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საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური 
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება 
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უნივერსიტეტი 
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დასკვნის წარდგენის თარიღი 
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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

სსიპ-საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა 

და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 205304357 

დაწესებულების სახე სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი 

(მწვრთნელი) Physical Education 

and Sport (Coach) 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  სპორტის ბაკალავრი Bachelor in 

Sports 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი სპორტი 1014 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

 

სწავლების ენა ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

გოდერძი  ბუჩაშვილი, 

შპს-საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი -სეუ, საქართველო 

 
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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წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ვახტანგ თებიძე, თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ზურაბ კაკაბაძე, საქართველოს 

ფრენბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლევან მერაბიშვილი, ,,ქართული 

ფეხბურთის განვითარების ფონდი“ 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საბაკალავრო პროგრამას ,,ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“ აკრედიტაცია 

მიენიჭა 2015 წლის 22 ივლისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №67 

გადაწყვეტილებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივი, ისე 

საერთაშორისო შრომითი ბაზრისთვის ადამიანური რესურსების მომზადებაზე, ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სფეროში.  

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შეესაბამება 

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას და მისი მიზანია: სტუდენტს შესძინოს:  

• ბაზისური ცოდნა სპორტული წვრთნის ზოგადმეთოდური, ფსიქოლოგიურ-

პედაგოგიური, მედიკო-ბიოლოგიური და მეცნიერული საფუძვლების შესახებ.  

•  პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი ძირითადი უნარ-ჩვევები. 

სტუდენტს გამოუმუშაოს:  

• მწვრთნელებისათვის საჭირო ბაზისური უნარ-ჩვევები.  

• წვრთნის პროცესში, სპორტსმენის ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური და 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლების განვითარების უნარ-ჩვევები. აღზარდოს:  

•  შემოქმედებითი აზროვნების მქონე მწვრთნელი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა 

ასაკისა და კვალიფიკაციის სპორტსმენების სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის 

მიზანმიმართულად დაგეგმვას და მაღალ დონეზე წარმართვას. 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საგანმანათლებლო პროგრამის 

წარმატებით დასრულებისთვის, სტუდენტს ესაჭიროება პროგრამის სასწავლო კურსებიდან 

დააგროვოს 240 ECTS კრედიტი :  

• 36 კრედიტი - ზოგადი სასწავლო კურსები;  

• 59 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო სასწავლო კურსები;  

• 121 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები;  

• 24 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები. 
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პროგრამაში დაცულია კურსების ქრონოლოგიური წყობა და აუცილებელი თანამიმდევრობა. 

კურიკულუმში საგნების განლაგების დროს დაცულია სასწავლო კურსზე დაშვების 

წინაპირობების პრინციპი. 

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

სსიპ-საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო  

უნივერსიტეტში ,,ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“  240 კრედიტიანი 

საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის მიზნით აკრედიტაციის ჯგუფის ვიზიტი 

განხორციელდა მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს დისტანციურად Zoom ელექტრონული 

პლათფორმის მეშვეობით. ვიზიტი წარიმართა მშვიდ აკადემიურ გარემოში, 

განხორციელდა შეთანხმებული დღის წესრიგის მიხედვით დაგეგმილი ყველა შეხვედრა, 

კერძოდ ექსპერტთა ჯგუფი შეხვდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, (რექტორი, 

კანცლერი, ხარისხის სამსახურის უფროსი), ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, პროგრამის 

თვითშეფასების ჯგუფს, პროგრამის ხელმძღვანელს, პროგრამის განმახორციელებელ 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს და 

დამსაქმებლებს. გადამოწმდა უნივერსიტეტის მატერიალური ბაზა და ბიბლიოთეკაში 

პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურის არსებობა, 

ელექტრონულ ბაზებთან ხელმისაწვდომობა. ვიზიტის დასასრულს აკრედიტაციის 

ექსპერტთა ჯგუფმა გააცნო პროგრამის შესახებ მოცემულ ეტაპზე ჩამოყალიბებული 

ძირითადი მოსაზრებები. 

• საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 

შემოწმებისას ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით და არსებულის წესის გათვალისწინებით 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა შესაბამისობაშია სტანდარტებთან. სწავლების მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობა მეტწილად შესაბამისობაშია 

სტანდარტებთან. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

შესაბამისობაშია სტანდარტებთან. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

შესაბამისობაშია სტანდარტებთან. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

შესაბამისობაშია სტანდარტებთან. 

პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებისას კრიტიკული 

შეუსაბამობა პროგრამასა და აკრედიტაციის სტანდარტებს შორის არ ფიქსირდება. 



5 

 

 

▪ რეკომენდაციები 
 

1. თვითშეფასების ჯგუფში სასურველია შედიოდნენ სტუდენტები, 

დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები, რომლებიც სრულყოფილად და ობიექტურად 

უზრუნველყოფენ მიმდინარე პროგრამის შეფასებას; 

2. რეკომენდებულია პროგრამაში სხვა ენების შეთავაზებასთან ერთად, უცხო ენების 

სწავლებისთვის გამოიყოს უფრო მეტი კრედიტი; 

 

3. უნივერსიტეტიში მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის პირობები უნდა 

ითვალისწინებდეს შშმ პირთა სპორტისა და პარაოლიმპიური მოძრაობით 

დაინტერესებული პირების შერჩევასაც; 

4. რეკომენდებულია ინგლისური ენის სასწავლო კურსში შუალედური და დასკვნითი 

შეფასებისას, მოცემული კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისად, ასევე გამოყენებული 

იყოს მოსმენა/საუბრის უნარების შეფასება; 

 

5. რეკომენდებულია პროგრამა ითვალისწინებდეს თავისუფალი კრედიტების არსებობას 

სასწავლო გეგმაში, რათა სტუდენტებს ჰქონდეთ მეტი თავისუფლბა და არჩევანის 

საშუალება მათთვის საჭირო და საინტერესო ცოდნის შესაძენად; 

6. რეკომენდებულია დამსაქმებლები უფრო მეტად  იყოს წარმოდგენილი პროგრამის 

შემუშავება-განვითარების პროცესსა და პრაქტიკის განხორციელების ნაწილში. 

 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

1. კურსდამთავრებულების და კარიერული განვითარების სამსახურმა უნდა გააძლიეროს 

მუშაობა სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

2. შესაბამისი აქტორების, მათ შორის ეროვნული პარალიმპიური კომიტეტის ჩართულობით, 

მოხდეს არსებული პროგრამების ადაპტირება შშმ პირთა სპორტის მოთხოვნების 

შესაბამისად, ასევე შემუშავდეს შშმ პირთა სპორტის მწვრთნელთა მომზადების 

მოკლევადიანი სპეციალური პროგრამა.   

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

▪ ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

საბაკალავრო პროგრამას, “ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“ აკრედიტაცია 

მიენიჭა 2015 წლის 22 ივლისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს №67 

გადაწყვეტილებით. აღნიშნული ცვლილებები ძირითადად შემდეგი მიმართულებით 



6 

 

განხორციელდა: პროგრამას დაემატა საგანი კვლევის მეთოდები; საგანი პირველადი 

დახმარება გადაუდებელი მდგომარეობების დროს, არჩევითი სასწავლო კურსებიდან 

გადავიდა სავალდებულო სასწავლო კურსებში, მწვრთნელის კვალიფიკაციის 

შინაარსობრივი საჭიროებიდან გამომდინარე; ასევე, სტუდენტთა ინტერესის 

გათვალისწინებით, არჩევით კურსებს დაემატა პედაგოგიური ეთიკა, ხოლო საგნები 

ტრავმატოლოგია და დოპინგი პროგრამას დაემატა დამსაქმებლისა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციის (ოლიმპიური კომიტეტი, სპორტის საერთაშორისო ასოციაცია) ინტერესითა 

და რეკომენდაციით. მოხდა პროგრამის უფრო მეტი დახვეწა შინაარსობრივი მხრივ და 

პროგრამაში ჩართული სასწავლო კურსები გაიმიჯნა ოთხ ძირითად განაყოფად (ზოგადი 

სასწავლო კურსები, ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო სასწავლო კურსები, ძირითადი 

სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები და არჩევითი სასწავლო კურსები). გარკვეულ საგნებში 

(ფიტნესი, ტყვიის სროლა, დოპინგი, ტრავმატოლოგია, კვლევის მეთოდები, ფეხბურთი, 

რაგბი, სპორტული წვრთნის საფუძვლები და ა.შ), საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახურის მიერ გაკეთებული ანალიზის საფუძველზე, პროგრამის ფარგლებში ზოგად 

სასწავლო დისციპლინებში გაიზარდა ინგლისური ენის კურსების ოდენობა.  
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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 

საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივი, ისე 

საერთაშორისო შრომითი ბაზრისთვის ადამიანური რესურსების მომზადებაზე, ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სფეროში.  

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შეესაბამება 

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას და მისი მიზანია: სტუდენტს შესძინოს:  

• ბაზისური ცოდნა სპორტული წვრთნის ზოგადმეთოდური, ფსიქოლოგიურ-

პედაგოგიური, მედიკო-ბიოლოგიური და მეცნიერული საფუძვლების შესახებ.  

•  პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი ძირითადი უნარ-ჩვევები. 

სტუდენტს გამოუმუშაოს:  

• მწვრთნელებისათვის საჭირო ბაზისური უნარ-ჩვევები.  

• წვრთნის პროცესში, სპორტსმენის ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური და 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლების განვითარების უნარ-ჩვევები. აღზარდოს:  

•  შემოქმედებითი აზროვნების მქონე მწვრთნელი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა 

ასაკისა და კვალიფიკაციის სპორტსმენების სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის 

მიზანმიმართულად დაგეგმვას და მაღალ დონეზე წარმართვას. 

პროგრამა გათვილილია მაღალი კვალიფიკაციის, სპორტის აკადემიური ხარისხის მქონე 

პროფესიონალების მომზადებაზე, რომლებიც პროფესიიდან გამომდინარე, საზოგადოების 

განვითარებას შეუწყობენ ხელს, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და 

დანერგვის გზით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 
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o პროგრამის მიზნები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ 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 

 

უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზის შედეგად 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ სწავლის მიზნები და სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია 
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ერთმანეთთან, არის გაზომვადი, რეალისტური და მიღწევადი. სწავლის შედეგები 

დეტალურად ასახავს, რა ცოდნას მიიღებს და რა უნარებს დაეუფლება პროგრამის 

კურსდამთავრებული. 

პროგრამას კურიკულუმის რუკაში,  ჩანს თითოეული სავალდებულო დისციპლინის ბმა 

პროგრამის სწავლის შედეგებთან, რუკა ასევე იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა 

ხარისხით (გაცნობა, გაღრმავება თუ განმტკიცება) არის შესაძლებელი კონკრეტული 

სწავლის შედეგის მიღწევა ამა თუ იმ სასწავლო კომპონენტის ფარგლებში. პროგრამის 

სწავლის შედეგები უზრუნველყოფენ კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას 

ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა:  

• სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები;  

• ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული სკოლები;  

• სპორტული კლუბები;  

• სპორტის სხვადასხვა სახეობის ფედერაციები;  

• გამაჯანსაღებელი და ფიტნეს კლუბები.  

პროგრამა შეესაბამება კვალიფიკაციის შესაბამის დონეს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას; 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა პროფესიით დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს, 

დარგის სპეციფიკას და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. პროგრამის სწავლის შედეგების 

შეფასებისას ხელმძღვანელობს  სპეციალური დოკუმენტით - „საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი“.  

პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის გაზომვა ხდება პროგრამაში მოცემული სწავლის 

შედეგებისა და სემესტრული შეფასების გეგმის საფუძველზე, რომლის მიხედვით შეფასება 

ხდება იმ სემესტრის ბოლოს, სადაც დადგა აღნიშნული სწავლის შედეგი; ეფუძნება 

კურიკულუმის რუკას და მის საფუძველზე შემუშავებულ სწავლის შედეგების შეფასების 

გეგმას; აღნიშნული შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

• ინტერვიუს შედეგები; 

• საგანმანათლებლო პროგრამა; 

• თვითშეფასების ანგარიში; 

• „საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი“. 

რეკომენდაციები: 

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

 

 

 

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 

 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს 

მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის 

მფლობელი ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომელიც შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდისა 

(სპორტული სპეციალიზაციის მიხედვით, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემოწმების შიდა 

სპორტული ტური, რომელიც პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის 

წინაპირობას წარმოადგენს)  და ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის 

საფუძველზე უფლებას მოიპოვებს, ისწავლოს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მწვრთნელთა ფაკულტეტზე. ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გარეშე, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის 

წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და 

დადგენილ ვადებში: ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება; ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო 

ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი 

განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; გ) უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის, რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 
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კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად 

აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; დ) საქართველოს 

მოქალაქეებისათვის, რომლებიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ვადით ცხოვრობენ/ცხოვრობდნენ, 

სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში 

ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ასევე შესაძლებელია 

მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 

თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის 

შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის დროს, მხედველობაში მიიღება 

კანონმდებლობის მოქმედი რედაქცია. 

უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ თანამედროვე სპორტში დღითიდღე აქტუალური ხდება 

შშმ პირთა სპორტი და პარალიმპიური მოძრაობა, ამ მიზნით საჭიროდ მიგვაჩნია 

უნივერსიტეტის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის პირობები ითვალისწინებდეს ამ 

მიმართულებით დაინტერესებული პირების შერჩევასაც.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o თვითშეფასების ანგარიში 

რეკომენდაციები: 

o უნივერსიტეტიში მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის პირობები უნდა 

ითვალისწინებდეს შშმ პირთა სპორტისა და პარალიმპიური მოძრაობით 

დაინტერესებული პირების შერჩევასაც. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o შესაბამისი აქტორების, მათ შორის ეროვნული პარალიმპიური კომიტეტის 

ჩართულობით, მოხდეს არსებული პროგრამების ადაპტირება შშმ პირთა სპორტის 

მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე შემუშავდეს შშმ პირთა სპორტის მწვრთნელთა 

მომზადების მოკლევადიანი სპეციალური პროგრამა.   

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) 

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 

 

პროგრამა შედგენილია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი „საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, 

შემუშავების, დამტკიცების, განვითარების მეთოდოლოგია და გაუქმების წესის“ 

შესაბამისად.  პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი). პროგრამის 

მოცულობაა 240 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა 

ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. საგანმანათლებლო პროგრამის 

წარმატებით დასრულებისთვის, სტუდენტს ესაჭიროება პროგრამის სასწავლო 

კურსებიდან გაიაროს:  

• 36 კრედიტი - ზოგადი სასწავლო კურსები;  

• 59 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო სასწავლო კურსები;  

• 121 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები;  

• 24 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები.  

აღნიშნული კურსების სწავლება როგორც ტრანსფერული უნარების განვითარებას, ასევე 
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საფუძველია დარგობრივი ცოდნის ათვისების. კურიკულუმში საგნების განლაგების დროს 

დაცულია წინაპირობების პრინციპი,საბაკალავრო პროგრამის წარმოდგენილი შინაარსი, 

მოცულობა და სტრუქტურა უზრუნველყოფს პროგრამის საფეხურის შესაბამის 

განათლებას (ბაკალავრიატი) და პროგრამით მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან (სპორტის 

ბაკალავრი)  შესაბამისობას.  

საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივი, ისე 

საერთაშორისო შრომითი ბაზრისთვის ადამიანური რესურსების მომზადებაზე, ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სფეროში, აქვე უნდა აღინიშნოს,რომ პროგრამის ზოგად სასწავლო 

კურსებში 10 კრედიტი ეთმობა ინგლისური ენის სწავლებას, რაც საერთაშორისო 

ბაზრისთვის ადამიანური რესურების მომსამზადებლად არასაკმარისია, ამასთან 

ინტერვიუებიდან გამოიკვეთა ინგლისური და რუსული ენების გარდა სხვა ევროპული 

ენების ცოდნის საჭიროებაც, აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ სხვა 

ენების (ესპანური,გერმანული და ა.შ.) შეთავაზებასთან ერთად, პროგრამაში  უცხოენების 

სწავლებას დაეთმოს უფრო მეტი კრედიტი. ასევე მნიშვნელობანია საგანმანათლებლო 

პროგრამა ითვალისწინებდეს თავისუფალი კრედიტების არსებობას სასწავლო გეგმაში, 

რათა სტუდენტებს ჰქონდეთ მეტი თავისუფლბა და არჩევანის საშუალება მათთვის 

საჭირო და საინტერესო ცოდნის შესაძენად. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები;  

o საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების; 

განვითარების მეთოდოლოგია და გაუქმების წესი. 

რეკომენდაციები: 

o რეკომენდებულია პროგრამაში სხვა ენების შეთავაზებასთან ერთად,  უცხოენების 

სწავლებისთვის გამოიყოს  უფრო მეტი კრედიტი. 

o რეკომენდებულია პროგრამა ითვალისწინებდეს თავისუფალი კრედიტების 

არსებობას სასწავლო გეგმაში, რათა სტუდენტებს ჰქონდეთ მეტი თავისუფლბა და 

არჩევანის საშუალება მათთვის საჭირო და საინტერესო ცოდნის შესაძენად. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

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 

კურსების სილაბუსები და კრედიტების განაწილება  შეესაბამება სწავლის შედეგების 

მიღწევას.  

კურსების შინაარსი და სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს. 

სასწავლო კურსების სილაბუსებში სწავლის შედეგები საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

შესაბამისადაა წარმოდგენილი. თითოეული კურსის სწავლის შედეგები აღწერს, რა 

ცოდნას, რა სახის ტრანსფერულ უნარებს და პასუხისმგებლობა / ავტონომიურობის რა 

ფორმებს ავითარებს ეს კონკრეტული კურსი.  

თითოეული სასწავლო კურსისათვის მინიჭებული ECTS კრედიტები გამომდინარეობს 

სტუდენტის დატვირთვიდან და ასათვისებელი მასალიდან. სილაბუსების სავალდებულო 

ლიტერატურა შეიცავს როგორც დარგის, ისე აქტუალურ და თანამედროვე 

სახელმძღვანელოებს, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს, გაეცნონ შესაბამისი 

დარგების სიახლეებს. 

პროგრამის განხორციელებისათვის გამოყენებულია ძირითადი და დამხმარე 

სახელმძღვანელოები და  სასწავლო–მეთოდური ლიტერატურა  ბეჭდური და ელექტრული 
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ვერსიებით, უახლესი კვლევის შედეგები, რომლებიც ხელმისაწვდომია 

სტუდენტებისათვის და  უზრუნველყოფს  სწავლის შედეგების მიღწევას.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o ბიბლიოთეკის  დისტანციური დათვალიერებ. 

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 
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განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტთა აკადემიურ განვითარებას სხვადასხვა გზით. 

კურსების სასწავლო პროგრამა მოიცავს ლექციების, სემინარების და პრაქტიკული 

დავალებების ერთობლიობას, რაც ხელს უწყობს ცოდნისა და უნარების განვითარებას 

სწავლის შედეგების შესაბამისად.  

პრაქტიკული უნარების განვითარებისთვის, პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს 

სპეციალიზაციის კურსებს 25 კრედიტის მოცულობით, რომლის ფარგლებშიც ძირითადი 

საათობრივი დატვირთვა მოდის პრაქტიკულ მეცადინეობაზე. დამატებით, სტუდენტების 

მიერ უკვე გამომუშავებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემდგომი განვითარებისა და 

პედაგოგიურ გარემოში განმტკიცებისთვის, პროგრამა თვალისწინებს 

პროფესიული/სამწვრთნელო პრაქტიკის გავლასაც, სადაც მათ გამოცდილ მენტორებთან 

და მრავალფეროვან სასწავლო ჯგუფებთან უწევთ გამოცდილების მიღება.  

სამეცნიერო/კვლევითი უნარების განვითარების მიზნით - პროგრამაში წარმოდგენილია 

კურსი - კვლევის მეთოდები, რომლის გავლის შემდეგაც სტუდენტებს შეუძლიათ, მარტივი 

კლვევითი ამოცანების გადაწყვეტა, მონაცემების აღება და მათი ანალიზი პროექტებში 

ჩართვა, კონფერენციაში მონაწილეობისას კვლევითი პროფილის სტატიის მომზადება, 

დარგის კვალიფიციური პირის/გამოცდილი პროფესორ-მასწავლებლის ხელმძღვანელობის 

ქვეშ. 

სტუდენტთა კვლევით სამეცნიერო პროექტებში ჩართულობას ხელს უწყობს 

უნივერსიტეტში არსებული სამეცნიეროკვლევითი სამსახური. ინტერვიუს დროს 

სტუდენტებმა დაადასტურეს კონფერენციების ჩატარების შესახებ თვითსეფასების 

ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითსეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o უნივერსიტეტის ვებგვერდი:http://sportuni.ge 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

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 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები - ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა - ასახულია 

პროგრამისა და სასწავლო კურსების სილაბუსების სწავლის შედეგების მატრიცებში. 

სწავლება-სწავლის მეთოდი მოიცავს შესაბამის აქტივობებს:  

• ახსნა-განმარტება 

• დისკუსია  

• პრეზენტაცია  

• ჩვენება/დემონსტრირება  

• კითხვა-პასუხი  

• ჯგუფური მუშაობა/განხილვები  

• ტექნიკური მოქმედებების პრაქტიკული შესრულება  

• პრაქტიკული სიტუაციების გარჩევები და ა.შ.  

სასწავლო კურსების სილაბუსებში, სპეციფიკიდან გამომდინარე, სწავლებასწავლის 

მეთოდი შესაძლოა მოიცავდეს სხვა აქტივობებსაც. სალექციო მუშაობის პროცესში ხდება 

სასწავლო კურსების ძირითადი თეორიული საკითხების განხილვა. ლექციაზე გამოიყენება 

საპრეზენტაციო მასალები, პლაკატები, სლაიდები, პროექტორი და სხვა. დამოუკიდებელი 
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მუშაობის ფორმები მიმართულია სალექციო, პრაქტიკული და ჯგუფური მუშაობისათვის 

მზადებისაკენ, ლიტერატურასთან ბიბლიოთეკაში ან ელექტრონულ ფორმატში მუშაობის, 

ასევე შუალედური და დასკვნითი გამოცდისათვის მზადებისაკენ. 27 პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი დამოუკიდებლად 

ირჩევს იმ მეთოდებს, რომელიც პასუხობს კურსის სწავლების სპეციფიკას და ისინი 

დეტალურად არის გაწერილი შესაბამისი კურსის პედაგოგების სილაბუსებში. 

მტკიცებულებე 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

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

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

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

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 
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2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელის)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სტუდენტების მიღწევათა შეფასება ხორციელდება „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის“ შესაბამისად. 

შეფასების პროცედურები წარმოდგენილია საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობაში 

და სასწავლო კურსების სილაბუსებში, რომლებიც ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის. 

ასევე, შემფასებლებისთვის ცნობილია შეფასების წარმოდგენილი მეთოდები. 

 

სასწავლო კურსების უმეტეს ნაწილში შეფასების კომპონენტები და მეთოდები შერჩეულია 

თითოეული კურსის სპეციფიკისა და სწავლის შედეგების გათვალისწინებით. თუმცა, 

ინგლისური ენის სასწავლო კურსზე შუალედური და დასკვნითი შეფასება ხდება წერითი 

სახით მაშინ, როცა მოცემული სასწავლო კურსის შედეგები ასევე ითვალისწინებს მოსმენის 

და საუბრის უნარებს. 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსში არის წარმოდგენილი და, შესაბამისად, ისინი ცნობილია სტუდენტებისთვის. 

პროგრამის განმახორციელებლებთან კონსულტაციების პროცესში სტუდენტებს აქვთ 

საშუალება, მიიღონ უკუკავშირი თავიანთი სწავლის შედეგებზე, ასევე, საკუთარი ძლიერი 

და სუსტი მხარეებისა და შედეგების გაუმჯობესების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში, 

სტუდენტებს აქვთ საშუალება, გაასაჩივრონ შეფასების შედეგები. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

o რეკომენდებულია ინგლისური ენის სასწავლო კურსში შუალედური და დასკვნითი 

შეფასებისას, მოცემული კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისად, ასევე 

გამოყენებული იყოს მოსმენა/საუბრის უნარების შეფასება.  
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o  

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 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

 ☐   
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3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელის)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის სტუდენტებს სასწავლო პროცესთან და აკადემიურ მიღწევებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის მიღება შეუძლიათ ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის მხრიდან.  

სტუდენტებს პერიოდულად მიეწოდებათ ინფორმაცია დასაქმებასთან და არსებულ 

ვაკანსიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სტუდენტები იღებენ კონსულტაციას მათი 

კარიერული განვითარების საკითხებზე. 

პროგრამის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის 

მიხედვით ისარგებლონ საკონსულტაციო საათებით აკადემიურ პერსონალთან და 

მოწვეულ სპეციალისტებთან.  

სტუდენტები ინფორმირებული არიან საერთაშორისო პროექტებისა და სპორტული 

აქტივობების შესახებ და აღნიშნულ პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად აქვთ უსდ-

ისგან მხარდაჭერის მიღების შესაძლებლობა. 

 მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სასწავლო კურსების სილაბუსები; 

o კონსულტაციების განრიგი; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია კურსდამთავრებულების და კარიერული განვითარების სამსახურმა  
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გააძლიეროს მუშაობა სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. 

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 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

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 

 

 

 

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. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

➢ პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 
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აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

➢ პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

➢ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

➢ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სასწავლო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება სათანადო 

კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგების მეშვეობით. პერსონალის კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია მათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ფუნქციებსა და მოქმედ 

კანონმდებლობასთან. თითოეულ მათგანს აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია: კერძოდ, შესაბამისი 

პროფილის აკადემიური ხარისხი და სამეცნიერო-პედაგოგიური ან პროფესიული 

გამოცდილება. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩართულ პერსონალს, წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციით, აქვს ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები და 

სახელმძღვანელოები. პროგრამაში ჩართულია 54 (პროფესორი-12, ასოცრირებული 

პროფესორი - 24, ასისტენტ პროფესორი 14 , ასისტენტი - 4)  აკადემიური პერსონალი და 12 

მოწვეული პედაგოგი.  

პროგრამის ხელმძღვანელს აქვს პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა და 

გამოცდილება და უშუალოდ არის ჩართული პროგრამის განხორციელებაში. იგი არის 

სპორტის დოქტორი (PhD), პროფესორი, სპორტის ოსტატი, საქართველოს მრავალგზის 

ჩემპიონი ქართულ ჭიდაობაში და ეროვნული კატეგორიის მსაჯი ძიუდოში. არის 24 

სამეცნიერო პუბლიკაციისა და 4 წიგნის ავტორი. 

ასევე პროგრამაში ჩართული პედაგოგების უმრავლესობას გააჩნია პრაქტიკული ცოდნა და 

გამოცდილება შესაბამის საგნებსა და სპეციალობებში, რაც მათ საშუალებას აძლევთ 

მიაწოდონ მათი დასაქმებისთვის საჭირო და აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნა.  

სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან სათანადო რაოდენობისა და შესაბამისი 

კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით, რომელთა 
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კვალიფიკაცია შეესაბამება მათ მიერ განსახორციელებელ ფუნქციებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o აკადემიური, მოწვეული და სამეცნიერო პერსონალის კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, CV-ები; 

o პერსონალთან გასაუბრება; 

o თვითშეფასების ანგარიში. 

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 

 

 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო  

უნივერსიტეტში მოქმედი ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები, 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო პროცესის განვითარებასა და 

ხელშეწყობასთან ერთად, ორიენტირებულია აკადემიური პერსონალის შეფასებასა და 

განვითარების ხელშეწყობაზე. 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, უნივერსიტეტში 

შემუშავებულია  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სავალდებულო მოთხოვნები და 

შეფასების შედეგების ანალიზისა და წახალისების მექანიზმები, ამ მიზნით სასწავლო 

უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს „კვლევითი საქმიანობის ხარისხისა და პერსონალის 

კვლევითი პროდუქტიულობის შეფასების წესი“. უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალის კვლევითი საქმიანობისა და კვლევის ხარისხის შეფასებაში მონაწილეობენ: 

ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახური და სამეცნიერო-კვლევითი სამსახური. 

ინტერვიუებიდან დგინდება, რომ უნივერსიტეტებში აკადემიური, სამეცნიერო და 

მოწვეული პერსონალის მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელების 

ხელის შესაწყობად შექმნილია აუცილებელი პირობები (მატერიალური, ფინანსური 

რესურსები, და სხვა). 

უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილია კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების 

კურსები, რომელიც სტუდენტებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად ასევე 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

გადამზადების პროცესს, რომელიც მათთვის გახლავთ სრულიად უფასო, რადგან ამ 

პროცესთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი იფარება უნივერსიტეტის მიერ. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები; 

o სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის დებულება. 

o სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში; 

o კვლევითი საქმიანობის ხარისხისა და პერსონალის კვლევითი პროდუქტიულობის 

შეფასების წესი; 

o დანართი 4.2.6. Scopus-ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები. 

რეკომენდაციები: 
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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 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია უსდ-ის მფლობელობაში არსებული 

სპორტული მოედნებითა და დარბაზებით. გარდა ამისა, შესაბამისი პროფილის სპორტულ 

ფედერაციებთან და ორგანიზაციებთან დადებული მემორანდუმების საფუძველზე, 

პროგრამის სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ უსდ-ის  პარტნიორი დაწესებულებების 

ბაზებითაც. 

უნივერსიტეტს აუდიტორიული მუშაობისთვის გააჩნია შესაბამისი ხელშეკრულება 

სოხუმის უნივერსიტეტთან, რომლის საფუძველზეც მათ ბაზაზე გამოყოფილია შესაბამისი 

ფართის ახალგარემონტებული აუდიტორიები და საჭირო ინვენტარი, რათა მოხდეს 

სრულფასოვანი თეორიული სწავლების ხარისხიანად და შეუფერხებლად მიწოდება.  

უსდ-ის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი მოიცავს სასწავლო კურსების სილაბუსებით 

გათვალისწინებულ ლიტერატურას და სხვა სასწავლო მასალას, რომლებიც 

წარმოდგენილია ბეჭდური ან/და ელექტრონული სახით. 

სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო 

ბაზები (Cambridge Journals Online; Edvard Elgar Publishing, Sage Journals და ა.შ.), რომლებიც 

საშუალებას აძლევს მათ, გაეცნონ შესაბამისი დარგების უახლეს სამეცნიერო მონაცემებს. 

პროგრამის სტუდენტები ინფორმირებულები არიან მათთვის ხელმისაწვდომი სპორტული 

ბაზების, საბიბლითეკო და სხვა მატერიალური რესურსების შესახებ. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

o პარტნიორ დაწესებულებებთან გაფორმებული მემორანდუმები და 

ხელშეკრულებები 

o სპორტული ბაზების დათვალიერება 

o საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომა 

o ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის შემოწმება 

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 

 

 

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 

საგანამნათლებო პროგრამის ბიუჯეტი ინტეგრირებულია უნივერსიტეტის ცენტრალურ 

ბიუჯეტში, უნივერსიტეტის ბიუჯეტის პროექტს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 

ფაკულტეტებთან და სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად შეიმუშავებს და 

დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.  პროგრამის 

ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინებს სტუდენტების სწავლის საფასურის 

გადასახადისგან მიღებულ შემოსავალს და უნივერსიტეტის ბიუჯეტის სახსრებს. 

მიგვაჩნია, რომ  პროგრამის უკეთესად დაგეგმვის მიზნით უნდა უნივერსიტეტში უნდა 

არსებობდეს ინდივიდუალურად გაწერილი პროგრამის ბიუჯტი.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o რეკომენდებულია სასწავლო უნივერსიტეტმა შეიმუშაოს პროგრამის ბიუჯეტი. 

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) 

 

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 

 

ხარისხის სამსახურის შიდა საუნივერსიტეტო მუშაობის ძირითადი სფერო მოიცავს 

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავებას. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს ციკლური პროცესის 

სახით, რომელიც ეფუძნება პრინციპს - „დაგეგმე, განახორციელე, შეამოწმე, განავითარე“; 

მისი მეშვეობით შესაძლებელია სასწავლო, კვლევითი და მასთან დაკავშირებული სხვა 

საქმიანობის შეფასება. შეფასების შედეგების ანალიზი და მათი გამოყენება აქტიურად 

ხდება სწავლება/სწავლის პროცესის შემდგომი განვითარებისათვის. 

თვითშეფასების ანგარიშის მიხედვით, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს 

შესაბამისღონისძიებებს: 

 • უზრუნველყოფს პროგრამებისა და საგანმანათლებლო კურსების შეფასების პროცესის 

დაგეგმვას, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებასა და შეფასების განხორციელებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მათი განხორციელების შედეგების შეფასებისათვის 

გამოიყენება როგორც სტუდენტების, ისე  აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

გამოკითხვის ფორმები, აგრეთვე დასაქმების ბაზრის კვლევა.  

• შეიმუშავებს აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე, მოწვეული პერსონალის, 

კურსდამთავრებულთა, ბიბლიოთეკის, დამსაქმებელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა 

თვითშეფასების/შეფასების კვლევის კითხვარებს. სასწავლო უნივერსიტეტის შესაბამის 

სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობის გზით, ატარებს კვლევას. კვლევების 

შედეგების ანალიზის საფუძველზე ამზადებს რეკომენდაციებს, სასწავლო-სამეცნიერო 

საქმიანობის, საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო პროცესის, ადამიანური, 

საბიბლიოთეკო და მატერიალურ–ტექნიკურ რესურსების, სტუდენტური მხარდაჭერის 

ღონისძიებების შემდგომი სრულყოფის მიზნით.  

• ახორციელებს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების შეფასებას, სასწავლო პროცესის 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, რომლის დახმარებით შესაძლებელია 

შემუშავებული კითხვარების მიწოდება კვლევაში ჩართული პირებისათვის. გამოკითხვა 

ხდება ელექტრონული სახით (გარდა კერძო შემთხვევისა). იმ შემთხვევაში თუ 

ელექტრონული პორტალის საშუალებით არ ხდება გამოკითხვა, მობილიზებულია 

ხელმისაწვდომობის მატერიალური რესურსი.  

• ფაკულტეტებთან ერთად, ახორციელებს სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალის მიერ მომზადებული სილაბუსების ანალიზს და შეფასებას, სილაბუსში 
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არსებული კომპონენტების თავსებადობას, სწავლის შედეგების შესაბამისობას განათლების 

შესაბამის საფეხურთან, სავალდებულო ლიტერატურის შესაბამისობას კურსის 

შინაარსთან, უწყისების მონიტორინგს და სტუდენტთა შეფასების სტატისტიკურ ანალიზს, 

დიპლომის დანართების მონიტორინგს.  

• ფაკულტეტების ჩართულობით ამზადებს საინფორმაციო მასალას (სტუდენტთა და 

აკადემიურ პერსონალთა შრომათა კრებულებს, ბროშურებს, ბუკლეტებს, პლაკატებს, 

სარეკლამო განცხადებებს და სხვა) - აბიტურიენტების, სტუდენტების, აკადემიური 

პერსონალისა და დაინტერესებული პირებისათვის. მასალის გამოცემას უზრუნველყოფს 

უნივერსიტეტი.  

• სტუდენტთა მობილობისა და მათ მიერ გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის 

აღიარების პროცედურაში, ხელმძღვანელობს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის 

მზადებას და თვითშეფასების კითხვარის მომზადებაში.  

• პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად მონაწილეობს სწავლებისა 

და შეფასების თანამედროვე მეთოდების გამოყენების მიზნით დაგეგმილ ტრენინგებში და 

იღებს შესაბამის მხარდაჭერას.  

• წელიწადში ერთხელ ახორციელებს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის (კომპიუტერების, დანადგარების, უახლესი ტექნოლოგიური 

საშუალებების მდგომარეობის, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ა.შ.) მონიტორინგს და 

შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე აკადემიურ საბჭოს წარუდგენს რეკომენდაციებს 

არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფთან ინტერვიუს დროს, დადგინა, 

რომ არც ჯგუფის შემადგენლობაში არც პროცესში არ იყვნენ ჩართულნი, სტუდენტი, 

კურსდამთავრებული და დამსაქმებელი. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება.  

o ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა და შედეგების 

გამოყენების ანგარიში.  

o სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგები და 

მათი გამოყენება.   

o შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო. 

რეკომენდაციები: 

o რეკომენდებულია თვითშეფასების ჯგუფი დაკომპლექტებული იყოს პროგრამის 
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დაინტერესებული მხარეების სრული შემადგენლობით.  

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 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

სასწავლო უნივერსიტეტის გარე ხარის შეფასების ზოგადი პრინციპი ემყარება  

კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა და ზოგადად აკრადიტაციის ექსპერტთა 

რეკომენდაციების გათვალისწინებას. 

პროგრამის გარე შეფასება ხდება წინასწარ შედგენილი კითხვარის მიხედვით, სადაც 

შემფასებლებს ევალებათ განსაზღვრონ პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგების, სწავლა-

სწავლების მეთოდების შესაბამისობა სტანდარტებთან და მათი ეფექტურობის და 

ადეკვატურობის დადგენა დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე და სამუშაო ბაზრის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o დამსაქმებელთა კვლევის ანალიზი;  
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o შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; 

o გამოკითხვის ფორმები, გამოკითხვის შედეგები და მათი გამოყენება. 

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 

 

 

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 

თვითსეფასების მიხედვით პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

ხორციელდება აკადემიური, სამეცნიერო, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, 

სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული 

მხარეების გამოკითხვით, ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და 

ანალიზის მეშვეობით.  
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პროგრამის შეფასებისათვის გამოყენებულია: 

• სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მონაცემების შეგროვება და ანალიზი ყოველ 

სემესტრში; 

• სტუდენტებთან ადმინისტრაციისა და პროგრამის ხელმძღვანელის შეხვედრები 

კმაყოფილების კვლევის მიზნით. ამავე მიზნით კითხვარების შევსება; 

• გამოკითხვების შედეგების პერმანენტული განხილვა სასწავლო კურსის 

განმახორციელებლებთან და მათ მიერ ჩატარებული საკუთარი გამოკითხვები 

სტუდენტთა კმაყოფილების შესახებ და სხვა.  

• ლექციებზე მონიტორინგის ჯგუფის დასწრების საშუალებით, რომლებიც 

უნივერსიტეტში შემუშავებული ლექციაზე დაკვირვების ფორმის მეშვეობით 

აფასებენ პედაგოგს; ასევე, პროფესორ მასწავლებელთა მიერ, ყოველსემესტრულად, 

ღია ლექციების ჩატერების გზით, რითაც ხორციელდება პროგრამაში ჩართული 

აკადემიური პერსონალის სწავლების ხარისხის შეფასება,.  პროგრამის 

რეაკრედიტაციისთვის მზადების პროცესში განხორცილედა ფიზიკური აღზრდისა 

და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამის შედარებითი ანალიზი 

ქართული და უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებთან, და 

განისაზღვრა პროგრამის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები.  

ინტერვიუს დროს გამოიკვეთა დამსაქმებლის ჩართულიბის ინტენსივობის დაბალი 

ხარისხი უნივერსიტეტისა და პროგრამის განვითარების საქმიანობაში, აქედან 

გამომდინარე სასწავლო უნივერსიტეტმა უნდა იზრუნოს, რომ დამსაქმებლები უფრო 

მეტად  იყოს წარმოდგენილი პროგრამის შემუშავება-განვითარების პროცესსა და 

პრაქტიკის განხორციელების ნაწილში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამის ანალოგიურ პროგრამებთან შედარების ანალიზი. 

o სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი.  

o  სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგები და 

მათი გამოყენება.  

o შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო.  

o ლექციაზე დაკვირვების ფორმა.  

o საგანმანათლებლო პროგრამა. 

რეკომენდაციები: 

o რეკომენდებულია დამსაქმებლები უფრო მეტად  იყოს წარმოდგენილი პროგრამის 
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შემუშავება-განვითარების პროცესსა და პრაქტიკის განხორციელების ნაწილში. 

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 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 ☐   

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

სსიპ- საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: 
„ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 38 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 
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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  

გოდერძი ბუჩაშვილი , ხელმოწერა: 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

ვახტანგ თებიძე, ხელმოწერა: 

 

ზურაბ კაკაბაძე, ხელმოწერა: 

 

ლევან მერაბიშვილი,ხელმოწერა: 

 


