ganyofileba
d e b u l e b a

1. zogadi debulebani
1.1.
saqarTvelos
teqnikuri
universitetis
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის მინიტორინგის ჯგუფი warmoadgens
saqarTvelos teqnikuri universitetis administraciis damxmare
struqturul erTeuls, romelic Tavis saqmianobas warmarTavs
saqarTvelos konstituciis, `umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb~
saqarTvelos kanonis, saqarTvelos teqnikuri universitetis
wesdebis, am debulebisa da saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis
Sesabamisad.
1.2.
debuleba gansazRvravs ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მინიტორინგის ჯგუფის funqciebsa da saqmianobis ZiriTad
mimarTulebebs.

2. funqciebi
2.1. ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის
ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის
გამჭვირვალე
კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის
ჩამოსაყალიბებლად
2.2. ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას
სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს
(მოდულები, საკრედიტო სისტემები და ა.შ.)
დანერგვის გზითა
აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებას.
2.3. მჭიდრო
თანამშრომლობა
სახელმწიფო
სააკრედიტაციო
და
სალიცენზიო სამსახურთან
2.4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ერთიანი საგანმანათლებლო
პრაქტიკის შემუშავება და მისი კოორდინაცია
2.5. საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ინსტიტუციური\შიგა
სისტემის დანერგვა, მისი ამოქმედება და მართვა
2.6. საგანმანათლებლო
პროგრამების
მომზადება
ექსტერნული
შეფასებისათვის
2.7. სწავლის, სწავლებისა და შეფასების ხარისხზე ორიენტირებული
თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა

2.8. ზრუნვა
სწავლების,
სამეცნიერო
კვლევის
ერთიანობის
უზრუნველყოფაზე
2.9. საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტიდენტების
ჩართვა
განათლების ხარისხის გაუმჯობესების და კონტროლის პროცესებში
2.10.
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
პროფესორთა
ორიენტირება კვალიფიკაციის მუდმივ ამაღლებაზე, მისი შედეგების
ერთიანი შეთანხმებული კრიტერიუმების ჩამოყალიბების გზით
2.11.
სასწალო
პროცესის
მონიტორინგისა
და
კომპეტენციის
ფარგლებში
მართვის\კოორდინაცის
უზრუნველსაყოფად
უნივერსიტეტის მასშტაბით
2.12.
ხელშეწყობა სამეცნიერო პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად
მომზადებაში
–
ინფორმაციული
უზრუნველყოფით,
საჭირო
დოკუმენტაციასთან მუშაობით, პროექტირების ექსპერტიზით
2.13.
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მონიტორინგი, ანალიზი და
ანალიზის შედეგების მუდმივი გათვალისწინება სწავლის და
სწავლების პროცესში.
2.14.
განვითარებული ქვეყნების უნივერსიტეტებთან, ევროპულ
საგანამანათლებლო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა,
მათი
გამოცდილების გაზიარება, სწავლა\სწავლების და კვლევების
უზრუნველყოფაში
2.15.
სისტემატურად
აფასებს
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და კვლევით პროცესებს
2.16.
ამზადებს
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტს
ინსტიტუციური და პროგამული აკრედიტაციისათვის
2.17.
განსაზღვრავს ხარისხის კონტროლის კრიტერიუმებსა და მათი
გამოყენების მეთოდოლოგიას. ხელმძღვანელობს ფაკულტეტებზე
მიმდინარე სასწავლო და კვლევითი პროცესების შეფასებისას
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმებითა
და მეთოდოლოგიებით.
3. ganyofilebis struqtura
3.1.
3.2.
3.3.

ganyofilebas xelmZRvanelobs ganyofilebis ufrosi.
ganyofilebaSi specialistebis raodenoba ganisazRvreba
stu-s warmomadgenlobiTi sabWos mier damtkicebuli
struqturis Sesabamisad.
ganyofilebis TanamSromlebs Tanamdebobaze niSnavs da
Tanamdebobidan
aTavisuflebs
administraciis
xelmZRvaneli.

3.4.

ganyofilebis ufrosi angariSvaldebulia stu-s reqtorisa
da administraciis xelmZRvanelis winaSe.

4. daskvniTi debulebebi
4.1.
1.

debuleba ZalaSia stu-s warmomadgenlobiTi sabWos mier
misi damtkicebis momentidan.
debuleba Zalas kargavs axali debulebis damtkicebis an/da
ganyofilebis likvidaciis SemTxvevaSi.

