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ა(ა)იპ       - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის სახელობის სასწავლოუნივერს
    იტეტის “მასწავლებლის მომზადების” საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამი

   ს პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
 

1.    გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები
1.1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
(შემდგომში - საბჭო) სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
გადაწყვეტილებას იღებს საბჭო, თუ „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27 -ე მუხლის2 6

პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამა სრულად ვერ
აკმაყოფილებს აკრედიტაციის სტანდარტებს, კერძოდ, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო
პროგრამა აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას: ერთ სტანდარტთან
მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის
მოთხოვნებთან“ და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც „არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
1.3. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-3
პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის დებულების მე-4 პუნქტის მიხედვით,6

პირობითი აკრედიტაციის ვადაა არაუმეტეს 2 წელი.
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1.4. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, პირობითი5

აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბჭო
უფლებამოსილია აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.
1.5. აკრედიტაციის დებულების 31-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საბჭო
უფლებამოსილია, ცენტრის წინაშე იშუამდგომლოს აკრედიტაციის პირობების გეგმიური ან/და
არაგეგმიური მონიტორინგის გზით. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ცენტრი აკონტროლებს
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ აკრედიტაციის პირობების შესრულებას. აკრედიტაციის დებულების 31-ე მუხლის მე-10
პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება საგანმანათლებლო
პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის გაუქმების შესახებ, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო
პროგრამა აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას ერთ სტანდარტთან
მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „არ არის შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
ამასთან, აკრედიტაციის პირობების დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, აკრედიტაციის
საბჭო აკრედიტაციის დებულების 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტის საფუძველზე, უფლებამოსილია
შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებას ხარვეზის გამოსასწორებლად,
ადმინისტრაციული წარმოების დარჩენილი ვადების გათვალისწინებით, განუსაზღვროს
არაუმეტეს 60 დღის ვადა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აშკარაა, რომ ამას შედეგი არ
მოჰყვება. ამგვარი ვადის განსაზღვრის შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ შესაბამისი ხარვეზები არ/ვერ გამოსწორდა, საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს
გადაწყვეტილება პირობითი აკრედიტაციის გაუქმების შესახებ, აკრედიტაციის დებულების
31-ე მუხლის მე-12 პუნქტის თანახმად.
1.6.აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7 პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია,5

დასაბუთებული არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილების ძალაში
შესვლის თარიღი.
 
2.    აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1. 2019 წლის 10 იანვარს ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის
სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა №N01-16/03 (ცენტრში რეგისტრაციის №15051)
სააკრედიტაციო განაცხადი „მასწავლებლის მომზადების“ საბაკალავრო-სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 19 თებერვალს №212857 ბრძანების საფუძველზე, ა(ა)იპ -
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 14 მაისს №380227
ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, 2020 წლის 19 ივნისს განახორციელა სააკრედიტაციო
ვიზიტი ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტში, ხოლო 2020 წლის 15 ივლისს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა
დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა
შემდეგნაირად:
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშიამ
ოთხოვნებთან

მეტწილადშესაბა
მისობაშიამოთხო

ვნებთან

ნაწილობრივშესა
ბამისობაშიამოთ

ხოვნებთან

არარისშესაბამის
ობაშიმოთხოვნე

ბთან
1. საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი,
სწავლის შედეგები და
მათთან პროგრამის
შესაბამისობა

 √   
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1.  

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

 √   

3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

√    

4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

 √   

5. სწავლების ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

√    

 
2.3.საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშში ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ
ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4.ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2020 წლის 06 ოქტომბერს. სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ ს

 გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება და მიიჩნია, რომრულად/ნაწილობრივ
აკრედიტაციის მაძიებელს უნდა მიენიჭოს პირობითი აკრედიტაცია 2 წლის ვადით.
 
3.  სარეზოლუციო ნაწილი
 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, 32 პუნქტი, „განათლების ხარისხის განვითარების
საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-3, მე-3
 პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხლის პირველი2 6 5

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის,6

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად,
აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის შედეგად, 15 ხმით 1-ის წინააღმდეგ,
გადაწყვიტა:
1.ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ-აბუსერისძის სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტის დანართი №1-ით გათვალისწინებულ „მასწავლებლის მომზადების“
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას 2 წლის ვადითმიენიჭოს პირობითი
აკრედიტაცია.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა „მასწავლებლის მომზადების
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის“ შესახებ ამ გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 21 ოქტომბრის №1018439 სხდომის ოქმის №1
ნაწილი ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. მიეცეს შემდეგი რეკომენდაციები:



4

1.  

2.  

3.  

4.  

პროგრამა შესაბამისობაში მოვიდეს მასწავლებლის განათლების უმაღლესი განათლების
დარგობრივ მახასიათებლთან;
 გადაიხედოს და გადამუშავდეს პროგრამით გათვალიწინებული შემდეგი სასწავლო
კურსების სილაბუსები: აკადემიური წერა, უახლესი კვლევები განათლებაში, კვლევის
მეთოდები;
გადაიხედოს სასწავლო კურსის „საქართველოს ისტორია“ (არჩევითი) სახელწოდება,
შეეცვალოს სახელწოდება კურსით გათვალისიწნებული საკითხების შინაარსიდან
გამომდინარეპროგრამით გათვალისწინებული მისანიჭებელი კვალიფიკაციიდან
გამომდინარე სასწავლო დისციპლინა გადატანილ იქნას სავალდებულო საგნების ბლოკში;
გადაიხედოს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის წესი შესაბამისობაში მოვიდეს მოსაყვანი
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N3 ბრძანებასთან უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ.

5. (1) საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მისი ცენტრის ვებ-გვერდზე (www.
) გამოქვეყნებისდღეს.eqe.ge

6. (2) საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 06 ოქტომბერს (თარიღი).
7. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №2, ან თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( ) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.www.eqe.ge
 

საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ბურდული ირაკლი

საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
თიკანაშვილი ნიკა



დანართი №1 
 
 

№    ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ  

1  საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება   ზოგადი განათლების დაწყებითი საფე

ხურის მასწავლებლის მომზადების ინ

ტერგრირებული საბაკალავრო - 

სამაგისტრო საგანმანათებლო პროგრამ

ა  

2  ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა  -  

3  სტატუსი    ახალი  

4  სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს გადაწყვეტილ

ების თარიღი და ნომერი  
-  

5  ხელახალი  აკრედიტაციის  შემთხვევაში  საგანმანათლე

ბლო  
პროგრამის წინა დასახელება  

-  

6  უმაღლესი განათლების საფეხური  ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო  

7  დაშვების წინაპირობები  -  

8  კვალიფიკაციის დო

ნე  
  მეშვიდე  

9  კვალიფიკაციის დასახელება  განათლების მაგისტრი  

10  ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგ

ნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების უფლების მითი

თებით  

I-VI კლასი-

ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყვ

ელება  

11  დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F – 

2013)  
0114 მასწავლებლის მომზადება საგ

ნობრივი სპეციალიზაციით  

12  სწავლების ენა    ქართული  

13  ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა  300  

14  განხორციელების ადგილი  შუახევის მუნიციპალიტეტი (ხიჭაური

)  სასწავლო კორპუსი No 

07 საქართველო 6300  

15  მსჯავრდადებულ აბიტურიენტთა 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა-

სწავლების უფლებამოსილება  

-  

16  ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი    



17  აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციებ

ის შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოსადგენად/მო

ნიტორინგის განსახორციელებლად განსაზღვრული ვა

და  

  

18  აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი    
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