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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 245428158 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ნავთობისა და გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა 

და ტექნოლოგიები 

განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

ინჟინერიის ბაკალავრი ნავთობისა და 

გაზის მოპოვების ტექნოლოგიაში, 0724 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

ახალი 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ინგა ბოჭოიძე, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

თეიმურაზ ბარაბაძე, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლარისა პატარაია, საკონსულტაციო და 

კვლევითი კომპანია “Start-Business 

Solutions”, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

თამარ ღუღუნიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ნავთობისა და გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“ არის ახალი პროგრამა, თუმცა 

ის ჩამოყალიბდა მოქმედი საბაკალავრო პროგრამის „სამთო და გეოინჟინერიის“ პროგრამის 

მოდერნიზების საფუძველზე. პროგრამის განხორციელება დაგეგმილია ბსუ-ს 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბაზაზე. 

პროგრამა ქართულენოვანია, მოიცავს 240 კრედიტს (180+60), აქედან  150 კრედიტი 

ეთმობა ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო  კურსებს. პროგრამა ითვალისწინებს ორ 

არჩევით კონცენტაციას: 1. ნავთობისა და გაზის ინჟინერია; 2. ნავთობის, 

ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ტრანსპორტირება (15 კრედიტი); პროგრამაში 30 კრედიტი 

ეთმობა თავისუფალი კომპონენტებს; 60 კრედიტის  ფარგლებში  სტუდენტს   შეუძლია  

აითვისოს  დამატებითი სპეციალობა.  

პროგრამის განხორციელება დაგეგმილია ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ბაზაზე. 

პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ბსუ-ში არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, 

კერძოდ, „აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის“  ადამიანური და მატერიალური რესურსების ჩართულობას სასწავლო 

პროცესში. 

 

 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 

აკრედიტაციის ვიზიტი განხორციელდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების შესაბამისად (MES 2 20 00474358, 16.06.2020), 

რომლის მიხედვით განისაზღვრა ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობა: ა) ინგა ბოჭოიძე 

(თავმჯდომარე); ბ) თეიმურაზ ბარაბაძე (წევრი); გ) ლარისა პატარაია (წევრი); დ) თამარ 

ღუღუნიშვილი (წევრი). აკრედიტაციის ვიზიტამდე მოხდა ექსპერტთა ჯგუფის ონ-ლაინ 

შეხვედრა, მოსაზრებების გაზიარება და ფუნქცია-მოვალეობების განაწილება. 

ვიზიტი უნივერსიტეტში დაიწყო 10:00 სთ-ზე (23.06.2020). დღის წესრიგის მიხედვით 

ჩატარდა ინტერვიუ შემდეგ ჯგუფებთან: 

1. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან; 

2.  თვითშეფასების ჯგუფთან; 

3.  პროგრამის ხელმძღვანელებთან; 

4. აკადემიურ პერსონალთან; 

5.  მოწვეულ პერსონალთან; 

6.  სტუდენტებთან; 

7.  კურსდამთავრებულებთან; 

8. დამსაქმებლებთან; 

9. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან. 

ექსპერტთა ჯგუფმა დაათვალიერა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სადაც არის 

დაგეგმილი პროგრამის განხორციელება, უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა. 

გადამოწმდა პროგრამით გათვალისწინებული საჭირო რესურსების არსებობა. 

შეხვედრების დასრულების შემდეგ ექსპერტთა ჯგუფმა უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლებს გააცნეს აკრედიტაციის ვიზიტის ძირითადი მიგნებები. 

ვიზიტი მიმდინარეობდა მშვიდ ატმოსფეროში, ექსპერტთა ჯგუფის წევრებს და 

უნივერსიტეტს შორის ურთიერთობა იყო თანამშრომლობითი და კონსტრუქციული. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ნავთობისა და გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“ შეფასდა აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობით. კერძოდ, 

სტანდარტი 1. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

1.1. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

1.2. - შეფასებულია, როგორც ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

აღნიშნულ სტანდარტებთან მიმართებაში გაიცა შესაბამისი რჩევები და 

რეკომენდაციები; 

სტანდარტი 2. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

2.1. - შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.2. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.3. - შეფასებულია, როგორც ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.4. – შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.5. – შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

2.6. – შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

სტანდარტი 3. - შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

3.1. - შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა არ შეფასებულა, რადგან 

წარმოდგენილი პროგრამა საბაკალავროა, შესაბამისად არ საჭიროებს 

მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების ხელმძღვანელებს. 

სტანდარტი 4. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

4.1. - შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4.2. - შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4.3. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

4.4. - შეფასებულია, როგორც ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

სტანდარტი 5. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 

5.1. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

5.2. - შეფასებულია, როგორც შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან; 

5.3. - შეფასებულია, როგორც მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. 
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 რეკომენდაციები 

სტანდარტი 1 

 პროგრამის მიზნებში განისაზღვროს ის უნარები და კომპეტენციები, რომლის 

მიღწევაც არის დაგეგმილი პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის; 

 პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა და თვითშეფასების ჯგუფმა 

გამოასწოროს ის შეუსაბამობები, რომლებიც უკავშირდება პროგრამის 

მიზნების განსაზღვრას. 
 პროგრამის სწავლის შედეგებში აისახოს ის ცოდნა და უნარები დეტალური სფეროს 

აღწერის შესაბამისად, (ნავთობის და გაზის მარაგების შეფასება), რომლებსაც 

პროგრამა, სასწავლო კურსების და შესაბამისი თემატიკების გათვალისწინებით, 

რეალურად აძლევს კურსდამთავრებულებს;  

 შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები პროგრამის სწავლის შედეგებისთვის; 

 პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა და თვითშეფასების ჯგუფმა 

გამოასწოროს ის შეუსაბამობები, რომლებიც უკავშირდება პროგრამის სწავლის 

შედეგების განსაზღვრას. 

 გაიწეროს პროგრამაში გათვალისწინებული კონცენტრაციების სწავლის 

შედეგები. 

სტანდარტი 2 

 პროგრამის სასწავლო გეგმაში და სილაბუსებში გასწორდეს სასწავლო 

კურსებზე დაშვების წინაპირობები; 
 დაიხვეწოს სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები და გასწორდეს ჩამოთვლილი 

შეუსაბამობები; 

 გასწორდეს შეუსაბამობები სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებსა და შინაარსს 

შორის; 

 განახლდეს სასწავლო კურსების: „ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“, „ნავთობქიმიის 

საფუძვლები“, „გამოყენებითი ქიმია“, „შრომის უსაფრთხოება  და საგანგებო  

სიტუაციების მართვა“, „თბოტექნიკა“ შინაარსი; 

 პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა იზრუნოს სასწავლო ლიტერატურის 

განახლებაზე და სილაბუსებში მიეთითოს თანამედროვე ლიტერატურა; 

 გადაიხედოს საწარმოო პრაქტიკის კრედიტების მოცულობა და საათების რაოდენობა, 

გასწორდეს შესაბამისი საკონტაქტო და საგამოცდო საათების რაოდენობები და 

დაემატოს დამოუკიდებელი მუშაობისათვის აუცილებელი საათები; 

 სტუდენტებმა საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისას გამოიყენონ თანამედროვე 

ლიტერატურა; 

 მემორანდუმების განახლება და იმ ორგანიზაციების რიცხვის გაფართოება, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სტუდენტების პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებას; 

 გასწორდეს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის ჩანაწერი, რომელიც 

განსაზღვრავს სტუდენტის ვალდებულებას დაესწროს სალექციო 

მეცადინეობების მინიმუმ 50%-ს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დასკვნით  

გამოცდაზე არ დაიშვება და ეს ჩანაწერი შესაბამისობაში მოიყვანოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის #3 ბრძანებასთან. 
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სტანდარტი 4 

 განახლდეს პროგრამის შესაბამისი სასწავლო ლიტერატურა უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში. 

 გადაიხედოს პროგრამის ბიუჯეტი და გაითვალოს დაწყების წლიდან ოთხი 

წლის ჩათვლით; 

 ბიუჯეტში  ხარჯების სტრუქტურა დეტალურად იყოს ჩაშლილი შესაბამისი 

მუხლების მიხედვით; 

 პროგნოზირებულ ბიუჯეტში, შემოსავლები აღებული იქნას რეალური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით ან მოქმედი პროგრამის მონაცემებზე 

დაყრდნობით. 

სტანდარტი 5 
 მნიშვნელოვანია თვითშეფასების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

 გაუმჯობესდეს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მოქმედების 

ეფექტურობა, თვითშეფასების პროცესების სწორად წარმართვისა და 

პროგრამის შემდგომი განვითარებისათვის. 

 პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის ხარისხის გაზრდა და საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენება. 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სტანდარტი 1 

 სასურველია უნივერსიტეტის მისიაში და სტატეგიული განვითარების გეგმაში 

აისახოს პროგრამის მნიშვნელობა და განვითარების შესაძლებლობები; 

 სასურველია პროგრამის მიზნები მეტად იყოს გაზიარებული დაინტერესებული 

მხარეების მიერ; 

 სწავლის შედეგების შემუშავებაში სასურველია დაინტერესებული მხარეების 

(დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები, სტუდენტები) მეტი ჩართულობა. 

სტანდარტი 2 

 სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მეტი ჩართულობა პროგრამის 

სტრუქტურის და შინაარსის ფორმირების პროცესში; 

 სასურველია სტუდენტებს სავალდებულო ინგლისური ენის შესწავლასთან ერთად, 

მიეცეთ სხვა უცხო ენების არჩევის შესაძლებლობაც; 

 სასურველია მეტი ყურადღება დაეთმოს მიწისქვეშა გაზსაცავების საკითხებს; 

 დაიხვეწოს სილაბუსებში გაწერილი მიმდინარე შეფასების კომპონენტები, მეთოდები 

და კრიტერიუმები; 

 სასურველია პროგრამის სილაბუსებში აისახოს, რა ვადაში შეუძლია სტუდენტს 

დამატებით გამოცდაზე გასვლა FX-ის მიღების შემთხვევაში; 

სტანდარტი 3 

 სასურველია ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება, მაგალითად უცხოენოვანი 

პედაგოგის ჩართვა სწავლის პროცესში, რადგან სტუდენტებმა გაცვლით პროგრამებში 



7 

 

მონაწილეობის მიღების დაბალი აქტიურობა ახსნეს ინგლისური ენის ცოდნის დაბალი 

დონით. 

სტანდარტი 4 

 სასურველია პროგრამის შემუშავების პროცესში ისეთი პერსონალის მეტი 

ჩართულობა, რომლებსაც აქვთ პროგრამის ფორმირების  გამოცდილება, არსებული 

ხარისხის მართვის და აკრედიტაციის სტანდარტების გათვალისწინებით; 

 სასურველია პროგრამის განხორციელების შენობა აღიჭურვოს გაგრილების სისტემით; 

 სასურველია, იმ ლაბორატორიების განახლება თანამედროვე ხელსაწყოებით და 

შესაბამისი გამწოვი სისტემებით აღჭურვა, სადაც დაგეგმილია ნავთობთან და გაზთან 

დაკავშირებული კვლევითი და ლაბორატორიული სამუშაოები. 

 

სტანდარტი 5 

 აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო აქტივობების შეფასების 

გამოყენება საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებაში; 

 სასურველია დაინერგოს როგორც შიდა, ისე გარე კოლეგიალური შეფასების სისტემა. 

 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი სტუდენტური პორტალი,  რომელიც 

უზრულვენყოფს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, როგორც 

სასწავლო პროცესის და საუნივერსიტეტო აქტივობების, ისე დასაქმების და 

კარიერული განვითარების შესაძლებლობების შესახებ. 

 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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და 

მიღწევადია. „ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა 

და ტექნოლოგიების“ საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს ინფორმაციას პროგრამის 

მნიშვნელობისა და აქტუალობის შესახებ. პროგრამის მიზნები ძირითადად ასახავს 

ცოდნის იმ ასპექტებს, რომლის მიღებაც არის დაგეგმილი კურსდამთავრებულთათვის. 

უნარებთან დაკავშირებით პროგრამის მიზნებში მხოლოდ ზოგადი ჩანაწერია და 

რეალურად ნაკლებად ასახავს დარგის სპეციფიკას და იმ კომპეტენციებს, რისი მიღებაც 

არის დაგეგმილი სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მიზნები, რომლებიც განსაზღვრულია პროგრამაში 

და მიზნები, რომლებიც ასახულია თვითშეფასების ანგარიშში განსხვავდება 

ერთმანეთისგან. პროგრამის ხელმძღვანელთან და თვითშეფასების ჯგუფთან 

გასაუბრებით გაირკვა, რომ ადგილი აქვს ტექნიკურ უზუსტობას. ექსპერტთა ჯგუფმა 

იხელმძღვანელა პროგრამაში განსაზღვრული მიზნებით. კერძოდ,  

 მისცეს სტუდენტს ფართო განათლება ზუსტ, საბუნებისმეტყველო, ზოგად 
საინჟინრო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 

 შეასწავლოს სტუდენტს ნავთობისა და გაზის გეოლოგია და მარაგების გამოთვლის 
მეთოდები; ნავთობისა და გაზის საბადოების ბურღვის, მოპოვების, შეკრების, ტრანსპორტირების, 
შენახვის და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები; ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული 
დაპროექტების მეთოდები; მექანიკის საფუძვლები, სითხის წონასწორობისა და მოძრაობის 
კანონზომიერებები; ნავთობის გადამუშავების დროს მიმდინარე ქიმიური პროცესები; ხარისხის 
კონტროლისა და სერტიფიცირების მეთოდები; საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკის, 
მოდელირების კომპიუტერული სისტემების მეთოდები; გარემოს დაბინძურების მიზეზები და 
მისი აღმკვეთი ღონისძიებები; ნავთობისა და გაზის სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და 
მილსადენური ტრანსპორტის საშუალებები; შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 
მართვა. 

 მოამზადოს პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული სპეციალისტი, რომელიც 
იქნება მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და აქტივობის, ჰუმანიზმის, დემოკრატიის 
პრინციპების მატარებელი თავისუფალი პიროვნება. 

 

პროგრამის მიზნები შეესაბამება ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მისიას და მიზნებს. 

კერძოდ,  „ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მისიას წარმოადგენს უმაღლესი ტექნიკური 

განათლების სისტემის შექმნა; ქართული საინჟინრო სკოლის ჩამოყალიბებაში ხელის 

შეწყობა;  საინჟინრო და ტექნოლოგიური კადრების მომზადება რეგიონში არსებული 
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ძირითდი მსხვილი სამშენებლო, სამრეწველო და გადამამუშავებელი დარგებისათვის; 

ზოგადი და საუნივერსიტეტო ღირებულებების დამკვიდრება.“ 

რაც შეეხება პროგრამის შესაბამისობას უნივერსიტეტის მისიასთან და სტრატეგიულ 

გეგმასთან - აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის მისია განსაზღვრავს პრიორიტეტულ 

პროგრამულ მიმართულებებს, თუმცა მათ შორის არ არის „ნავთობისა და გაზის 

მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“. 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა ითვალისწინებს აკადემიური 

პროგრამების ზოგადი განვითარების მიმართულებებს, მაგრამ უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციამ დაგვიდასტურა წარმოდგენილი პროგრამის მნიშვნელობა 

უნივერსიტეტისა და რეგიონისთვის.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია და სტრატეგიული 

განვითარების გეგმა; 

o ტექნოლოგიური ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა; 

o ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o პროგრამის მიზნებში მკაფიოდ განისაზღვროს ის უნარები და კომპეტენციები, 

რომლის მიღწევაც არის დაგეგმილი პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის; 

o პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა და თვითშეფასების ჯგუფმა 

გამოასწოროს ის შეუსაბამობები, რომლებიც უკავშირდება პროგრამის მიზნების 

განსაზღვრას. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია უნივერსიტეტის მისიაში და სტატეგიული განვითარების გეგმაში 

აისახოს პროგრამის მნიშვნელობა და განვითარების შესაძლებლობები; 

o სასურველია პროგრამის მიზნები მეტად იყოს გაზიარებული დაინტერესებული 

მხარეების მიერ. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

- 

შეფასება 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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 

პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას და უნარებს, რომლებიც მიიღწევა 

პროგრამის დასრულების შემდეგ. სწავლის შედეგები რეალისტური და გაზომვადია. 

პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება ეროვნულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მე-6 

დონეს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას. სწავლის შედეგებში არ არის გაწერილი 

ნავთობის და გაზის მარაგების შეფასების შესახებ შესაბამისი ცოდნის და უნარების 

აღწერა, რაც მნიშვნელოვანია 0724 დეტალური სფეროსათვის. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

პროგრამის შინაარსი და შესაბამისი სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები მოიცავს 

ნავთობისა და გაზის მარაგების შეფასების საკითხებს. ასევე სწავლის შედეგების 

აღწერისას მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი ნავთობის და გაზის 

გადამუშავების საკითხებს, რომელიც არ არის 0724 დეტალური სფეროდან, ხოლო 

პროგრამის შინაარსი მხოლოდ კონცენტრაციის სახით მოიცავს აღნიშნულ საკითხებს. 

პროგრამა ითვალისწინებს ორ კონცენტრაციას: 1. ნავთობისა და გაზის ინჟინერია; 2. 

ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ტრანსპორტირება. კონცენტაციებს არ აქვს 

გაწერილი სწავლის შედეგები. 

პროგრამის სწავლის შედეგები ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას. სწავლის 

შედეგების შემუშავებაში სასურველი იყო დაინტერესებული მხარეების (დამსაქმებლები, 

კურსდამთავრებულები, სტუდენტები) მეტი ჩართულობა. პროგრამის დოკუმენტაციაში 

წარმოდგენილია სამუშაო ჯგუფის ოქმები, რომლებითაც დასტურდება 

დამსაქმებლების, კურსდამთავრებულების და სტუდენტების მონაწილეობა პროგრამის 

შემუშავებასა და შესაბამისად, შედეგების ფორმირების საკითხში, თუმცა ინტერვიუს 

პროცესში გამოიკვეთა მათი მეტი ჩართულობის აუცილებლობა. თვითშეფასების 

ანგარიშში დამსაქმებლების და კურსდამთავრებულების ჩართულობა 

იდენტიფიცირებულია, როგორც პროგრამის ძლიერ, ისე გასაუმჯობესებელ მხარედ. 

ბსუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება ხორციელდება სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების,  

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების 

უზრუნველყოფის წესისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

შემუშავებული შეფასების შედეგების, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების წესის 

შესაბამისად. შეფასება ხორციელდება მისანიჭებელი კვალიფიკაციის, პროგრამისა და 

სასწავლო კომპონენტების სწავლის შედეგებს შორის შესაბამისობის დადგენის გზით. 

სწავლის შედეგების შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი  მექანიზმები: 

ა)   შეფასების სხვადასხვა მეთოდის ადეკვატურობის განსაზღვრა და 
რეკომენდაციების გაწევა; 

ბ) ლექციებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე დასწრება, რომელიც იძლევა 
საშუალებას განისაზღვროს შეფასების მეთოდებისა და განხორციელების 
რელევანტურობა; 
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გ) გამოცდების და მიმდინარე შეფასების ანალიზი,  რომელიც იძლევა წარმოდგენას  
სწავლის შედეგების მიღწევის თაობაზე;  

დ) სტუდენტთა გამოკითხვა; 
ე) კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა; 
ვ) დამსაქმებლთა გამოკითხვა. 
 
პრობლემური საკითხების განხილვა და შესაბამისი ღონისძიებები პროგრამის 

განვითარების შესახებ განიხილება პროგრამის სამუშაო ჯგუფის მიერ და ასევე 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოზე. გადაწყვეტილებები მიიღება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის რეკომენდაციების საფუძველზე. 

პროგრამის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები 

თითოეული სწავლის შედეგისათვის, რაც გააუმჯობესებს პროგრამის მონიტორინგის 

პროცესს. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ პროგრამის სწავლის შედეგები, რომლებიც 

განსაზღვრულია პროგრამაში და შედეგები, რომლებიც ასახულია თვითშეფასების 

ანგარიშში განსხვავდება ერთმანეთისგან. ექსპერტთა ჯგუფმა სწავლის შედეგების 

შეფასებისას გაითვალისწინა პროგრამაში გაწერილი სწავლის შედეგები.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 ოქტომბრის #37 დადგენილება „ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ შემუშავებული შეფასების შედეგების, შენიშვნებისა და 

რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ“; 

o ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 17 ივლისის N10 გადაწყვეტილება 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ.“ 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის დადგენილება #111 „სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“; 

o ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საბჭოს სხდომების ოქმები; 

o პროგრამის სამუშაო ჯგუფის ოქმები; 

o 2018 წლის 20 თებერვლის №23 დადგენილება - „გამოცდების ჩატარების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”; 

o ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o პროგრამის სწავლის შედეგებში აისახოს ის ცოდნა და უნარები დეტალური სფეროს 

აღწერის შესაბამისად, (ნავთობის და გაზის მარაგების შეფასება), რომლებსაც 

პროგრამა, სასწავლო კურსების და შესაბამისი თემატიკების გათვალისწინებით, 

რეალურად აძლევს კურსდამთავრებულებს;  

o შემუშავდეს სამიზნე ნიშნულები პროგრამის სწავლის შედეგებისთვის; 

o პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა და თვითშეფასების ჯგუფმა 

გამოასწოროს ის შეუსაბამობები, რომლებიც უკავშირდება პროგრამის სწავლის 

შედეგების განსაზღვრას. 

o გაიწეროს პროგრამაში გათვალისწინებული კონცენტრაციების სწავლის შედეგები. 
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რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სწავლის შედეგების შემუშავებაში სასურველია დაინტერესებული მხარეების 

(დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები, სტუდენტები) მეტი ჩართულობა. 

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 

 

 

 

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. 

 

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

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ წესს. პროგრამაზე დაიშვება სრული ზოგადი განათლების მქონე პირი, ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების საფუძველზე; უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიიღებიან ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით; სხვა უმაღლესი  
საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ 
ბრძანების შესაბამისად და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ნორმატიული აქტების 
საფუძველზე.  

 ბსუ-ს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობების შესახებ ინფორმაცია საჯაროა და 

განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. დაინტერესებული პირებისთვის გაცნობა 

ხდება საინფორმაციო ბუკლეტებით და ღია კარის დღეების ფარგლებში. ამ ეტაპზე 

უნივერსიტეტის საინფორმაციო პრეზენტაცია არ მოიცავს ინფორმაციას „ნავთობისა და 

გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიების“ 

საბაკალავრო პროგრამის შესახებ. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ბსუ-ს ვებგვერდი. 

 

რეკომენდაციები: 

-  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

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 
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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 

„ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და 

ტექნოლოგიები" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია უნივერსიტეტში 

მოქმედი  „ბსუ-ს აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, 

შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის“ შესაბამისად. (აკადემიური საბჭოს 

2017 წლის 15 ივნისის №37 დადგენილება). 

პროგრამის მოცულობა შეადგენს 240 კრედიტს, აქედან  150 კრედიტი არის ძირითადი 

სწავლის სფეროს სასწავლო  კურსები (მათ შორის: სავალდებულო სასწავლო კურსები -111 

კრედიტი, არჩევითი სასწავლო კურსები - 9 კრედიტი, არჩევითი კონცენტრაცია (2 

კონცენტრაცია) - 15 კრედიტი,  საბაკალავრო ნაშრომი -  10 კრედიტი    და საწარმოო 

პრაქტიკა - 5 კრედიტი). 30 კრედიტი ეთმობა თავისუფალ კომპონენტებს. 60 კრედიტის  

ფარგლებში  სტუდენტს   შეუძლია  აითვისოს  დამატებითი სპეციალობა (minor). 

შესაბამისად, პროგრამა უზრუნველყოფს თავისუფალი კომპონენტების ფარგლებში 

არჩევითობას. პროგრამის მოცულობის თვითშეფასების აღწერაშიც არის ტექნიკური 

უზუსტობები. 

პროგრამის შინაარსი და მოცულობა შესაბამისობაშია სწავლების საფეხურთან. 

პროგრამა აგებულია კანონმდებლობისა და კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების 

ევროპული სისტემის (ECTS) საფუძველზე.   საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია 

ლოგიკურად და თანმიმდევრობის დაცვით. იგი განსაზღვრავს ცოდნის შეძენას 

მარტივიდან რთულისაკენ და უზრუნველყოფს შესაბამისი კომპეტენციების 

გამომუშავებას. მიუხედავად ამისა, კომპონენტების დაშვების წინაპირობებთან 

დაკავშირებით არის გარკვეული უზუსტობები. კერძოდ, პროგრამაში მითითებულია, რომ 

საწარმოო პრაქტიკას არ აქვს წინაპირობა, ხოლო სილაბუსში წინაპირობად 

განსაზღვრულია არჩევითი სასწავლო კურსი ერთ-ერთი არჩევითი კონცენტრაციიდან. 

ასეთივე პრობლემაა საბაკალავრო ნაშრომთან მიმართებაში, პროგრამაში წინაპირობდ ამ 

შემთხვევაშიც განსაზღვრული  არჩევითი სასწავლო კურსი („ტერმინალების 

ექსპლუატაცია“); სასწავლო კურსს „ნავთობის და გაზის ქიმიას“ წინაპირობად პროგრამაში 

მითითებული აქვს არჩევითი სასწავლო კურსი „ნავთობქიმიის საფუძვლები“, თუმცა 

სილაბუსი განსხვავებულ წინაპირობას განსაზღვრავს; „სითხის და აირის გამოყენებით 

მექანიკას“ პროგრამის მიხედვით არ აქვს წინაპირობა, ამ სასწავლო კურსის წინაპირობა 

შეიძლება იყოს „თეორიულ მექანიკა“; ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი საგნების  

კონცენტრაცია - „ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ტრანსპორტირების“ 

შემადგენელ სამივე სასწავლო კურსს წინაპირობად განსაზღვრული აქვს სასწავლო კურსი 

„ნავთობისა და გაზის შეკრება, მომზადება და ტრანსპორტირება“, რომელიც მეორე 

არჩევითი კონცენტრაციის „ნავთობისა და გაზის ინჟინერიის“ ბლოკში შედის. არის 

შეუსაბამობები ძირითადი და დამატებითი პროგრამის ერთი და იგივე სასწავლო კურსების 

წინაპირობებს შორის („ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ხარისხის კონტროლი და 

სერტიფიცირება“). „ნავთობისა და გაზის შეკრება, მომზადება და ტრანსპორტირება“, 

რომელიც ერთ-ერთ ძირითად საგნად მიგვაჩნია, შეტანილია არჩევითი საგნების  სიაში. 

სასურველია ასევე, რომ მეტი ყურადღება დაეთმოს მიწისქვეშა გაზსაცავების საკითხებს. 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის განმარტებით, დაშვების წინაპირობების 

უზუსტობები ტექნიკური შეცდომაა და პროგრამის განხორციელების დაწყებამდე 

შესაძლებელია მათი გასწორება. ექსპერტთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ შესაბამისი 
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წინაპირობების ჩასწორების შემთხვევაში, არ დაირღვევა პროგრამის სტრუქტურა და 

შინაარსი. 

პროგრამა ითვალისწინებს ინგლისური ენის შესწავლას (15 კრედიტი), როგორც 

თავისუფალი კომპონენტების სავალდებულო კურსების. სტუდენტები დადებითად 

აფასებენ ამ შესაძლებლობას და დამატებით გამოთქვამენ სურვილს არჩევით სასწავლო 

კურსების ბლოკში გათვალისწინებული იქნას სხვა უცხო ენების არჩევის შესაძლებლობა. 

აკადმიურ და მოწვეულ პერსონალთან, ასევე სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუსას გამოიკვეთა მათი მეტი ჩართულობის 

აუცილებლობა პროგრამის სტრუქტურისა და შინაარსის ფორმირების პროცესში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის №37 დადგენილება „ბსუ-ს 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა 

და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“; 

o საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სასწავლო გეგმა; 

o სილაბუსები; 

o ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o პროგრამის სასწავლო გეგმაში და სილაბუსებში გასწორდეს სასწავლო კურსებზე 

დაშვების წინაპირობები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მეტი ჩართულობა პროგრამის 

სტრუქტურის და შინაარსის ფორმირების პროცესში; 

o სასურველია სტუდენტებს სავალდებულო ინგლისური ენის შესწავლასთან ერთად, 

მიეცეთ სხვა უცხო ენების არჩევის შესაძლებლობაც; 

o სასურველია მეტი ყურადღება დაეთმოს მიწისქვეშა გაზსაცავების საკითხებს. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

- 

შეფასება 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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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. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

„ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და 

ტექნოლოგიები" პროგრამის სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები ძირითადად 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს.  

სასწავლო კურსის შინაარსის სწავლის შედეგებთან მიმართებაში არის გარკვეული 

უზუსტობები. კერძოდ, სასწავლო კურსის „გეოფიზიკური კვლევები და სარეწაო 

გეოფიზიკა“ სწავლის შედეგი ითვალისწინებს ცოდნას „გეოლოგიური ძიების სფეროში 

სახელმწიფოს და კერძო კომპანიების მიერ გატარებული/გასატარებელი ღონისძიების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ.“, კურსის შინაარსი ვერ უზრუნველყოფს 

ამ სწავლის შედეგის მიღწევას; სასწავლო კურსებს „მათემატიკა ინჟინრებისთვის 1-ს“ და 

„მათემატიკა ინჟინრებისთვის 2-ს“ აქვს ერთი და იგივე მიზანი და სწავლის შედეგი, რაც 

არ არის შესაბამისობაში კურსების შინაარსთან; სასწავლო კურსის „თბოტექნიკა“ შედეგი 

არის „აქვს სამთო და გეოინჟინერიის სავალდებულო საგნების პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარი“, რაც არ არის ამ სასწავლო კურსის მიზანი. აღნიშნულ სასწავლო კურსში 

ისწავლება თერმოდინამიკის კანონები, რომლებიც ასევე ისწავლება „ფიზიკის“ სასწავლო 

კურსშიც; სასწავლო კურსს „შრომის უსაფრთხოება  და საგანგებო  სიტუაციების მართვა“ 

დასახელება განსხავდება სილაბუსში მოცემული დასახელებისგან. კერძოდ, სილაბუსში 

მითითებულია „შრომის უსაფრთხოება ნავთობის მიმართულებით და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა“. აღნიშნულ სასწავლო კურსს სწავლის შედეგებში გაწერილი აქვს, 

რომ „შეუძლია წამოჭრილი პრობლემების გადაწყვეტა, რისკის შეფასება, გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასება, უსაფრთხოება.“ სასწავლო კურსის შინაარსი არ ითვალისწინებს 

არც რისკის შეფასების და არც გარემოზე ზემოქმედების საკითხების შესწავლას. 

აღნიშნული სასწავლო კურსი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მე-3 დონით გადის პროგრამის 

ორ სწავლის შედეგზე; სასწავლო კურსისთვის „ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“, რომელიც 

პროგრამაში დამსაქმებლების აზრის გათვალისწინებით ჩაისვა, (ექსპერტთა ჯგუფთან 

გასაუბრებაზე დამსაქმებლებმა დაადასტურეს აღნიშნული სასწავლო კურსის 

მნიშვნელობა პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის), გამოყოფილია მხოლოდ 2 

კრედიტი (საკონტაქტო - 20 საათი: 15 საათი ლექცია, 5 საათი პრაქტიკული მეცადინეობა 

და 3 საათი გამოცდებისთვის). აღნიშნული სასწავლო კურსი სხვა მნიშვნელოვან სწავლის 

შედეგებთან ერთად, ითვალისწინებს - „შეუძლია საწარმოო ნარჩენების 

უტილიზაციისათვის საჭირო სქემების შერჩევა.“ კურსის შინაარსი ვერ უზრუნველყოფს 

აღნიშნული სწავლის შედეგის მიღწევას. სასწავლო კურსი „თეორიული მექანიკა“ სწავლის 

შედეგია „აქვს: მშენებლობის საბაზო კონცეფციების, თეორიებისა და პრინციპების 
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ცოდნა“, ასეთ ცოდნას კურსი ვერ მისცემს და არც არის მიზანი. სასწავლო კურსის 

„მასალათა გამძლეობა“ სწავლის შედეგია „შეუძლია მექანიკის, გამოყენებითი მექანიკისა 

და მშენებლობის შესაბამისი სხვა სავალდებულო საგნების პრაქტიკაში გამოყენება“, 

რომელიც ასევე არ არის შესაბამისობაში კურსის მიზნებთან და შინაარსთან; სასწავლო 

კურსი „ნავთობისა და გაზის გეოლოგია“ სწავლის შედეგად განსაზღვრავს „შეუძლია 

არსებული თეორიებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით  გარემოზე 

ზემოქმედებისა და  უსაფრთხოების დონის შეფასება“, კურსის შინაარსი ვერ გავა 

აღნიშნულ სწავლის შედეგზე; სასწავლო კურსი „ნავთობგაზსადენებისა და 

ნავთობგაზსაცავების ლითონის კონსტრუქციები“ სწავლის შედეგი - „შეუძლია სწავლა 

მთელი ცხოვრების მანძილზე, რომელიც მოიცავს მუდმივ განათლებასა და პროფესიულ 

საქმიანობას“ ვერ მიიღწევა ამ სასწავლო კურსით, ასევე გაურკვეველია სილაბუსის 

პირველ საკითხში რატომ ასწავლის „ლითონის კონსტრუქციების გამოყენებას 

მშენებლობაში“. სასწავლო კურსის „ნავთობისა და გაზის სარეწაო გეოლოგია და 

მარაგების გამოთვლა“ სწავლის შედეგები: „ავლენს პროფესიულ ცოდნას გარემოს დაცვისა 

და შრომის უსაფრთხოების საკითხებში, გააჩნია სწავლის პროცესის დაგეგმვის, დროის 

სწორად განაწილებისა და გამოყენების უნარი; არსებული თეორიებისა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების საშუალებით  გარემოზე ზემოქმედებისა და  უსაფრთხოების დონის 

შეფასება“ ვერ მიიღწევა კურსის შინაარსით. პირველი სწავლის შედეგი ასევე 

განსაზღვრული აქვს სასწავლო კურსს „ნავთობის და გაზის ქიმიას“, რაც ასევე ვერ 

მიიღწევა კურსის შინაარსით. არჩევით სასწავლო კურსებს „ნავთობქიმიის საფუძვლებს“ 

და „გამოყენებით ქიმიას“ აქვს ერთი და იგივე სწავლის შედეგი, თუმცა მიზნები 

განსხვავებულია, გადასამუშავებელია ამ კურსების შინაარსიც. ზოგიერთი სასწავლო 

კურსის სახელწოდება საჭიროებს კორექტირებას, მაგალითად: „გეოფიზიკური კვლევები“ 

და „სარეწაო გეოფიზიკა“. 

თითოეული კურსისათვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა ძირითადად 

შეესაბამება კურსის შინაარსს. საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა 

ადეკვატურია. საწარმოო პრაქტიკის 125 საათიდან (5 კრედიტი) ყველა მითითებულია 

საკონტაქტო საათად, თუმცა 3 საათი არის შეფასებისთვის. ვინაიდან, სტუდენტი 

დამოუკიდებლად მუშაობს პრაქტიკის ანგარიშზე, ეცნობა გარკვეულ ლიტერატურას, 

აუცილებელია დამოუკიდებელი საათების გათვალისწინება. თვითშეფასების ანგარიშში 

მითითებულია, რომ სააუდიტორიო მუშაობიდან საათების მნიშვნელოვანი წილი 

დათმობილია პრაქტიკულ-ლაბორატორიულ მუშაობისთვის. პროგრამის და შესაბამისი 

სილაბუსების მიხედვით, ძირითადი საკონტაქტო საათები ეთმობა სალექციო და 

ჯგუფებში მუშაობას. ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ სამუშაოებს ითვალისწინებს 8 

სასწავლო კურსი 45-დან. 

სასწავლო კურსებში მითითებული ლიტერატურა შეესაბამება კურსის შინაარსს. თუმცა 

რიგი სასწავლო კურსების შემთხვევაში მითითებულია მოძველებული ლიტერატურა. 

არის შემთხვევაც, როცა სასწავლო კურსის საკითხზე მითითებულია მხოლოდ რუსული 

ლიტერატურა (სასწავლო კურსი „ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“).  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა;  

o სილაბუსები. 
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o კურიკულუმის რუკა; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის №37 დადგენილება „ბსუ-ს 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა 

და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“; 

o ვიზიტის დროს ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o დაიხვეწოს სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები და გასწორდეს ჩამოთვლილი 

შეუსაბამობები; 

o გასწორდეს შეუსაბამობები სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებსა და შინაარსს 

შორის; 

o განახლდეს სასწავლო კურსების: „ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“, „ნავთობქიმიის 

საფუძვლები“, „გამოყენებითი ქიმია“, „შრომის უსაფრთხოება  და საგანგებო  

სიტუაციების მართვა“, „თბოტექნიკა“ შინაარსი; 

o პროგრამის განმახორციელებელმა პერსონალმა იზრუნოს სასწავლო ლიტერატურის 

განახლებაზე და სილაბუსებში მიეთითოს თანამედროვე ლიტერატურა; 

o გადაიხედოს საწარმოო პრაქტიკის კრედიტების მოცულობა და საათების რაოდენობა, 

გასწორდეს შესაბამისი საკონტაქტო და საგამოცდო საათების რაოდენობები და 

დაემატოს დამოუკიდებელი მუშაობისათვის აუცილებელი საათები. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

- 

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 
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პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამა უზრუნველყოფს პრაქტიკული და სამეცნიერო-კვლევითი უნარების 

განვითარებას საბაკალავრო პროგრამის დონის შესაბამისად. პროგრამის სწავლის 

შედეგების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია იმ სასწავლო კურსების შესწავლა, რომელიც 

მოიცავს ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ სამუშაოებს. პრაქტიკული და კვლევითი 

უნარების განვითარებას უზრუნველყოფს საწარმოო პრაქტიკა და საბაკალავრო ნაშრომი. 

საწარმოო პრაქტიკის გავლის პერიოდში სტუდენტებს კონსულტაციებს უწევს დარგის 

კვალიფიციური პირები, რომლის განხორციელებაშიც მონაწილეობენ შპს „Batumi Oil 

Terminal”-ის და შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ პრაქტიკული გამოცდილების მქონე 

სპეციალისტები. სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა ფაკულტეტის ნავთობისა და გაზის 

ლაბორატორიაში  ჩაატარონ პრაქტიკული და კვლევითი სამუშაოები, რომელთა შედეგები 

აისახება, როგორც შიდა საუნივერსიტეტო, ასევე რესპუბლიკურ სტუდენტურ 

კონფერენციებზე. ასეთი აქტივობები განსაზღვრავს სტუდენტების მიერ სახელობითი 

სტიპენდიების მიღების შესაძლებლობას. დაგეგმილია ამ მიმართულებით მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 

საბაკალავრო ნაშრომი შედგება ზოგადი, ტექნოლოგიური, კონსტრუქციული, 

სპეციალური (კვლევითი)  და შრომის უსაფრთხოების ნაწილისაგან. საბაკალავრო 

ნაშრომის შესრულებით სტუდენტი სიტემატიზაციას უკეთებს და აღრმავებს პრაქტიკულ, 

სამეცნიერო-კვლევით და ტრანსფერულ უნარ-ჩვევებს. ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 

გადაიხედა „სამთო და გეოინჟინერიის“ პროგრამის კურსდამთავრებულთა საწარმოო 

პრაქტიკის ანგარიშები და საბაკალავრო ნაშრომები, რომლებითაც დასტურდება საწარმოო 

პრაქტიკის და საბაკალავრო ნაშრომის მნიშვნელობა პროგრამის სწავლის შედეგების 

ფორმირების პროცესში. თანამედროვე ლიტერატურით სარგებლობის საკითხი ამ 

შემთხვევაშიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. 

პრაქტიკული და ტრანსფერული უნარების განვითარებისათვის გაფორმებულია 

ურთიერთთანამსრომლობის მემორანდუმები: 

o სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (სამრეწველო 

ინოვაციების ლაბორატორიის (Fab Lab) განთავსებასთან დაკავშირებით), (2015 წ.); 

o ქალაქ ბათუმის მერია (2010 წ.) 

o შპს „ ბათუმის ნავთობტერმინალი (2010 წ.) 

o შპს „ბათუმის წყალი“ (2012 წ.) 

o შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“ (2010 წ.) 

o სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“ (2009 წ.) 

o სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“ (2011 წ.) 

მიუხედავად იმისა, რომ მემორანდუმები გაფორმებულია უვადოდ და ითვალისწინებს 

პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობას, აუცილებელია მათი განახლება და „ნავთობისა და 

გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“ 

პროგრამის გათვალისწინება, სტუდენტთა რაოდენობის მითითებით. აღსანიშნავია, რომ 

უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმის მიზანი 1 და მიზანი 6 ითვალისწინებს 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება/განახლებას და სტრატეგიული 

პარტნიორებისშეძენას სხვადასხვა სფეროებში. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის მასალები; 

o საბაკალავრო ნაშრომები; 

o სტუდენტთა კონფერენციების მასალები; 

o მემორანდუმები წარმოებებთან. 

 

რეკომენდაციები: 

o სტუდენტებმა საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისას გამოიყენონ თანამედროვე 

ლიტერატურა; 

o მემორანდუმების განახლება და იმ ორგანიზაციების რიცხვის გაფართოება, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტების პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებას. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

- 

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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამა ითვალისწინებს სწავლება-სწავლის შემდეგ მეთოდებს:  ვერბალური, ანუ 

ზეპირსიტყვიერი მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, წერითი მუშაობის 

მეთოდი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, დემონსტრირების მეთოდი, წიგნზე 

მუშაობის მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება. სასწავლო კურსების 

სწავლების პროცესში გამოყენებული მეთოდები და ფორმები გამომდინარეობს 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებიდან და ასახულია შესაბამის სილაბუსში. 

აღნიშნული მეთოდების გამოყენების ეფექტურობა დგინდება პროგრამის 

მონიტორინგის პროცესში. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები გამოიყენება ისე, რომ გათვალისწინებულია სასწავლო 

კურსის შინაარსი და სპეციფიკა, მოთხოვნები და სასწავლო კურსით მისაღწევი 

შედეგები. სასწავლო პროცესი ფოკუსირებულია სტუდენტზე ორიენტირებულ 

სწავლება-სწავლის მეთოდებზე. თეორიული სასწავლო კურსების სწავლება-სწავლის 

მეთოდები შეესაბამება აკადემიური უმაღლესი განათლების საბაკალავრო (პირველ) 

საფეხურს, კურსების შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები არის მოქნილი და ითვალისწინებს ინდივიდუალურ 

მიდგომას, რაც დასტურდება დაინტერესებულ პირთა გამოკითხვების ანალიზით.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის კურიკულუმი; 

o პროგრამის სილაბუსები; 

o ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

- 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

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 
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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 

ბსუ-ში სტუდენტების შეფასების სისტემა ეფუძნება სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელ წესს და გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციას, რომელიც 

შესაბამისობაშია კანონმდებლობასთან. 

სტუდენტის საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი 

შეფასებების ჯამს. შუალედური შეფასება მოიცავს: შუალედურ გამოცდას, მიმდინარე 

შეფასებებს და შეფასების  სხვა კომპონენტს, რომელიც შეირჩევა დარგის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით და აისახება შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.  

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია, საიდანაც შუალედურ 

შეფასებას ეთმობა მინიმუმ 40 და მაქსიმუმ 60 ქულა (შუალედური გამოცდა - 20, ხოლო 

მიმდინარე შეფასება - მაქსიმუმ 40 ქულა) და დასკვნით გამოცდას - მინიმუმ 40 ქულა. 

განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდისთვის. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი ასევე განსაზრვრავს 

სტუდენტის ვალდებულებას დაესწროს სალექციო მეცადინეობების მინიმუმ 50%-ს, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დასკვნით  გამოცდაზე არ დაიშვება. რასაც ექსპერტთა 

ჯგუფი არ მიიჩნევს რელევანტურად. ასეთ შემთხვევაში მოხდება სტუდენტის მხოლოდ 

ლექციებზე დასწრებით შეფასება, რაც ნიშნავს სტუდენტის მხოლოდ ერთი ფორმით 

შეფასებას და შესაბამისად, წინააღმდეგობაში მოდის განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის # 3 ბრძანებასთან. იმ შემთხვევაში, თუ ლექციებზე დასწრება მნიშვნელოვანია, 

პროგრამის სწავლის შედეგების მისაღწევად, შეფასების 100 ქულიდან უნდა 

განისაზღვროს შესაბამისი ხვედრითი წილი და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

ბსუ-ში გამოიყენება აგრეთვე სტუდენტის შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA).   

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტებია: ზეპირი/წერითი გამოცდა, 

ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ. თითოეულ 

კომპონენტში გამოსაყენებელი შეფასების მეთოდები, შეფასების კრიტერიუმები და 

შესაბამისი ქულის დაგროვების წესი  ასახულია სასწავლო კურსის  სილაბუსში. 

დასკვნითი გამოცდის ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად ხდება ნაშრომების დაშიფრვა 

და ამის შემდეგ ხდება მისი გასწორება. გამსწორებელი ვალდებულია ნაშრომზე გააკეთოს 

წერილობითი განმარტება შეფასების შესახებ. ამის შემდეგ მიეწოდება ნაშრომი სტუდენტს 

(განმავითარებელი შეფასება). ეს მექანიზმი აღწერილია პროგრამის თვითშეფასებაში, 

თუმცა მარეგულირებელი წესი არ ითვალისწინებს სტუდენტებისთვის ნაშრომის 

დაბრუნების მექანიზმს. სტუდენტებთან გასაუბრებით გაირკვა, რომ მათ ჰქონდათ 

ნაშრომის ნახვის შესაძლებლობა მათი სურვილის ან გასაჩივრების შემთხვევაში. ონ-ლაინ 

შეფასების სისტემა კი უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის უკუკავშირის მიღების 

შესაძლებლობას. 

სილაბუსებში მოცემული ცოდნის შეფასების ფორმები, კრიტერიუმები, მეთოდები 

საჭიროებს დახვეწას. მაგალითად:  სასწავლო კურსის „ნავთობისა და გაზის გეოლოგია“ 

წერითი დავალების შეფასების (10 ქულა) კრიტერიუმად ითვალისწინებს „დავალებით 

გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების სისტემატურობას (2 ქულა) და ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენებას (2 ქულა)“, რაც არარელევანტური კრიტერიუმია. წერითი 

დავალებით ვერ შეფასდება ამოცანების შესრულების სისტემატურობა და ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენება. 
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ბსუ-ში 2018-2019 სასწავლო წლიდან დაინერგა პლაგიატის გამოვლენის სპეციალური 

პროგრამა Turnitin (პროგრამა შეძენილი იქნა ERASMUS+ ინსტიტუციური განვითარების 

პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლების-

თვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ ფარგლებში). პილოტი-

რებაში ჩაერთო ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სასწავლო კურსები. 2019-

2020 სასწავლო წლისთვის სავალდებულოდ განისაზღვრა საბაკალავრო ნაშრომების 

ატვირთვა Moodle-ს პროგრამაში. პროგრამის მუშაობის წესთან დაკავშირებით შემუშავდა 

შესაბამისი რეგულაციები. 

სასწავლო კურსის სილაბუსებში სტუდენტის მიერ FX-ის მიღების შემთხვევაში, 

აღწერილია დამატებით გამოცდაზე გასვლის შესაძლებლობა, თუმცა არ არის 

მითითებული რა ვადაში შეუძლის სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლა.  ბსუ-ს 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი განსაზღვრავს ამ ვადას მინისტრის #3 

ბრძანების შესაბამისად. 

 ექსპერტთა ჯგუფი იზიარებს თვითშეფასების ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებულ 

გასაუმჯობესებელ მხარეს: სწავლის შედეგების, სასწავლო კომპონენტების, სწავლება-
სწავლის მეთოდებისა და შეფასების სისტემის თავსებადობის ამაღლებას. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის კურიკულუმი; 

o პროგრამის სილაბუსები; 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o 2018 წლის 20 თებერვლის დადგენილება # 23 „გამოცდების ჩატარების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”; 

o ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;  

o ბსუ-ს აკადემიურის საბჭოს 2019 წლის 8 ივლისის №06-01/71 დადგენილება ,,ბსუ-

ში აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ“; 

o ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o გასწორდეს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის ჩანაწერი, რომელიც 

განსაზღვრავს სტუდენტის ვალდებულებას დაესწროს სალექციო მეცადინეობების 

მინიმუმ 50%-ს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დასკვნით  გამოცდაზე არ დაიშვება 

და ეს ჩანაწერი შესაბამისობაში მოიყვანოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის #3 ბრძანებასთან. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o დაიხვეწოს სილაბუსებში გაწერილი მიმდინარე შეფასების კომპონენტები, 

მეთოდები და კრიტერიუმები; 

o სასურველია პროგრამის სილაბუსებში აისახოს რა ვადაში შეუძლია სტუდენტს 

დამატებით გამოცდაზე გასვლა FX-ის მიღების შემთხვევაში. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
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- 

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 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

  

 

√ 

  

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს 

უტარდებათ გაცნობითი შეხვედრა, რომლის დროსაც ეძლევათ ინფორმაცია 

საუნივერსიტეტო პროცესის, საბიბლიოთეკო (ბიბლიოთეკა ადაპტირებულია ეტლით 

მოსარგებლეთათვის) და სამკითხველო რესურსით სარგებლობის შესახებ. 

მოწესრიგებულია სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდების სისტემა, 

სტუდენტების ინფორმირება შეფასების სისტემების შესახებ ხდება პირველივე 

შეხვედრაზე პროფესორ-მასწავლებლების მიერ. ადგილზე გავეცანით ელექტრონულ 

სისტემას (პორტალს), რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა ინფორმირებას 

ნებისმიერი აქტივობის შესახებ. აღნიშნული ეხება, როგორც მოქმედ სტუდენტებს, 

აგრეთვე კურსდამთავრებულებს. აღსანიშნავია, რომ პორტალზე განთავსებული 



25 

 

სიახლე, როგორც სტუდენტებს აგრეთვე კურსდამთავრებულებს ეგზავნებათ 

შეტყობინების სახით მობილურზე. პორტალზე განთავსებულია მონაცემები (რეზიუმე 

კონფიდენციალობის დაცვით), სტუდენტებისა (6677-სტუდენტი) და 

კურსდამთავრებულების (3546), აგრეთვე არსებობს დამსაქმებლების (126 დამსაქმებელი) 

ბაზა, ორივე მხარეს აქვს შესაძლებლობა შერჩევის დროს ინტერესების შესაბამისად 

მოახდინოს მონაცემის ფილტრაცია. აღნიშნული პორტალის მეშვეობით სტუდენტი 

იღებს ინფორმაციას საგამოცდო შეფასების შესახებ (ახსნა-განმარტების დაწერის გარეშე 

ლექტორი ვერ დაწერს ქულას). საჭირო ცნობას (სტატუსის შესახებ, აკადემიური 

მოსწრების ამონაწერს, ბიბლიოთეკის დავალიანებას, ფინანსურ დავალიანებას) 

სტუდენტი იღებს მომენტალურად პორტალიდან. რეკომენდაციის მოთხოვნას 

აგზავნიან პორტალიდან და იღებენ იგივე არხით (დაცულია დამოწმების წესი). 

აღნიშნული პორტალი უკუკავშირის ძლიერი მექანიზმია, რადგან სტუდენტს აქვს 

შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია თუ, რატომ დაიწერა ესა თუ ის შეფასება. 

ლექტორების და სასწავლო კურსის შეფასება პორტალის მეშვეობით ხორციელდება. 

აღსანიშნავია, არის ის რომ პორტალი შექმნილია უნივერსიტეტის ბაზაზე.  

სტუდენტებს სასწავლო მასალებზე წვდომა აქვთ როგორც ელექტრონულად, მასალები 

ჩატვირთულია მათ ელექტრონულ გვერდზე ასევე მატერიალურად, შეუძლიათ 

ისარგებლონ ბიბლიოთეკის რესურსებით. 

მიუხედავად იმისა რომ სტუდენტები ინფორმირებული არიან აქტივობებზე, 

რომელიც მიმდინარეობს, ნაკლებად იღებენ მონაწილეობას. ნაკლებია აქტიურობა 

საერთაშორისო აქტივობებში. სტუდენტებს აქვთ კონსულტაციის შესაძლებლობა, რის 

შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო დაფაზე განთავსებული მონაცემებიდან იღებენ. 

სტუდენტები იღებენ დასაქმებაზე და კარიერულ განვითარებაზე კონსულტაციებს. 

უნივერსიტეტში არსებობს უცხო ენის დონის დამდგენი ტესტირება, რაც წარმოადგენს 

ალტერნატივას საერთაშორისო და ძვირადღირებული სერთიფიკატების. აგრეთვე 

როგორც გასაუბრებაზე მოვისმინეთ არსებობს დამატებითი წრეები. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებ გვერდი; 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუ ადმინისტრაციასთან, პროფესორ-მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან; 

o ვიზუალური დათვალიერება საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის; 

o გამოკითხვის სტატისტიკური შედეგები;  

o საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო დისციპლინების სილაბუსები. 

რეკომენდაციები: 

- 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება, მაგალითად 

უცხოენოვანი პედაგოგის ჩართვა სწავლის პროცესში, რადგან სტუდენტებმა 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღების დაბალი აქტიურობა ახსნეს 

ინგლისური ენის ცოდნის დაბალი დონით. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი სტუდენტური პორტალი,  რომელიც 

უზრულვენყოფს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, როგორც სასწავლო პროცესის 

და საუნივერსიტეტო აქტივობების, ისე დასაქმების და კარიერული განვითარების 

შესაძლებლობების შესახებ.  

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

- 

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 

 

- 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- 

რეკომენდაციები: 

- 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

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 

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 

 
დაგეგმილია, რომ “ნავთობისა და  გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის 

ტექნიკა და ტექნოლოგიების” საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის 

განხორციელებაში ჩართული იქნება  სულ 15 აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 

აქედან 7 აკადემიურია, 8 კი - მოწვეული. აკადემიურ პერსონალს შორის 2 პროფესორია, 2 
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ასოცირებული პროფესორი და 3 ასისტენტ პროფესორია. აღნიშნული ინფორმაცია 

წარმოდგენილია თვითშეფასების ანგარიშის 4.1 ქვესტანდარტში. თუმცა იგივე ანგარიშის 

ზოგად ნაწილში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრნობით, რომელიც ეხება პროგრამის 

რაოდენობრივ მაჩვენებელს, აღნიშნულია, რომ სასწავლო პროგრამაში ჩართული იქნება 

30 აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, საიდანაც 23 არის აკადემიური და 7 

მოწვეული.  დოკუმენტაციაში წარმოდგენილია 30 ადამინის პირადი საქმე, დიპლომები 

და CV-ები. დასკვნის დაწერის დროს გავეცანით წარმოდგენილ პირად საქმეებს და 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აკადემიური/მოწვეული პერსონალის  და სტუდენტების ბალანსი 

იძლევა პროგრამის მდგრადობის საფუძველს. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონალის 

განათლება და აკადემიური ხარისხი შესაბამისობაშია სწავლის შედეგების მიღწევასთან. 

აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია დასტურდება მათი ბოლოს 5 წლის 

განმავლობაში განხორციელებული პუბლიკაციებით და მრავალწლიანი გამოცდილებით, 

რაც აღწერილია მათ პირად საქმეებში (CV) და სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალში. 
პროგრამას ყავს ორი ხელმძღვანელი, რომლებსაც აქვთ დარგობრივი განათლება  და 

მეტწილად ფლობენ პროგრამის შემუშავებისთვის  შესაბამის კვალიფიკაციას ( იხ.CV) 

ინტერვიუების დროს გამოვლინდა, რომ პროგრამაზე მუშაობის პროცესში აკრედიტაციის 

სტანდარტებით განსაზღვრული ბევრი ტექნიკური დეტალი გამორჩენილი ან 

დაუზუსტებელია. 
როგორც ინტერვიუებიდან გამოჩნდა ნაწილი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული 

პერსონალის და დამსაქმებლები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პროგრამის შემუშავებაში 

და მათი აზრი გათვალისწინებულია. 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დასაქმების სქემის მიხედვით, და 

აფილიაციის წესის გათვალისწინებით, უნივერსიტეტში არსებობს ა, ბ და გ კატეგორიის 

აკადემიური დატვირთვა. ა და ბ კატეგორიის პროფესორები სამუშაო ადგილას უნდა 

იყვნენ  კვირაში არანაკლებ 5 დღე და არაუმეტეს 40 სამუშაო საათი. 
რაც შეეხება პედაგოგიურ დატვირთვას ა კატეგორიისთვის შემდეგნაირად არის 

განსაზღვრული: პროფესორი - 280 სთ; ასოცირებული პროფესორი - 330 სთ; ასისტენტ-

პროფესორი - 350 სთ; ასისტენტი - 370 სთ.  
     სტუდენტებს ადმინიტრაციულ მხარდაჭერას უწევს ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, 

კარიერის დაგეგმვის სამსახური, ბიბლიოთეკა, პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ 

იქნება სულ 4 დამხამრე პერსონალი. 
აკადემიური პერსონალის ანაზღაურების წესი რეგულირედება აკადემიური 

დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის დებულებით. რაც შეეხება 

აკადემიური და მოწვეული პეროსნალის არჩევის წესს იგი რეგულირდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით და შიდა რეგულაციებით განსაზღვული წესებით, რომლის 

თანახმადაც აკადემიური  და მოწვეული პერსონალი აირჩვა ღია კონკურსით, რექტორის 

მიერ დამტკიცებული კომისიის მიერ. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი; 

o პერსონალის CV-ები; 

o საბაკალავრო პროგრამა და სილაბუსები; 

o პროგრამის ხელმძღვანელის და აკადემიური პერსონალის პუბლიკაციების სია; 

o ბრძანება ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის 2019-2020 წლის აკადემიური 

დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ;  

o აკადემიური პერსონალის მიღების წესი; 

o დამხამრე პერსონალის კონკურისი ჩატარების წესი; 

o ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები. 
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რეკომენდაციები: 

-  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია პროგრამის შემუშავების პროცესში ისეთი პერსონალის მეტი 

ჩართულობა, რომლებსაც აქვთ პროგრამის ფორმირების  გამოცდილება, არსებული 

ხარისხის მართვის და აკრედიტაციის სტანდარტების გათვალისწინებით. 

 

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 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

 დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

 უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი. შესაბამისად, 

დაწესებულებაში რეგულარულად ხორციელდება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

შეფასება. პერსონალის პედაგოგიური საქმიანობის შეფასება ხდება რამდენიმე 

კომპონენტით - პერსონალის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობით, სტუდენტების 

მიერ სემესტრული გამოკითხვის საშუალებით, ლექციებზე ურთიერთდასწრების 

მექანიზმის გამოყენებით. 
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უნივერსიტეტში სისტემატიურად იგეგმება და ტარდება კონფერენციები, ტრენინგები, 

საინფორმაციო შეხვედრები. როგორც ინტერვიუებიდან გამოვლინდა აკადემიური 

პერსონალისთვის უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს უცხო ენის შემსწავლელ კურსებს. 

აგრეთვე ხდება მათი გადამზადება სწავლების მეთოდებსა და სხადასხვა ტრენინგების 

შეთავაზებით. 
ინტერვიუებიდან დადგინდა, რომ უნივერსიტეტი ხელს უწყობს აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალს სამეცნიერო სტატიების, მონოგრაფიებისა და სახელმძღვანელოების 

გამოცემაში. დახმარება შესაძლებელია იყოს ფულადი სახით ან ბეჭდვა/გამოცემის 

უზრუნვეყოფა.   
აღსანიშანვია, რომ ამჟამად ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი ჩართულია 9 

სხვადსხვა საგრანტო პროექტის განხორციელებაში. 
აკადემიური საქმიანობის ხარისხის მართვის მექანიზმები მიმართულია იქითკენ, რომ 

პერსონალი იყოს მოტივირებული და ხარისხის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული. ყველა 

ზემოთჩამოთვლილი მიდგომა აკადემიურ პოზიციაზე დანიშვნის წესის გათვალისწინებით 

წახალისებას ახდენს პერსონალი მეტად იყოს ჩართული სამეცნიერო სამუშაოში. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ინტერვიუ პროგრამის ხელმძღვანელთან; 

o ინტერვიუ აკადემიურ და მოწვეულ ლექტორებთან;  

o ინტერვიუ სტუდენტებთან; 

o კონტრაქტი აფილირების შესახებ; 

o შრომითი ხელშეკრულებები; 

o თვითშეფასების დოკუმენტი. 

 

რეკომენდაციები: 

-  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

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 
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4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელდება ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერისტეტის კუთვნილ შენობაში, რომელიც მდებარებოს  ქ. ბათუმში, 

ფიროსმანის ქუჩა N12-ში. სასწავლო დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

შემოწმება მოხდა ადგილზე,  ქ. ბათუმში აკრედიტაციის ვიზიტის ფარგლებში. პროგრამის 

განსახორციელებლად საჭირო ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური 

აღჭურვილობა  სრულიად ადეკვატურია და შეესაბამება პროგრამას; იძლევა 

საშუალებას  პროგრამამ მიაღწიოს დასახულ მიზნებს და გავიდეს 

შედეგებზე.  ფაკულტეტზე არსებობს რამდენიმე ლაბორატორია, რომელიც გამოიყენება 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სასწავლო აქტივობების განხორციელების პროცესში. ეს 

ლაბორატორიები ძირთადად საგრანტო დაფინსნების შედეგად არის შექმნილი. თუმცა 

უმჯობესი იქნება ზოგიერთ მათგანში განახლდეს ხელსაწყოები და მოწყობილობები, რათა 

სტუდენტებს  თანამედროვე აღჭურვილ ლაბორატორიებში მუშაობის და პრაქტიკული 

გამოცდილების დაგროვების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. ასევე მნიშვნელოვანია 

ლაბორატორიების შესაბამისი გამწოვი სისტემებით აღჭურვა. 
აღსანიშნავია, რომ ნავთობის პროფილის ლაბორატორიული ბაზა მოიცავს სხვადასხვა 

სახის აპარატურას, მაკეტებს, ტრენაჟორ-იმიტატორებს და სხვა, აღნიშნული 

ინფრასტრუქტურის შექმნა საკამოდ დიდ სახსრებთან არის დაკავშირებული. როგროც 

ინტერვიუებიდან დადგონდა ტექნიკური ბაზის და ლაბორატორიების აღჭურვა 

საგანმანათლებლო დაწესებულების პრიორიტეტია. 

პროგრამა განხორცეილდება ფაკულტეტზე არსებულ კეთილმოწყობილ 

აუდიტორიებში, სადაც განთავსებულია მერხები, სკამები, თეთრი დაფა, პროექტორი. 

დამატებით პროგრამას მოემსახურება ერთი აუდიტორია, რომელიც აღჭურვილია 

მაღალტექნოლოგიური smart board-ით. აღსანიშნავია, რომ ფაკულტეტზე რიგ კაბინეტებს, 

აუდიტორიებს  და ლაბორატორიებს არ აქვს გაგრილების სისტემა. ეს საკითხი 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლაბორატორიეებისათვის. შენობა აღჭურვილია 

უსაფრთოხების და ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობებით.  ფაკულტეტს 

აქვს  კომპიუტერული ლაბორატორიები, სადაც  პერსონალურ კომპიუტერებში ჩაწერილია 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სხავდასხვა პროგრამა, ისეთი როგორიც 

არის ავტოკადი და აშ.   
საგანმანათლებლო პროგრამას მოემსახურება სასწავლო დაწესებულების ცენტრალური 

და ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, რომლებსაც გააჩნიათ სამკითხველო 

დარბაზი.  ბიბლიოთეკაში განთავსებულია ასევე პერსონალური კომპიუტერები. 

ბიბლიოთეკა მუშაობს სრულად 6 სამუშაო დღის განმავლობაში და ნახევარ განაკვეთზე 

კვირა დღეს.  
უნივერსიტეტი ფლობს  საბიბლიოთეკო ელექტრონულ ბაზებს: 
 EBSCO  

 Cambridge University Press  

 Royal Society Journals Collection 

  BioOne  
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აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულ ბაზებზე აკადემიურ პერსონალს და სტუდენტებს 

წვდომა  აქვთ უნივერსიტეტის მიღმაც, კორპორაციული მეილის გამოყენებით. თუმცა 

უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტში სამეცნიერო ელექტორნული ბაზების გამოყენების 

მაღალი მაჩვენებელი არ შეინიშნება.   
ვიზიტის დროს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, შევამოწმეთ სილაბუსებში 

მითითებული ლიტერატურა და გადავამოწმეთ  რამდენად ხელმისაწვდომია ეს 

სახელმძღვანელოები ბიბლიოთეკაში;  ყველა რესურსზე წვდომის საშუალება აქვს 

სტუდენტს.  პროგრამით გათვალისწინებული წიგნები ძირითადად ხელმისაწვდომია 

ფააკულტეტის ბიბლიოთეკაში.  თუმცა, ლიტერატურის დიდი ნაწილი არის 

მოძველებული.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში;  

o უნივერსიტეტის ვებ გვერდი და ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდი: 

o ელექტრონული ბაზები;  

o ინტერვიუს შედეგები;  

o დათვალიერების შედეგები. 
 

რეკომენდაციები: 

o განახლდეს პროგრამის შესაბამისი სასწავლო ლიტერატურა უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია პროგრამის განხორციელების შენობა აღიჭურვოს გაგრილების 

სისტემით; 

o სასურველია, იმ ლაბორატორიების განახლება თანამედროვე ხელსაწყოებით და 

შესაბამისი გამწოვი სისტემებით აღჭურვა, სადაც დაგეგმილია ნავთობთან და 

გაზთან დაკავშირებული კვლევითი და ლაბორატორიული სამუშაოები. 

 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
- 

 

შეფასება 

             ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              ☐ 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 

 

სასწავლო დაწესებულებას  წარმოდგენილი აქვს საპროგნოზო ბიუჯეტი, სადაც არ არის 

მითითებული თუ რა პერიოდს მოიცავს ბიუჯეტი. ინტერვიუებიდან დადგინდა, რომ 

ბიუჯეტი არის გაკეთებული პროგრამის დაწყებიდან მეოთხე წლის საპროგნოზო 

მონაცემების გათვალისწინებით, იმ დაშვებით რომ პროგრამა ყოველწლიურად მიიღებს 45 

სტუდენტს და ეყოლება აქტიური 180 სტუდენტი.   
საგანმანათლებლო პროგრამის შემოსავლები ითვალისწინებს მხოლოდ სტუდენტების 

სწავლის საფასურით მიღებულ შემოსავალს. პროგრამას მეოთხე წელს ექნება  405 000 

ლარის შემოსავალი. შესაბამისი პერიოდის პირადპირი შრომითი ანაზრაურების ხარჯი 196 

238, 57 ლარია, ხოლო ზედნადები ხარჯები 162 000 ლარია. პროგრამის  მოგების მარჟა არის 

22%.  ამ მონაცემებზე დაყრდნობით პროგრამის ფინანსური მდგრადობა არ დგება ეჭვქვეშ. 

თუმცა, არ მოგვეცა შესაძლებლობა შეგვეფასებინა პროგრამის განხორციელების პირველ სამ 

წელს დაგენენრეირებული შემოსავლები და შესაბამისი ხარჯები. ასევე საპროგნოზო 

ბიუჯეტი გათვლილია იმ დაშვებაზე, რომ პროგრამა  ყოველწლიურად მიიღებს 

სტუდენტების მაქსიმალურ რაოდენობას და ამ პერიოდში არ ეყოლება სტატუსშეჩერებული 

სტუდენტი. თუ გავითვალისწინებთ არსებულ გამოცდილებას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ასეთი დაშვება ძალიან ოპტიმისტურია და შესაბამისად არ გვაქვს საშუალება ამ 

მონაცემებზე დაყრნობით ობიექტურად შევაფასოთ პროგრამის ფინანსური მდგრადობა. ამ 

ჩანაწერის გაკეთების საფუძველს გვაძლევს ის გარემოება, რომ აღნიშნული 

დაპროგნოზებული ბიუჯეტის ანალიზი ვერ ხერხდება  ფიქსირებული და ცვლადი 

ხარჯების მიხედვით; ასევე ვერ ხერხდება შევაფასოთ ზედნადები ხარჯების სტრუქტურა 

და შინაარსი. ბუნდოვანია, ითვალისწინებს თუ არა პროგრამა ლიტერატურის შეძენას, 

სამეცნიერო აქტივობების წახალისებას და აშ.   

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დგინდება, რომ პროგრამისათვის გამოყოფილი 

ფინანსური რესურსით, პროგრამის მიზნის მიღწევა და საჭიროებების დაკმაყოფილება 

მხოლოდ ნაწილობრივაა შესაძლებელი. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o პროგრამის ბიუჯეტი (პროგრამის განხორციელების მეოთხე წლის ბიუჯეტი.); 

o საგანმანათლებლო პროგრამა; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 
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o გადაიხედოს პროგრამის ბიუჯეტი და გაითვალოს დაწყების წლიდან ოთხი წლის 

ჩათვლით; 
o ბიუჯეტში  ხარჯების სტრუქტურა დეტალურად იყოს ჩაშლილი შესაბამისი 

მუხლების მიხედვით; 
o პროგნოზირებულ ბიუჯეტში, შემოსავლები აღებული იქნას რეალური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით ან მოქმედი პროგრამის მონაცემებზე 

დაყრდნობით. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

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 

 

 

 

 

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 
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აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და იყენებს 

ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა ხარისხის შეფასება 

ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის დებულების შესაბამისად. ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის მთავარი 

პრინციპები შემუშავებულია უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების (ESG), 

საქართველოს კანონმდებლობის, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტების, 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესაბამისად. ბსუ-ს ხარისხის 

უზრუნველყოფის პრინციპები მოიცავს:   

o სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხი; 
o საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების პროცესში 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა; 
o პერსონალის მაღალი კვალიფიკაცია; 
o სასწავლო რესურსებისა და სერვისების მაღალი ხარისხი; 
o სწავლებისა და კვლევების ინტერნაციონალიზაცია; 
o პერიოდული და ეფექტური მონიტორინგი, შეფასება და რეაგირება. 
 

განსაზღვრულია ამ პრინციპების რეალიზაციის მექანიზმები და განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი პირები. 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის რეკომენდაციებს იყენებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

ბსუ-ს შემუშავებული აქვს და 2017 წლიდან მოქმედებს აკადემიური და სამეცნიერო 

პერსონალის შეფასების წესი. შეფასება ხორციელდება ელექტრონული პლატფორმის  

(www.apa.bsu.edu.ge) გამოყენებით. შეფასება ხორციელდება, როგორც პერსონალის 

აკადემიური საქმიანობის, ისე სამეცნიერო აქტივობების. შედეგები გამოიყენება 

პერსონალის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის დროს. აკადემიურ პერსონალთან და 

პროგრამის ხელმძღვანელებთან გასაუბრებით ვერ დადასტრურდა აღნიშნული 

გამოკითხვის შედეგების გამოყენება პროგრამის განვითარებაში.    

პროგრამის თვითშეფასების ჯგუფში ჩართულია ფაკულტეტის ადმინისტრაცია და 

აკადემიური პერსონალი. სასურველია პროგრამის თვითშეფასების პროცესში სხვა 

დაინტერესებულ პირებთან ერთად, დამხმარე და სამეცნიერო პერსონალის ჩართულობა. 

უნივერსიტეტის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები ჩართულია 

პროგრამის განვითარების პროცესში. დაგეგმილია პროგრამის შეფასების ელექტრონული 

სისტემის განახლება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშში არის რიგი უზუსტობები. 

კერძოდ,  

o თვითშეფასებაში აღწერილი პროგრამის მიზნები და შედეგები არ არის 

შესაბამისობაში პროგრამაში აღწერილ მიზნებთან და შედეგებთან; 

o თვითშეფასების ანგარიშში არის უზუსტობები რაოდენობრივ მაჩვენებლებთან 

დაკავშირებით (პროგრამაში ჩართული პერსონალის რაოდენობა, სხვა 

სამეცნიერო/კვლევითი მაჩვენებლები, კრედიტების განაწილების აღწერა). 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 14 აგვისტოს №06-01/91 დადგენილება „ბსუ-ს 

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ“; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 17 ივლისის №10 დადგენილება „ბსუ-ს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“; 

o ბსუ-ს მისია და სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის №46 დადგენილება „ბსუ-ს 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესის დამტკიცების 

შესახებ“; 

o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 15  ივნისის №37 დადგენილება „ბსუ-ს 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა 

და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“; 

o ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოკითხვები;  

o ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o მნიშვნელოვანია თვითშეფასების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

o გაუმჯობესდეს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მოქმედების 

ეფექტურობა, თვითშეფასების პროცესების სწორად წარმართვისა და 

პროგრამის შემდგომი განვითარებისათვის.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო აქტივობების 

შეფასების გამოყენება საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებაში. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
- 

 

შეფასება 
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              ☐ 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 

 

უნივერსიტეტი იყენებს გარე შეფასების მექანიზმებს, რომელიც ეფუძნება 

,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

დებულებას“, ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებას“ და 

,,აკრედიტაციის სახელმძღვანელოს“.  

საბაკალავრო პროგრამა „ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და 

შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები“ არის ახალი პროგრამა, თუმცა ის შეიქმნა მოქმედი 

აკრედიტებული პროგრამის   „სამთო და გეოინჟინერიის“ მოდერნიზების საფუძველზე. 

პროგრამების თვითშეფასების წლიური ანგარიშები წარედგინება სსიპ - განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შესაბამისი ვადების დაცვით. გარე შეფასების 

ფარგლებში მოხდა პროგრამის გარე განხილვა, რომელშიც მონაწილეობდნენ 

დამსაქმებლები. მათი რეკომენდაციით პროგრამას დაემატა სავალდებულო სასწავლო 

კურსი „ეკოლოგია და გარემოს დაცვა“, ასევე არჩევითი სასწავლო კურსები „გამოყენებითი 

ქიმია“,  „ნავთობპროდუქტების და გაზის საავტომობილო გადაზიდვები და საგზაო 

მოძრაობის ორგანიზაცია“. დამსაქმებლების მიერ დადებითად შეფასდა პრაქტიკის 

კომპონენტის არსებობა პროგრამაში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

- 

რეკომენდაციები: 

-  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

- 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

- 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  

 
- 

შეფასება 
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              ☐ 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 

ბსუ-ში პროგრამების მონიტორინგს კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის და 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლებიც გასცემენ შესაბამის 

რეკომენდაციებს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგს (მეცადინეობებზე დასწრება, სასწავლო მასალების შეფასება), 

გამოცდების მონიტორინგს და შედეგების ანალიზს. სასწავლო პროცესის შეფასებაში 

ჩართულია სტუდენტები, კურსდამთავრებულები და დამსაქმებლები. გამოკითხვები 

ტარდება ელექტრონულად (ელექტრონული პორტალის გამოყენებით). შიდა და გარე 

შეფასების ანალიზის საფუძველზე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს, რომელიც გამოიყენება პროგრამის განვითარებისთვის. 

რეკომენდაციები განიხილება დარგობრივ დეპარტამენტში, ფაკულტეტის საბჭოსა და 

აკადემიურ საბჭოზე. 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი გასაუმჯობესებელ მხარედ განიხილავს - 

სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მხრიდან განმავითარებელი 

კოლეგიალური შეფასების საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, დეპარტამენტის და პროგრამის ხელმძღვანელები, რეგულარულად უწევენ 

მონიტორინგს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას, კარგი იქნება შიდა კოლეგიალური 

დასწრების სისტემის დანერგვა. პროგრამის განვითარებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება, ანალოგიურ პროგრამებთან დადარება, 

რაც დაეხმარება პროგრამას თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისობაში მოსაყვანად. 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის ხარისხის გაუმჯობესება დაწესებულების მიერ ასევე 

იდენტიფიცირებულია გასაუმჯობესებელ მხარედ. შესაძლებლობები დაწესებულებას ამ 

მიმართულებით აქვს - სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობის 

გათვალისწინებით. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის, 17 ივლისის №10 

გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება“; 

o ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კვლევები;   

o აკადემიური მოსწრების დამუშავების ელექტრონული სისტემა; 
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o ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის, 27 ოქტომბრის №104 დადგენილება - 

„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებული შეფასების შედეგების, 

შენიშვნებისა და რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ“; 

o  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს  2017 წლის 15 ივნისის №37 დადგენილება „ბსუ-ს 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა 

და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“; 

o ვიზიტის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები. 

რეკომენდაციები: 

o პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის ხარისხის გაზრდა და საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენება.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o სასურველია დაინერგოს როგორც შიდა, ისე გარე კოლეგიალური შეფასების სისტემა. 

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 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 
სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 
 √   



40 

 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ნავთობისა და გაზის 

მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 41 

 

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  

ინგა ბოჭოიძე 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

ლარისა პატარაია  

თეიმურაზ ბარაბაძე 

თამარ ღუღუნიშვილი  


