პროფესორი (5 აფილირებული ასისტენტ პროფესორი) და 2 - ასისტენტი ( 2 

აფილირებული ასასიტენტი).  პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული   

პერსონალის პროპორციაა  1.5:1-ზე. აკადემიური პერსონალის უდიდესი უმრავლესობას 

აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი და სწავლების შესაბამისი ხანგრძლივობის 

გამოცდილება, რათა დანიშნული იყვნენ კონკურესის წესით აკადემიურ თანამდებობაზე.  

 

ექსპერტთა ჯგუფმა დეტალურად შეისწავლა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

პირადი საქმეები. ასევე  გადავამოწმეთ აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო 

საქმიანობები (კონფერენციებში მონაწილეობა, პუბლიკაციები) და როგორც დავადგინეთ 

აკადემიურ პერსონალის აქტიურობა არ არის მაღალი საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების მიხედვით. უნივერსიტეტს გააჩნია 

სხვადასხვა დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური დ 

მოწვეული პერსონალის დატვირთვას და შეფასების წესებს. ხდება დატვირთვის სქემის 

სისტემატური განახლება. აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 

ადეკვატურია სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებაში და ბალანსი სტუდენტთა 

რაოდენობასა და აკადემიურ პერსონალს შორის ეჭვქვეშ არ აყენებს პროგრამის 

მდგრადობას. თვითშეფასების დოკუმენტის მიხედვით  პროგრამას  ემსახურება 

ადმინისტრაციული და დამხმარე 63 ადამიანი. თუმცა, ინტერვიუებით დადგინდა, რომ ეს 

არის უნივერსიტეტის დამხარე და ადმინისტრაციული პერსონალის მთლიანი რაოდენობა.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერვიუების პროცესში დადგინდა, რომ ადმინისტრაციული 

პერსონალი თავის კვალიფიკაციით შეესაბამება დაკავებულ პოზიციებს და ამ მხრივ 

პროგრამის მდგრადობას არ აქვს საფრთხე. 
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უნდა აღინიშნოს, რომ პროგრამის შემუშავების და გაუმჯობესების პროცესში აქტიურად 

არიან ჩართული როგორც აკადემიური ასევე მოწვეული პერსონალი. ინტერვიუებიდან 

დადგინდა, რომ მათი აზრი უმეტეს შემთხვევაში არის გაზიარებული უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის მიერ და შესაბამისი ცვლილებები ასახული საგანმანათლებლო 

პროგრამაში. 

 

პროგრამას ხელმძღვანელობას შესაბამისი ცოდნის, კვალიფიკაციის პროგრამის 

ხელმძღვანელი. ინტერვიუებიდან დადგინდა, რომ პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს რიგ 

საკითხებში განსხვავებული აზრი, რომელიც ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკაციას და 

ეხმიანება თანამედროვე გამოწვევებს.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები;  

o პერსონალის  კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ხელშერკულებები; 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია გაიზარდოს აკადემიური პერსონალის აქტიურობა 

საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების 

კუთხით; 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, გადაიხედოს პროგრამაში ჩართული ადმინისტრაციული და 

მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და განისაზღვროს უშუალოდ პროგრამაში 

ჩართული პირები; 

 სასურველია პროგრამის შემუშავების და განვითარების პროცესში  უფრო მეტად 

იყვნენ ჩართული დაინტერესებული მხარეები და გათვალისწინებულ იყოს მათი 

მოსაზრებები. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

             ☐ 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. 

 

 ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანთლებლო 

პროგრამის ფარგლებში სისტემატურად ხდება ჩართული პერსონალის შეფასება. 

უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს აკადემიური, მასწავლებელთა და მოწვეულ პროფესორ-

მასწავლებელთა  მოწვეული პერსონალის შეფასების პროცედურის დოკუმენტი,  სადაც 

დეტალურად არის გაწერილი შეფასების მრავალკომპონენტიან მიდგომა. შემავალი 

კომპონენტებია აკადემიური კალენდარის შესრულება, ურთიერთდასწრების მექანიზმი, 

სტუდენტების შეფასება.  ასევე არსებობს სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით 

შეფასების ადმინისტრაციული კომპონენტი.  შეფასების პროცესში ჩართული ხარისხის 

მართვის სამსახური, რომელიც აორგანიზებს და ატარებს კვლევებს. შეფასების ყველა 

კომპონენტის შედეგის თავმოყრა ხდება ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში, 

რომელიც აჯამებს შედეგებს, უკეთებს ანალიზს და მიღებული შედეგებზე დაყრნობით 

გეგმავს გაუმჯობესების საშუალებებს. აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის შეფასება მოიცავს  ასევე კვლევითი საქმიანობის შეფასებას; უნივერსიტეტი 

წახალისების მიზნით ასევე ყოველწლიურად გამოყოფს 1000 ლარიან კვოტას სამეცნიერო 

საქმიანობის წასახალისებლად თითოეულ აფილირებული აკადემიურ პერსონაზე: 

სამეცნიერო ჟურნალში სტატიის დაბეჭდვა, კონფერენციაში მონაწილეობა და ა.შ. 

უნივერსიტეტმა წარმოადგინა აღნიშნულის დამდასტურებელი დოკუმენტები და 

ინტერვიუების დროსაც დადასტურდა ინფორმაცია.  

 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში საერთაშორისო მობილობით 

ისარგებლა 16 ადამიანმა, საიდანაც 7 იყო სტუდენტი, ხოლო დანარჩენი 

ადმინისტრაციული პერსონალი.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o აკადემიური, მასწავლებელთა და მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლეთა 

პერსონალის შეფასების პროცედურა; 

o ინტერვიუს შედეგები. 
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o უნივერსიტეტის მიერ აკადემიურის საქმიანობის ხელშეწყობის დამდასტურებელი 

დოკუმენტები (გადახდის ქვითრები). 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

       

              ⬛ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის 

აკრედიტაციის ვიზიტის პერიოდში კოვიდ 19-ის პანდემიისა და გამოცხადებული 

საგანგებო სიტუაციის ფონზე, ექსპერტთა ჯგუფს მოგვიხდა მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის ონლაინ რეჟიმში დათვალიერება ზუმის პლატფორმის გამოყენებით. მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის დათვალიერების დროს შესაძლებლობა გვქონდა აღგვეწერა სად 

მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამა და რა პირობებში ხდება პროგრამის 

განხორციელება.  

საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ქუთაისში, აკ. წერეთლის N13-ში 

განთავსებულ ქუთაისის უნივერსიტეტის კუთვნილ შენობაში. შენობა გამართულია 

უსაფრთხოების და ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით. შენობაში არის ცენტრალური 
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გათბობა, თუმცა რიგ აუდიტორიებში არ არის გაგრილების საშუალება წარმოდგენილი. 

უნივერსიტეტს აქვს 18 მოქმედი 20 და 40 კაციანი აუდიტორიები, სადაც ერთდროულად 

600 სტუდენტი შეიძლება განთავსდეს. აუდიტორიებში არის დაფა, პროექტორი, 

პერსონალური კომპიუტერი, მაგიდები და სკამები. უნივერსიტეტს აქვს საკონფერენციო, 

სააქტო დარბაზი, სტუდენტური სივრცე და ორი კომპიუტერული ლაბორატორია. 

აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთ ლაბორატორიაში დათვალიერების დროს არ აღმოჩნდა 

ადგილზე კომპიუტერები: 30 კომპიუტერის ნაცვლად იდგა მხოლოდ სამი.  ამის მიზეზად 

დასახელდა ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტმა კოვიდ 19-ის გამო შექმნილ ვითარებაში 

სტუდენტებს ვისაც ესაჭიროებოდათ კომპიუტერები, უნივერსიტეტმა გადასცა იმ მიზნით 

რომ შეუფერხებლად ჩართულიყვნენ ონლაინ სასწავლო პროცესში. აღნიშნული ფაქტი 

დადასტურდა სტუდენტებთან ინტერვიუების ჩატარების პროცესში და ასევე 

უნივერსიტეტმა მოგვაწოდა დროებით სარგებლობაში გადაცემის აქტის ნიმუში. ასევე 

უნივერსიტეტმა წარმოადგინა კომპიუტერების განახლების დამდასტურებელი 

დოკუმენტები: 2019 წელს 14 ახალი კომპიუტერი აქვთ შეძენილი. თუმცა, ინტერვიუების 

დროს, აღინიშნა რომ 2019 წელს უნივერსიტეტმა შეიძინა I 5 ტიპის  60 პერსონალური 

კომპიუტერი. 

 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის ბაზაზე ჩამოყალიბებულია რობოტიკის სკოლა და 

შემოქმედებითი ლაბორატორია - სტუდენტებთან შეხვედრების დასაორგანიზებლად; 

პროფესორებისთვის არის გამოყოფილი სივრცეები თავისუფალი კომპიუტერებით, სადაც 

შეუძლიათ მუშაობა. 

 

უნივერსიტეტს აქვს ბიბლიოთეკა, სადაც ერთდროულად 50 სტუდენტმა შეიძლება 

ისარგებლოს. ბიბლიოთეკაში არის 5 პერსონალური კომპიუტერი და 10 პლანშეტი.  

როგორც ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა აღნიშნა ინტერვიუს დროს, ბიზნეს 

ადმინისტრირების პროგრამისთვის 300-მდე წიგნი  მოიპოვება ბიბლიოთეკაში, მათ შორის 

პერიოდული ლიტერატურა. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ამოვარჩიეთ 

სილაბუსებში წარმოდგენილი ლიტერატურის ნუსხა და ვთხოვეთ უნივერსიტეტს 

წარმოედგინა წიგნები. რიდერები, პერიოდული ლიტერატურა აღმოჩნდა ადგილზე, 

თუმცა რამდენიმე წიგნი არ მოიძებნა. ამის მიზეზად დასახელდა პანდემია. ითქვა, რომ 

წიგნები არის შეძენილი, მაგრამ პანდემიის გამო, ვერ მოხერხდა მათი ადგილზე მიტანა.  

 

უნივერსიტეტს გააჩნია ელექტრონული სამეცნიერო ბაზებზე წვდომის საშუალება. 

ნაყიდია აქვს Sage journals. Cambridge Journal Online და სხვა ბაზები. სამეცნიერო ბაზებზე 

წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის შიგნით არსებული IP მისამართებიდან. 

პანდემიის პერიოდში პაკეტში შევიდა ცვლილებები და შესაძლებელი გახდა 

უნივერსიტეტის მიღმა ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებზე წვდომა, თუმცა ამას აქვს 

დროებითი ხასიათი. აღსანიშნავია, რომ 2018-2019 წლის სტატისტიკურ მონაცემების 

მიხედვით  სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების გამოყენების დადებითი დინამიკა 

ფიქსირდება  უნივერსიტეტში. აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, ისევე როგორც 

სტუდენტები ფლობენ აღნიშნული სამეცნიერო ბაზების შესახებ  ინფორმაციას. შეიძლება 

ითქვას, რომ პროგრამა ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური 

და ტექნიკური რესურსით რომელიც რაოდენობრივად და ხარისხობრივად 
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უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას; 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის დათვალიერება; 

 თვითშეფასების ანგარიში; 

 ინტერვიუს შედეგები; 

 გამოკითხვის შედეგები; 

 წიგნების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია, ბიბლიოთეკა აღიჭურვოს მეტი კომპიუტერული 

ტექნიკით; 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ☐ 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 
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საჭიროებებს. 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტს წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში აქვს ბიზნესის 

ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 2020 წლის ბიუჯეტი, 

რომელიც შეადგენს 89 975 ლარს და მოიცავს მხოლოდ ხარჯვით ნაწილს. ასევე 

წარმოდგენილია ამავე პროგრამის შემოსავლების გეგმა მთლიანი ღირებულებით 90 000 

ლარი. აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების წყაროდ მითითებულია 40 სტუდენტის სწავლის 

გადასახადით შემოსული თანხები. ვინაიდან დოკუმენტებს არ ქონდათ თარიღი და 

ინტერვიუების დროს დასახელდა  აქტიური სტუდენტების სხვა რაოდენობა, 

მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, გამოგვეთხოვა 2020 წლის შემოსავლების და ხარჯების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები.  

სასწავლო დაწესებულებამ ვიზიტის დასრულების შემდეგ ცენტრის თანამშრომლის 

მეშვეობით მოგვაწოდა მიმდინარე შემოსავლების გეგმა, რომელიც შეადგენს  336 375 ლარს. 

აღნიშნული შემოსავლების წყარო არის 206 სტუდენტის გადასახადებიდან დაგეგმილი 

შემოსავალი. ხოლო ბიუჯეტი გაზრდილია 285 200 ლარამდე. შეცვლილი და გაზრდილია 

მხოლოდ შრომის ანაზღაურების მუხლი.  

სამწუხაროდ, აღნიშნული ინფორმაცია არის მხოლოდ საპროგნოზო და უნივერსიტეტმა 

ვერ/არ წარმოადგინა პროგრამის რეალური შემოსავლების და ხარჯების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები. ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ წარმოდგენილ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით თითქმის 4-ჯერ გაზრდილი შემოსავლების შემთხვევაშიც , 

უნივერსიტეტი არ ზრდის სამეცნიერო აქტივობებში, ბიბლიოთეკის წიგნის საცავის, 

პერსონალის გადამზადების და სხვა მნიშვნელოვან ხარჯებს, რომელიც უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად განვითარებას. მაგალითად, თუ პირველად წარმოდგენილ ბიუჯეტში 

კვლევებისა და სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის პროგრამა დაგეგმილი შემოსავლების და 

ამავდროულად ხარჯების თითქმის 7% გამოყოფდა, ახალი დოკუმენტის 

გათვალისწინებით ამ მუხლის წილი მთლიან ხარჯებში 2%-მდე არის შემცირებული, ისევე 

როგორც პერსონალის გადამზადების ხარჯები, რომელიც მანამდე ბიუჯეტში  10% იყო და 

3%-მდე შემცირდა.   

აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, რთულია პოზიტიურად შეფასდეს 

უნივერსიტეტის პროგრამის ფინანსური მდგრადობის პრიორიტიზაცია უნივერსიტეტის 

მხრიდან და ამავდროულად  შეუძლებელია, წარმოდგენილ დოკუმენტებზე დაყრდნობით 

დავინახოთ პროგრამის რეალური შემოსავლები და ხარჯები. ინტერვიუების დროს 

გაჟღერდა, რომ პროგრამას ყავს 170 აქტიური სტუდენტი, თუმცა ჩანაწერში არის 206 
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სტუდენტი აღნიშნული.  უნდა აღვნიშნოთ, რომ ინტერვიუების პროცესში გადამოწმდა 

უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერის არსებობა როგორც სამეცნიერო საქმიანობის 

წახალისების, ასევე სტუდენტებისთვის საშეღავათო პირობების დადგენის კუთხით. ამის 

მტკიცებულებად გამოდგება ის ფაქტი, რომ მანამდე უნივერსიტეტს ერთ სტუდენტისგან  

შემოსავალი გათვლილი ჰქონდა 2250 ლარი, ხოლო ახალი ბიუჯეტის მიხედვით ერთი 

სტუდენტისგან შემოსავალი შემცირებულია  1632 ლარამდე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის ბიუჯეტი; 

o პროგრამის საპროგნოზო შემოსავლები; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია დაზუსტდეს ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილი 

და  შემოსავლების ზრდასთან ერთად არ შემცირდეს სამეცნიერო და სხვა ხარჯების 

პროცენტული წილი და შენარჩუნდეს იგივე პროპორცია;  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ⬛ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

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.  

 

 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის საქმიანობას 

წარმართავს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის დებულების (2019) და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის კონცეფციისა და პოლიტიკის დოკუმენტის (2019) 

მიხედვით. ამასთან, სამსახურის საქმიანობა ორიენტირებულია მართვის საერთაშორისო 

პრაქტიკის, განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებისა 

და სახელმძღვანელო პრინციპების და ამ სფეროს მარეგულირებელი ეროვნული 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების უზრუნველყოფაზე. სამსახურის 

მიზანი ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება და  ავტორიზაციისა და 

აკრედიტაციის პროცესების წარმატებით გავლაა. მისი საქმიანობა გამომდინარეობს 

უნივერსიტეტის მისიიდან და ორიენტირებულია ეროვნულ და საერთაშორისო უმაღლეს 

საგანანმანათლებლო სივრცეებში ინტეგრაციისკენ. ამასთან, საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფა აღნიშნული სამსახურის პოლიტიკის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს.   

 

უნივერსიტეტში შემუშავებულია ,,საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო“  

(2019), რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტში უნდა წარიმართოს პროგრამების ხარისხის 

უზრუნველყოფის ,,დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე“ ციკლი.  

 

შემუშავებულია უნივერსიტეტის ,,ხარისხის შიდა კვლევების პროცედურების 

სახელმძღვანელო“ და ,,საგანანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების 

სახელმძღვანელო“ , რომლის მიხედვითაც სამსახური წარმართავს პროგრამების ხარისხის 

გაუმჯობესების სამუშაო პროცესს და პროცედურას. პროცესში ჩართულნი არიან 

დეპარტამენტები, ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები, 

დამსაქმებლები და კურსდამთავრებულები.  შემუშავებულია კითხვარები, რომლის 

საფუძველზეც ტარდება გამოკითხვები. გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე 
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მუშავდება კვლევის ანგარიშები. კვლევის ანგარიშებში წარმოდგენილია პრობლემური 

საკითხები, რომლებმაც საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების პროცესში იჩინა 

თავი და მათი დაძლევის რეკომენდაციები. მომდევნო ეტაპზე ხორციელდება 

გათვალისწინებული ცვლილებების შეჯამება და, ბოლოს, სამსახური  ახორციელებს 

უკუკავშირს საკვლევ აუდიტორიასთან. 

 

ხარისხის სამსახურის პოლიტიკის ერთ-ერთ მიმართულებას შიდა შეფასებაზე 

დაფუძნებული მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რაც  

ითვალისწინებს სამეცნიერო კვლევების შეფასებას, აკადემიური/ მოწვეული/ სამეცნიერო 

პერსონალის სასწავლო / სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასებას, ანგარიშგებასა და 

თვითშეფასებას, ხარისხის შიდა კვლევების ჩატარებას.  

 

სააკრედიტაციო ვიზიტის პროცესში  გამოკითხვისას გაირკვა, რომ 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; თუმცა, თვითშეფასების თანდართულ  მასალებში 

წარმოდგენილი კვლევების ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ გამოკითხული სტუდენტების 45, 

8% ნაწილობრივ, ხოლო 20,3 % არ იყო ჩართული პროგრამის შემუშავებაში (გვ.11),  

აკადემიური პერსონალის  34,8% ნაწილობრივ, ხოლო 4,3 % არ არის ჩართული პროგრამის 

შემუშვებაში (გვ. 43). შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობის 

ეფექტურობას გამოკითხულთა 24,2 % ნაწილობრივ, ხოლო 36, 4% უარყოფითად აფასებს. 

ასევე, პრობლემურია უნივერსიტეტის შიდა შეხვედრების საჭიროების რელევანტურობაზე 

(გვ.37). აკრედიტაციის ვიზიტის დროს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრებთან 

შეხვედრისას დაზუსტდა აღნიშნული გარემოება, რაც ახსნილი იქნა იმ არგუმენტით, რომ 

ეს შეფასება შეეხება მენეჯმენტის ცვლილებამდე არსებული მოქმედი ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის გუნდის საქმიანობას და ამ ეტაპზე უამრავი ცვლილება 

განხორციელდა ხარისხის მენეჯმენტის მიმართულებით.  

 

ამასთან,  ხარისხის სამსახური, პროგრამაში ჩართულ პერსონალთან ერთად,  ზრუნავს 

თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებების 

აღმოფხვრაზე. 

თავის მხრივ, პროგრამაში ჩართული პერსონალი პროგრამასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების მიღებისას ითვალისწინებს ხარისხის შეფასების შედეგებს, თუმცა 

აქაც ინტერვიუს პროცესში გამოვლინდა გარკვეული მექანიზმის დაზუსტების საჭიროება, 

რომელიც შეეხება სილაბუსებში ბოლო 5 წლის მანძილზე გამოცემული ლიტერატურით 

განახლების საკითხს. 

 

პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავებაში ჩართულია როგორც აკადემიური, 

ასევე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში ჩართული მხარეების გამოკითხვის 

შედეგები;  

o პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში ჩართულ მხარეებთან ინტერვიუს შედეგები; 

o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო“; 

o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,ხარისხის შიდა კვლევების პროცედურის 
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სახელმძღვანელო“ 

o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,საგანანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 

შეფასების სახელმძღვანელო“; 

o გამოკითხვის შედეგების ანგარიში. 

რეკომენდაციები: 

 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის 

სახელმძღვანელო“-ში მოცემული პრინციპების საფუძველზე შემუშავდეს 

პროგრამის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ორიენტირებული იქნება 

პროგრამის განვითარების მდგრად და გრძელვადიან მიზნებზე. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

      o  

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ⬛ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 
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 საგანმანათლებლო პროგრამების გარე შეფასების უზრუნველყოფის მიზნით შპს ქუთაისის 

უნივერსიტეტი სარგებლობს შემდეგი ინსტრუმენტებით: 

1. აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესში გამოვლენილი შეფასების შედეგებზე 

უკუკავშირი; 

2. დარგში მიმდინარე ცვლილებების გათვალისწინებით საგანმანთლებლო 

პროგრამის განვითარებით  დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, რაც 

ხორციელდება გამოკითხვების შედეგების ანალიზის და შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესწავლის საფუძველზე.  

3. სხვა პარტნიორი უსდ - ს  წარმომადგენელთა კოლეგიალურ შეფასებებს და რჩევებს 

პროგრამის განვითარების მიზნით. 

კერძოდ, გათვალისწინებული იქნა ავტორიზაციის პროცესში შეთავაზებული 

რეკომენდაციები მენეჯმენტის ცვლილების, მენეჯერების გადამზადების, ხარისხის 

პოლიტიკის შემუშავების საკითხებზე. ამჯერად მიმდინარეობს ამ ცვლილებების 

შედეგებზე დაკვირვება. 

 

ამასთან, მოხდა პროგრამის სტრუქტურაში წარმოდგენილი სასწავლო კურსების დადარება 

საქართველოს სხვადასხვა უსდ-ების ანალოგიურ პროგრამებთან მიმართებაში, ხოლო 

საგნების სახელწოდებებისა რამდენიმე უცხოური უნივერსიტეტის ანალოგიურ სასწავლო 

კურსებთან.  

გარე შეფასების მექანიზმად გამოყენებულ იქნა სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის 

შესაძლებლობები.  იგეგმება პარტნიორ უცხოელ კოლეგებთან პროგრამის გარე შეფასების 

უზრუნველყოფა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკრედიტაციის ვიზიტის დროს გამოკითხვის შედეგები; 

o პროგრამის კომიტეტის ოქმები; 

o ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა; 

o სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, 

ბიზნესის და სამართლის დეკანის წერილი/შეფასება. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ⬛ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 პროგრამის პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური,  მოწვეული, 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, 

დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით ინფორმაციის 

შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის მეშვეობით, ,,საგანანმანათლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის 

სახელმძღვანელოსა“ და ,,ხარისხის შიდა კვლევების პროცედურების სახელმძღვანელოს“ 

საფუძველზე განსაზღვრული პერიოდულობით (წელიწადში ერთხელ, ან ორ წელიწადში 

ერთხელ). პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში ჩართული დაინტერესებულ 

ჯგუფების გამოკითხვის პარალელურად ჩატარდა სტატუს შეჩერებული სტუდენტების, 

ასევე, პირველი კურსის სტუდენტების კმაყოფილების ხარისხის, მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების, ხელმძღვანელების  შეფასება. ჩატარებული ანკეტური გამოკითხვების 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი პრობლემების აღმოფხვრის  და 

საჭიროებების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავდება რეკომენდაციები. 

ამასთან, უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციის შესაბამისი ერთეულები 

იკვლევენ სტუდენტთა შედეგებს, ჩარიცხვების სტატისტიკას და სტუდენტთა განთესვის 

მაჩვენებლებს. ასევე, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმებას, სტუდენტთა 

სამეცნიერო საქმიანობაში ჩართულობას, სტუდენტებისა და პერსონალის საერთაშორისო 

მობილობაში ჩართულობას, მატერიალური - ტექნიკური ბაზის საჭიროებს და ა.შ, 

 

საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამა იყენებს განსავითარებელ კოლეგიალურ შეფასებას. 

პროგრამის ფარგლებში ,,ურთიერთდასწრების პოლიტიკის“ საფუძველზე წინასწარ 

განსაზღვრული ფორმის მეშვეობით ხორციელდება აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის სწავლების შეფასება ლექციებზე კოლეგების დასწრების საშუალებით, რაც 

ემსახურება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას; 

პროგრამის მონიტორინგის და შეფასების პროცესი ასევე მოიცავს პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაციის 

გადამოწმებას სასწავლო კურსისათვის საჭირო კვალიფიკაციის შესაბამისობის 

დასადგენად და ამ პროცეში ჩართულნი არიან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

პროგრამის ხელმძღვანელი და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკრედიტაციის ვიზიტის პროცესში გამოკითხვის შედეგები; 

o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კონცეფცია და 

პოლიტიკა“ 
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o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

განხორციელების, შეფასებისა და განვითრების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო“; 

o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,,ხარისხის შიდა კვლევების პროცედურის 

სახელმძღვანელო“; 

o შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ,, ურთიერთდასწრების პოლიტიკა“.; 

o კითხვარების ფორმები; 

o გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და ანგარიში. 

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

o  

შეფასება 

              ⬛ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

√    
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: ქუთაისის 

უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 40 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

 

√ 

   

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

  

√ 

  

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

  

√ 

  

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
  

√ 

  

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

 

√ 

   

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა 

დავით სიხარულიძე   

ეკა ლეკაშვილი  

ლარისა პატარაია   

 

გია თოდუა 


