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სტუ-ს არგუმენტირებული პოზიცია ავტორიზაციის ექსპერტთა 

დასკვნის პროექტში მოყვანილ ფაქტობრივ 

გარემოებებთან დაკავშირებით 
 

სტანდარტი 1. უსდ-ს მისია და სტრატეგიული განვითარება 

კომპონენტი 1.1. მისია 

სტუ-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა და მისია მომზადდა არა მხოლოდ 

საუნივერსიტეტო, არამედ ფართო საზოგადოების უპრეცედენტო მონაწილეობით. 

ჩართულობის მაღალი მაჩვენებელი ნათლად ადასტურებს, რომ სტუ განსაკუთრებულ 

ღირებულებას წარმოადგენს საზოგადოებისთვის და მისი მისია გაზიარებულია არა 

მხოლოდ უნივერსიტეტის თანამშრომლების, არამედ, აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე 

მოქალაქეების მიერ. 

უნივერსიტეტის წარმოდგენილი მისია არის განახლებული ვერსია, რომელიც 

შემუშავდა და განხილულ იქნა სტუ-ს თანამშრომლების სამუშაო შეხვედრებზე, 

უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების სხდომებზე, აგრეთვე, 

საზოგადოების სხვადასხვა წრის წარმომადგენლებთან. უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა 

და ფართო საზოგადოებისათვის იგი ხელმისაწვდომია სტუ-ს ვებ-გვერდის საშუალებით. 

უნივერსიტეტი თავისი ყოველდღიური საქმიანობით ხელს უწყობს უძველესი და პირველი 

ეროვნული საინჟინრო მიმართულების უნივერსიტეტის მისიის გაზიარებას 

საუნივერსიტეტო და ფართო საზოგადოებისათვის. 

ექსპერტების დასკვნის პროექტში აღნიშნულია, რომ მისია არ აწვდის მკითხველს 

ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა განასხვავებს სტუ-ს იგივე მასშტაბის სხვა ტექნიკური 

უნივერსიტეტებისაგან. კარგი იქნებოდა ექსპერტებს კარგად გაეაზრებინათ ის ფაქტი, რომ 

კავკასიის რეგიონში სხვა ასეთი რანგის (იგულისხმება საინჟინრო ტექნოლოგიური სკოლები) 

და სიდიდის ტექნიკური უნივერსიტეტი არ არსებობს, რაც ბუნებრივი მონოპოლიის სახეს 

იძენს. 

შესაძლებელია ინტერვიუს ზოგიერთმა მონაწილემ ვერ დაადასტურა ამ პროცესებში 

უშუალო ჩართულობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საუნივერსიტეტო და ფართო 

საზოგადოების მონაწილეობა უნივერსიტეტის მისიის გაზიარებისა და მხარდაჭერის 

ასპექტში არ იყო ძალიან დიდი. მიგვაჩნია, რომ წარმოდგენილი რეკომენდაცია უპირატესად 

რჩევის ხასიათს ატარებს, ვიდრე სავალდებულო დირექტივის და სტუ ს, როგორც ბრენდის, 

მისია ნათლად ასახავს თავის როლს როგორც საქართველოს, ასევე, საერთაშორისო 

მასშტაბით.  

შესაბამისად მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია, რომ მოცემული კომპონენტი 

შეფასებულია როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“ და იგი 

უნდა შეფასდეს როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.  

 

კომპონენტი 1.2. სტრატეგიული განვითარება 

ციტატა ექსპერტების დასკვნის პროექტიდან: „უნდა აღინიშნოს, რომ სტუ თავად არ 

ახორციელებს სიღრმისეულ ხარისხობრივ და რაოდენობრივ კვლევებს. ხელმძღვანელობა ამას 

მიიჩნევს უსარგებლოდ, რადგან „სტრატეგიული დაგეგმვისათვის საჭირო მთელი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია“. შესაძლოა სიმართლეა, რომ ყოვლისმომცველი დაგეგმვისათვის საჭირო 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, მაგრამ მონაცემთა შეგროვების მეთოდები უნდა იქნეს 

განხილული და შეცვლილი, რადგან მიმდინარე სამუშაოების შედეგები არ არის 

დამაკმაყოფილებელი.“ 

აღნიშნული მოსაზრების შეფასების მიზნით განვმარტავთ, რომ სტრატეგიული 

დაგეგმვის სისტემის განვითარება უწყვეტი პროცესია და მისი მუდმივი გაუმჯობესება 

ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, სტუ-ს სტრატეგიული 
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გეგმის თანდართულ სამოქმედო გეგმაში პირველ პუნქტად აღნიშნულია, რომ სტუ-ს 

ადმინისტრაცია უნივერსიტეტის ორგანიზაციული შესაძლებლობების ეფექტიანად 

გამოყენების მიზნით, იყენებს და პერიოდულად ნერგავს ხარისხის მართვის საერთაშორისო 

სტანდარტს ISO 9001:2008, რაც თავის თავში ინფორმაციის გაცვლისთვის გამჭვირვალე 

სისტემის შექმნას, მათ შორის, სიღრმისეული ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევების 

ჩატარებასაც გულისხმობს. ბუნებრივია, ეს პროცესი ითვალისწინებს ინფორმაციის 

შეგროვების თანამედროვე მეთოდების შემუშავებას. სტუ-ს მიერ წარდგენილ 

თვითშეფასების ანგარიშში (გვ. 23-24) აღნიშნულია თუ რა მექანიზმებსა და მეთოდებს 

იყენებს სტუ-ს ადმინისტრაცია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ინფორმაციის 

შეგროვებისა და გაცვლის მიმართულებით. 

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევების და მონაცემთა შეგროვების მეთოდების 

სხვადასხვა მექანიზმების შესახებ საუბარია სტუ-ს შესაბამის პასუხისმგებელი 

სტრუქტურების სამოქმედო გეგმებსა და სტრატეგიებში, რომელზეც, სავარაუდოდ, 

ექსპერტებს ყურადღება არ გაუმახვილებიათ. ამის მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის სამოქმედო გეგმა, რომელიც 

დამტკიცებულია დადგენილი წესით და წარმოადგენს სტუ-ს სამოქმედო გეგმის შედგენის 

ერთ-ერთ საფუძველსა და შემადგენელ ნაწილს. აღნიშნულ დოკუმენტში წარმოდგენილია 

ანგარიში და სტრატეგია რეგულარული კვლევების განხორციელების და მონაცემთა 

შეგროვების მიმართულებით (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ სტუ-ს 

საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის სამოქმედო გეგმა - გვ. 5-6). 

ზემოთ აღნიშნული არგუმენტების გათვალისწინებით, ვერ გავიზიარებთ მოსაზრებებს, 

რომ „სტუ თავად არ ახორციელებს სიღრმისეულ ხარისხობრივ და რაოდენობრივ კვლევებს“ 

და „მონაცემთა შეგროვების მეთოდები უნდა იქნეს განხილული და შეცვლილი“ და ამას სტუ 

არ აკეთებს. როგორც სტუ-ს მიერ წარდგენილი დოკუმენტებიდან ჩანს, ადმინისტრაცია 

ინფორმაციის შეგროვებისა და გაცვლისთვის იყენებს თანამედროვე მეთოდებს და 

ინტენსიურად მუშაობს მის მუდმივ გაუმჯობესებაზე. 

ციტატა ექსპერტების დასკვნის პროექტიდან: „ჯგუფმა შენიშნა, რომ თავისი 

სტრატეგიული დაგეგმვის მიზნით სტუ-ს იდენტიფიცირებული აქვს მხოლოდ ერთი საფრთხე, 

კერძოდ, „თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის სიმწირე, 

ძირითადი დაფინანსების არარსებობისა და დაბალი პროგრამული დაფინანსების გამო.“ 

უაღრესად კონკურენტულ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე, უჩვეულოა ასეთი 

სიტუაციის ნახვა. ინტერვიუების მსვლელობისას ჯგუფმა შენიშნა, რომ მენეჯმენტი და 

პერსონალი ხედავს არსებულ დამატებით ბარიერებსა და საშიშროებებს და მათ ზეგავლენას 

სტუ-ზე, თუმცა ისინი არაა აღწერილი სტრატეგიული განვითარების გეგმაში. ერთი მაგალითი 

ასეთი საშიშროებისა, როგორც ეს დასახელდა უსდ-ს წარმომადგენლების მიერ, არის 

საქართველოს სკოლებში განათლების დაბალი ხარისხი, რომლის შედეგიც არის პირველი 

კურსიდან გარიცხულ სტუდენტთა დიდი რაოდენობა. ინტერვიუებისას კიდევ ერთი 

საშიშროება დასახელდა უსდ-ს წარმომადგენელთა მიერ (ქართული საზოგადოება ფიქრობს, 

რომ სტუ-ს მიერ მინიჭებული პროფესიები არაა მოთხოვნადი ბაზარზე; დაბალი მიღება 

ამითაა განპირობებული. რეალურად, მოთხოვნა გარკვეულ ტექნიკურ უნარებზე იზრდება 

ყოველწლიურად. პოტენციური მომხმარებლების ნეგატიური დამოკიდებულება არის 

საშიშროება). რასაკვირველია, ექსპერტთა ვიზიტი არაა კარგი დრო და ადგილი უსდ-ს SWOT 

ანალიზის ბრეინსტორმინგისათვის, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ინტერვიუების მსვლელობაში 

უსდ-ს პერსონალის მიერ დასახელებულმა ამ ორმა პრობლემამ ჩამოუყალიბა ექსპერტებს 

აზრი, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი სამუშაო შეიძლება გაკეთდეს. საფრთხეების 

იდენტიფიცირებისა და პრევენციის უუნარობა წარმოადგენს პოტენციურ რისკს 

ორგანიზაციისათვის.“ 

სტუ-ს პოზიცია: მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტთა ჯგუფი დასკვნის ამ ნაწილში არ 

განიხილავს სტუ-ს სტრატეგიული დაგეგმვისას SWOT ანალიზის შედგენის მეთოდიკას, 
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უარყოფით კონტექსტში აღნიშნავს, რომ სტუ-ს იდენტიფიცირებული აქვს მხოლოდ ერთი 

საფრთხე, კერძოდ, „თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის სიმწირე, ძირითადი დაფინანსების არარსებობისა და დაბალი 

პროგრამული დაფინანსების გამო“ და მას მიიჩნევს არასაკმარისად. არგუმენტად მოჰყავს 

სტუ-ს წარმომადგენლის (თანამშრომლის ინტერვიუ) 2 შეფასება: 

საშიშროებად შეიძლება მიჩნეული იქნეს 1) „საქართველოს სკოლებში განათლების 

დაბალი ხარისხი, რომლის შედეგიც არის პირველი კურსიდან გარიცხულ სტუდენტთა 

დიდი რაოდენობა“ და 2) ინტერვიუერის მოსაზრება - „ქართული საზოგადოება ფიქრობს, 

რომ სტუ-ს მიერ მინიჭებული პროფესიები არაა მოთხოვნადი ბაზარზე და დაბალი მიღება 

ამითაა განპირობებული“. ამ უკანასკნელ მოსაზრებას ჯგუფის წევრები თავიანთი შეფასებით 

იქვე არ ეთანხმებიან და აღნიშნავენ, რომ „რეალურად, მოთხოვნა გარკვეულ ტექნიკურ 

უნარებზე იზრდება ყოველწლიურად“. 

გაუგებარია რა იგულისხმება „დაბალ მიღებაში“ და ვინ საუბრობს ქართული 

საზოგადოების სახელით (?!). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პირველი კურსიდან აკადემიური 

მოსწრების გამო არცერთი სტუდენტი არ არის გარიცხული. ესეც არ შეესაბამება რეალობას. 

სტუ-ს მიერ SWOT ანალიზში დასახელებული ერთადერთი პოტენციური საფრთხე, 

„თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის სიმწირე, 

ძირითადი დაფინანსების არარსებობისა და დაბალი პროგრამული დაფინანსების გამო", 

თავისი შინაარსით კომპლექსურია და ბევრი მიმართულებით საფრთხეების შეფასებას 

გულისხმობს. ეს პრობლემა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას გაანალიზებული აქვს და 

მუშაობს მისი პრევენციისათვის. 

ციტატები ექსპერტების დასკვნის პროექტიდან: 1) „მენეჯმენტისათვის არ არსებობს 

განხორციელების კონტროლისა და პასუხისმგებელი პერსონალის ეფექტიანობის შეფასების 

მექანიზმი. მიზნების რაოდენობის, აქტივობებისა და ცენტრალიზებული ორგანიზაციული 

სტრუქტურის გათვალისწინებით, გეგმების განხორციელება შესაძლოა გაჭირდეს.“ 2) „ამჟამად, 

სტუ-ს არ აქვს სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების განხორციელების მონიტორინგის 

ეფექტიანი მექანიზმი, თუმცა აქვს ამ მიზნისათვის წესებისა და პროცედურების დადგენის 

გეგმები. ვიზიტისას ჯგუფს ეცნობა, რომ ასეთი სისტემა შემუშავებული და 

განხორციელებული იქნება 2018 წლის სექტემბერში.“ 

დასკვნის პროექტში ექსპერტები გადაჭრით არ ამტკიცებენ, რომ ზემოთ აღნიშნული 

პრობლემატიკის გადასაჭრელად არ არსებობს შესაბამისი მექანიზმები, მაგრამ, ეჭვი შეაქვთ 

მექანიზმების ეფექტიან მუშაობაში. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ 

ნაწილშიც დამატებითი განმარტებების გაკეთება, კერძოდ: 

ა) სტუ-ს სტრატეგიული გეგმის მე-8 თავი, „სტრატეგიული გეგმის განხორციელების 

მონიტორინგის მექანიზმი“, მთლიანად ეხება კონტროლისა და პასუხისმგებელი 

პერსონალის ეფექტიანობის შეფასების მექანიზმებს და იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას, 

რომელიც არსებობს. აღვნიშნავთ, რომ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, შიდა 

აუდიტის სამსახურთან ერთად, კონტროლის უზრუნველყოფისა და ეფექტიანობის 

შეფასების მიზნით, პერიოდულად განიხილავს გეგმის შესრულების მიმდინარეობას, 

მოითხოვს სტრუქტურული ერთეულებიდან ადგილებზე განხილულ ყოველწლიურ 

თვითშეფასებას და მის რეალობასთან სწავლების პროცესის შესაბამისობას. მიღებული 

დასკვნები და რეკომენდაციები წარედგინება სტუ-ს აკადემიურ საბჭოს განხილვისა და 

რეაგირების მიზნით; 

ბ) სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული „სსიპ - საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ნორმები“, თავის მხრივ, არის მექანიზმი კონტროლის განსახორციელებლად;  

გ) სტუ-ში პერიოდულად ტარდება კვლევები და არსებობს ამ კვლევების ჩატარების 

შესაბამისი მექანიზმები, რომელთა შედეგები წარედგინა ექსპერტთა ჯგუფს ვიზიტის 

პროცესში. კერძოდ, სტუ-ში არსებობს კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, 
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სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის შეფასებისა და ანალიზის სისტემა. აღნიშნული სისტემის ერთ-ერთი 

ძირითადი ნაწილი და კომპონენტია პროგრამული ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებით 

შესაძლებელია რეგულარულად და მულტიფუნქციურად განხორციელდეს პასუხისმგებელი 

პერსონალის საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება და ანალიზი. აღნიშნული საქმიანობა 

შესაძლებელია შეფასდეს სხვადასხვა კატეგორიის შემფასებელთა მიერ (ხელმძღვანელი, 

კოლეგა, სტუდენტი). ამასთან, შემფასებელთა თითოეულ კატეგორიასა და შეფასების 

თითოეულ კრიტერიუმს შეიძლება მიენიჭოს სხვადასხვა წონა, რომელიც განსაზღვრავს მათ 

სხვადასხვა წვლილს დასკვნით შეფასებაში. ასევე, Erasmus+ საგრანტო ინსტიტუციური 

განვითარების პროექტის InnoCENS ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტისთვის ხელმისაწვდომია კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, 

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის შეფასების კიდევ ერთი მექანიზმი, ე. წ. „FINCODA ბარომეტრი“. იგი 

საშუალებას იძლევა შეფასდეს კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, 

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობა „ინოვაციური შესაძლებლობების გათვალისწინებით“. ელექტრონული 

პლატფორმა ინოვაციას 5 ძირითად ნაწილად (ინიციატივა, გუნდური მუშაობა, 

ნეთვორკინგი, კრიტიკული აზროვნება და კრეატიულობა) ყოფს და ზომავს ინდივიდთა 

შესაძლებლობებს თითოეულ ამ ნაწილში. ონლაინ პლატფორმა საშუალებას იძლევა 

შეფასდეს კოლეგები, გუნდის წევრები, საკუთარი თავი და ა. შ. აღნიშნული ელექტრონული 

პლატფორმა შექმნილია ევროკომისიის პროექტის ფარგლებში და წარმატებით არის 

დანერგილი გერმანიის, ფინეთის, დიდი ბრიტანეთის, ნიდერლანდებისა და ევროპის სხვა 

ქვეყნების წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 

დ) როგორც სტუ-ს სტრატეგიული გეგმასა და თვითშეფასებაშია აღნიშნული, შესაბამის 

ღონისძიებებზე სტუ-ს პასუხისმგებელი სტრუქტურების სამოქმედო გეგმებში (მაგალითად, 

საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახური) არსებული მექანიზმების 

კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები: 

- კვალიფიკაციისა და მოტივაციის ამაღლებისათვის აუცილებელი მექანიზმების 

დანერგვა; 

- ღონისძიებათა დაგეგმვისა და მართვის პროცესში შეთანხმებული მოქმედების 

მექანიზმების დახვეწა; 

- უნივერსიტეტის მისიისა და მიზნების შესაბამისად, არააკადემიური (ცენტრალური 

ადმინისტრაციის) თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების დადგენისა და 

კლასიფიცირების მეთოდოლოგიის შედგენა/განახლება (უნივერსიტეტის 

ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა); 

- სტუ-ს ორგანიზაციული შესაძლებლობების ეფექტიანი განვითარების მიზნით, 

ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა ISO 9001:2008 საერთაშორისოდ აღიარებული 

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად (მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის 

ოპტიმიზაციის პროექტი) და ა. შ. 

ზემოაღნიშნულის შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ სტუ-ს აქვს საკმაოდ მძლავრი 

არგუმენტები იმისათვის, რომ უნივერსიტეტის პოზიცია გაამყაროს არსებული 

მექანიზმებით, რომელიც უზრუნველყოფილია ინსტიტუციურ დონეზე შესაბამისი 

დოკუმენტაციით და სტრუქტურული უზრუნველყოფით. ამისათვის გთავაზობთ, 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილოთ: 

1. სტუ-ს სტრატეგიული გეგმის მე-8 თავი - „სტრატეგიული გეგმის განხორციელების 

მონიტორინგის მექანიზმი“ - გვ. 17-18. 

2. სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) 2014 წლის 15 ოქტომბრის № 62 

სხდომის № 1 დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები“. 
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3. სტუ-ს სტრატეგიული გეგმის სამოქმედო 7 წლიანი გეგმა - გვ. 19. 

4. საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის სამ და შვიდწლიანი 

სამოქმედო გეგმები. 

ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრებასთან დაკავშირებით: „აქტივობების უმეტესობას 

სამოქმედო გეგმაში არა აქვთ შესრულების კონკრეტული ვადები; ნაცვლად ამისა, 

მითითებულია 2018-2020 წ.წ.“, რომელიც ეხება შესრულების გაწელილ ვადებს, განვმარტავთ, 

რომ, მითითებული ვადები არის რეალური და შესაბამისი პროცესი ნაკლებ პერიოდში ვერ 

განხორციელდება. მაგალითად, ლაბორატორიების მოწყობის შემთხვევაში 2018 წელს 

გაკეთდა კონკრეტული პროექტი და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა; 2018 წლის დეკემბერში იგი 

აისახება 2019 წლის ბიუჯეტში; 2019 წელს გამოცხადდება შესაბამისი ტენდერები 

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ თანახმად. ტენდერის 

მოსამზადებელ პროცედურას (ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება და ბაზრის კვლევა) 

სჭირდება არანაკლებ 3 თვე. გამოცხადებიდან შესყიდვამდე პროცედურა გასტანს მინიმუმ 

კიდევ 3 თვეს (თუ არ ჩაიშალა და თუ არავინ ერთმანეთს არ უჩივლა). ზოგიერთ შემთხვევაში 

შეძენილ ლაბორატორიულ ხელსაწყოებსა და დანადგარებს სჭირდება სპეციფიკური 

ინსტალაცია, შესაბამისად საჭიროა ტენდერის ჩატარება და სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 

კომპანიის გამოვლენა, რაც კვლავ გრძელდება 3-4 თვე. დამონტაჟებულ და გამართულ 

ლაბორატორიას სჭირდება სასწავლო პროცესთან ადაპტაცია. ადაპტირების შემდეგ 

ლაბორატორიები სასწავლო პროცესში ჩაირთვება 2020 წლის სექტემბრიდან.  

კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ სტუ-ს ყველა ორგანიზაციულ ერთეულს აქვს 

დეტალური სამოქმედო გეგმა. პერიოდულად განიხილება სტრატეგიული დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია და პასუხისმგებელი სტრუქტურები დადგენილ ვადებში აგროვებენ და 

აანალიზებენ მონაცემებს გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების შესახებ. 

ასევე, აღვნიშნავთ, რომ სტუ-ს აქვს ყველა შესაბამისი რესურსი სტრატეგიული გეგმით 

გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სტანდარტის 1.2 კომპონენტი უნდა შეფასდეს 

როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“. 

 

სტანდარტი 2. უსდ-ს ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 

კომპონენტი 2.1. ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა 

ავტორიზაციის მე-2 სტანდარტის 2.1 კომპონენტი ეხება უნივერსიტეტის 

ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და მართვას. წესდების თანახმად საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. „საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მართვის წესი განისაზღვრება შესაბამისი 

კანონით ... და ამ პირის წესდებით (დებულებით)“. სტუ-ს სტრუქტურა შედგენილია 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და უნივერსიტეტის წესდების 

შესაბამისი მუხლების გათვალისწინებით და დამტკიცებულია უნივერსიტეტის მართვის 

უმაღლესი ორგანოს - წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) მიერ. 

დასკვნის პროექტში აღნიშნულია, რომ „სტუ-ს არ გააჩნია იერარქიული ორგანიზაციული 

სტრუქტურა“. თუ გავითვალისწინებთ ტერმინ „იერარქიის“ განმარტებას - „იერარქია არის 

მთელი ნაწილების გაშლა ზემოდან ქვემოთ მიმავალი რიგით“, უნივერსიტეტში არსებული 

სტრუქტურა ნამდვილად არის იერარქიული. 

რექტორისადმი სტრუქტურული ერთეულების უმრავლესობის დაქვემდებარება 

ლოგიკურია, რადგან „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით (მუხლი 22) 

რექტორი არის „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელი“. 

დაწესებულების ხელმძღვანელობა გულისხმობს შემავალი სტრუქტურული ერთეულების 

ანაგარიშვალდებულებას ხელმძღვანელის მიმართ და შესაბამისად არც ერთი 

სამართლებრივი აქტით არ იზღუდება რექტორისადმი პირდაპირ დაქვემდებარებული 
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სტრუქტურული ერთეულების რაოდენობა. რაც შეეხება ზოგიერთი ერთეულის ორმაგ 

დაქვემდებარებას, მათი ფიუნქციებიდან და კომპეტენციებიდან გამომდიბარე ისინი 

ანგარიშვალდებულნი არიან როგორც დაწესებულების ხელმძღვანელის, ასევე, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წინაშე. 

ციტატა დასკვნის პროექტიდან: „აკადემიური პერსონალის დანიშვნა სტრუქტურული 

ერთეულების მენეჯერებად მიღებული წესია; რამდენადაც ეს არჩევანი შესაძლოა იყოს 

კულტურული საკითხი, იმდენად იგი ვერ უზრუნველყოფს ეფექტურ და ეფექტიან 

მენეჯმენტს, როგორსაც შეძლებდა პროფესიონალი მენეჯერი.“ 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მენეჯერების უფლებამოსილებანი და კომპეტენციები 

განსაზღვრულია ფაკულტეტების დებულებებით და ყველა ეს კომპეტენცია გამომდინარეობს 

პირველ რიგში იმ საგანმანათლებლო პროგრამებიდან, რომელსაც ახორციელებს 

კონკრეტული ფაკულტეტი. ამ თვალსაზრისით გაუგებარია რა იგულისხმება „პროფესიონალ 

მენეჯერში“ ან რატომ უნდა აეკრძალოს აღნიშნული ფუნქციის შესრულება აკადემიურ 

თანამდებობაზე მყოფ პირს. ასევე, რატომ არ შეიძლება აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი 

პირი იყოს „პროფესიონალი მენეჯერი“ ან პირიქით. მიუხედავად აღნიშნულისა, სტუ-ში 4 

ფაკულტეტის (ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის; აგრარული მეცნიერებებისა და 

ბიოსისტემების ინჟინერინგის; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნეს-ტექნოლოგიების) მენეჯერები არ წარმოადგენენ 

აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფ პირებს. სხვადასხვა ფაკულტეტზე ერთნაირი პოზიციების 

არსებობა (მენეჯერი, კურატორი) მხოლოდ დასახელებებით არის ერთნაირი. მათი ფუქციები 

დაკავშირებულია საგანმანათლებლო პროგრამებთან და ფაკულტეტის სპეციფიკასთან. 

ამიტომ, მათი ფუნქციები გასხვავებულია. 

გაუგებარია რა იგულისხმება IT დეპარტამენტის დაუკომპლექტობაში. იგი 

დაკომპლექტებულია ფუნქციებისა და სამუშაოთა მოცულობის შესაბამისად. ამასთან, 

აღნიშნული ჩანაწერი ეწინააღმდეგება 7.3 კომპონენტთან დაკავშირებით დასკვნის პროექტში 

გაკეთებულ ჩანაწერს „სტუ-ს აქვს კარგად განვითარებული და წარმატებით დანერგილი IT 

ინფრასტრუქტურა, სრულ შესაბამისობაში უნივერსიტეტის საქმიანობის პროცესებთან.“ 

დასკვნის პროექტში აღნიშნულია, რომ „გაუგებარია უნივერსიტეტის სტრუქტურაში 

სამხედრო-სამობილიზაციო დეპარტამენტის არსებობა“. 

სამხედრო-სამობილიზაციო დეპარტამენტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის 

სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც გასცემს ცნობებს (ფორმა-26) ვაჟ სტუდენტებზე 

შესაბამის სამხედრო სამსახურში წარსადგენად. აღნიშნული ცნობები მზადდება და გაიცემა 

მხოლოდ ამ დეპარტამენტიდან და ის არის სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 

გადავადების საფუძველი. დეპარტამენტი გასცემს ცნობებს როგორც პირადად, ასევე, 

უზრუნველყოფს ფოსტით გაგზავნას. ერთ პირზე დეპარტამენტს რამდენჯერმე უწევს 

ცნობის გაცემა, ვინაიდან სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში იცვლება სწავლის დამთავრების 

თარიღი. საუბარია უნივერსიტეტის 13,500 ვაჟ სტუდენტზე. 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების მოთხოვნის შესაბამისად, 

მხოლოდ სამხედრო-სამობილიზაციო დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ინფორმაციის 

მიწოდებას ვაჟი სტუდენტების შესახებ საქართველოს 75 მუნიციპალიტეტის სამხედრო 

სამსახურებისთვის. შეტყობინების შესაბამისი ფორმა მოიცავს ინფორმაციას სტუდენტების 

სტატუსის შეჩერების, შეწყვეტის, სტატუსის აღდგენის შესახებ. მოთხოვნის შემთხვევაში 

მზადდება კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ სამხედროვალდებული პირების 

სიები, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აღნიშნული 

სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელია პროგრამაში, რომლითაც მუშაობს დეპარტამენტი, 

აისახოს ის სამხედრო სამსახური, სადაც აღრიცხვაზე იმყოფებიან სტუდენტები. გარდა ამისა, 

დეპარტამენტი გასცემს ინფორმაციას და შესაბამის ცნობებს სამხედრო კათედრაზე სწავლის 
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შესახებ. აღნიშნულ სამუშაოებს შესასრულებლად დეპარტამენტში დასაქმებულია მხოლოდ 

ორი სპეციალისტი. 

დასკვნის პროექტში მითითებულია, რომ ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის 

მოვალეობები ნაწილობრივ ფარავს სხვებისას. ამგვარი გადაფარვა პრაქტიკულად 

გამორიცხულია, ვინაიდან ISO 9001:2008 სტანდარტი, რომელიც გამოყენებულია 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის 

მენეჯმენტის ხარისხის შეფასებისთვის უზრუნველყოფს ფუნქციების გადაფარვის 

აღმოფხვრას. კერძოდ, ISO სტანდარტი ეფუძვნება პროცედურების აღწერას, რომლის 

საფუძველზეც შემდგომ მუშავდება ადმინისტრაციის თითოეული სტრუქტურული 

ერთეულის თანამშრომელთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები სტრუქტურულ ერთეულში 

არსებული თითოეული პოზიციისათვის (და არა სტრუქტურული ერთეულის 

თანამშრომელთათვის პერსონალურად). პოზიციებისთვის გაწერილი ინსტრუქციები 

მნიშვნელოვანია იმ მიზნითაც, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ადმინისტრაციული 

პროცესის უწყვეტი და ეფექტიანი ფუნციონირება მაშინაც კი, თუ რომელიმე თანამშრომელი 

ამა თუ იმ მიზეზით დატოვებს თანამდებობას. ამ შემთხვევაში ახალი თანამშრომელი 

მოცემულ პოზიციაზე აირჩევა იმ მოთხოვნების, უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების 

შესაბამისად, რომელიც გაწერილია მოცემული პოზიციისთვის შემუშავებულ 

თანამდებობრივ ინსტრუქციაში. აღნიშნული იდეოლოგია პრაქტიკულად გამორიცხავს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციათა 

გადაფარვას ერთმანეთში, რასაც ISO 9001:2008 სტანდარტი ითვალისწინებს. ამავე დროს, ISO 

სტანდარტი გულისხმობს პროცედურების მუდმივ კონტროლსა და გაუმჯობესებას, რაც 

უზრუნველყოფილია დემინგის PDCA  ციკლის საშუალებით: 

ექსპერტთა დასკვნის პროექტი: „საერთო ელემენტები გამოვლინდა სწავლების 

დეპარტამენტისა და სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის 

ფუნქციებში“. 

საუბარია დეპარტამენტების შემდეგ ფუნქციებზე: 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით 

დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად დიპლომების დანართების, აგრეთვე 

აკადემიური მოსწრების შესახებ ცნობების მომზადების კოორდინაცია; 

 მონაწილეობა უნივერსიტეტის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში 

ინტეგრაციის მიზნით ბოლონიის პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად, უმაღლესი 

აკადემიური განათლების საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე სწავლების, 

სწავლისა და შეფასების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებაში, გავრცელებაში, 

დანერგვაში და შემდგომ სრულყოფაში; 

 სასწავლო პროცესის მართვისა და მეთოდური უზრუნველყოფის, კრედიტების 

ტრანსფერებისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS), დიპლომის დანართისა 

და უმაღლესი განათლების სხვა პრობლემებზე სემინარებსა და კონფერენციებში 

მონაწილეობა. 

სამივე ელემენტის შესრულებაში დეპარტამენტები მონაწილეობენ თავიანთი 

კომპეტენციის ფარგლებში. პირველ ელემენტთან დაკავშირებით, სწავლების დეპარტამენტი 

დეკანებთან ურთიერთობით უზრუნველყოფს დოკუმენტების დროულ მომზადებას და 

სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტისთვის გადაცემას, ხოლო 

სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი ახორციელებს ამ 

დოკუმენტების შინაარსის შემოწმებას მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით. 

მეორე ელემენტის ფარგლებში სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტი მუშაობს სწავლების, სწავლისა და შეფასების ერთიანი სისტემის 

ჩამოყალიბების, გავრცელების, დანერგვისა და შემდგომ სრულყოფისათვის მეთოდური 
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დოკუმენტაციის პროექტების მომზადებაზე, ხოლო სწავლების დეპარტამენტი მონაწილეობს 

ამ დოკუმენტების განხილვაში და დამტკიცების შემდეგ უზრუნველყოფს მათი მოთხოვნების 

ცხოვრებაში გატარებას.  

მესამე ელემენტი ერთნაირად აუცილებელია ორივე დეპარტამენტისათვის განათლების 

სისტემაში შემოსულ სიახლეთა დროული გაცნობისა და შემდგომი განვითარების მიზნით. 

ექსპერტთა დასკვნის პროექტი: „საერთო ელემენტები გამოვლინდა სწავლების 

დეპარტამენტისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციებში“. 

სწავლების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის წარმატებული 

განხორციელებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების შესრულებას: უნივერსიტეტის 

რექტორის შესაბამისი ბრძანებების პროექტების მომზადება, სასწავლო ცხრილების შედგენა, 

მობილობის პროცესების წარმართვა და ა. შ. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიზანია 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე, პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასება, შეფასების საფუძველზე წინადადებებისა 

და რეკომენდაციების შემუშავება. აღნიშნულის გამო საერთო ელემენტების გარეგნული 

მსგავსობის მიუხედავად მათი ფუნქციები პრინციპულად განსხვავებულია. 

დასკვნის პროექტში, ასევე, აღნიშნულია საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

სტანდარტების სამსახურის და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოვალეობების 

გადაფარვა.  

როგორც ექსპერტთა დასკვნის პროექტში არის აღნიშნული, ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების სტრუქტურა, ფუნქციონირება და განვითარება ეფუძნება 

ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტების ISO 9000 მოთხოვნებს და 

ადმინისტრაციული ფუნქციებისათვის ISO 9000 სტანდარტების დაცვის საკითხი ევალება 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტანდარტების სამსახურს. კიდევ ერთხელ 

აღვნიშნავთ, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტანდარტების სამსახურის 

ფუქნციები ვერ გადაიფარება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციებთან იმ 

მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

სტანდარტების სამსახური ორიენტირებულია მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესებასა და 

უზრუნველყოფაზე და არა სწავლისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფაზე. ხარისხის 

მართვის სისტემების სტანდარტები ეხება კარგი მენეჯმენტის პრაქტიკას და არა - 

კონკრეტულ პროდუქტს და/ან მომსახურებას. 

ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც ფუნციონირებს სტუ-ში, წარმოადგენს 

მიზანზე ორიენტირებულ მმართველობით სტრუქტურას, რაც გულისხმობს იმას, რომ 

ორგანიზაციული სტრუქტურა ეფექტიანია იმ შემთხვევაში, როდესაც ის ემსახურება 

ორგანიზაციის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას და უზრუნველყოფს ამ მიზნების 

მიღწევადობის მექანიზმებს. შედეგად მივიღეთ თითოეული სტრუქტურული 

ერთეულისთვის განსაზღვრული მიზნები და ამოცანები და მათი შესრულებისთვის 

მკაფიოდ გაწერილი სამუშაო აღწერილობები თითოეული პოზიციისთვის. ეს საშუალებას 

გვაძლევს, თავიდან ავიცილოთ სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების 

გადაფარვა, რისი გადამოწმებაც მარტივად არის შესაძლებელი შემუშავებული სამუშაო 

აღწერილობების ანალიზის საფუძველზე.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხარისხის მართვის სისტემა მთლიანად ეფუძნება დემინგის 

PDCA ციკლს, რაც ხარისხის მართვის სისტემის მუდმივ გაუმჯობესებას გულისხმობს. ეს 

პროცესი დინამიურია და საჭიროებს მუდმივ განვითარებას, რაც საბოლოოდ მიზნად ისახავს 

უზრუნველყოს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების გამჭირვალობა, დოკუმენტაციის 

შექმნის პროცესის გამარტივება და პროცედურების კომპლექსურობის შემცირება. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არის საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების 

და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებს შორის ფუნქციათა სავარაუდო გადაფარვების 

ანალიზი. 
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საერთაშორისო  ურთიერთობათა და სტანდარტების და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების 

ფუნქციათა შედარებითი ანალიზი 

 

# სამსახური მუხლი ფუნქციები ფუნქციათა შინაარსი 

1 საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

და სტანდარტების 

მუხლი 2, 

პუნქტი 1, 

ქვეპუნქტი 

„ა“  

საერთაშორისო ურთიერთობების 

მიმართულებით სასურველი პარტნიორების 

მოძიება, მოზიდვა და მათთან 

გრძელვადიანი ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება ევროკავშირის მოთხოვნების 

თანახმად 

საერთაშორისო  ურთიერთობათა და 

სტანდარტების სამსახურის შემთხვევაში 

იგულისხმება უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის კუთხით 

მემორანდუმების, ხელშეკრულებების გაფორმება, 

საერთაშორისო პროექტებში ერთობლივი 

მონაწილეობა და ა. შ., ხოლო ხარისხის სამსახურის 

შემთხვეაში არის თანამშრომლობა ხარისხის 

განვითარების კუთხით, კერძოდ, სწავლის, 

სწავლებისა და კვლევების ხარისხის განვითარების 

მიმართულებით 

2 ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მუხლი 3, 

პუნქტი 1, 

ქვეპუნქტი 

„ვ“  

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და 

საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო 

სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა 

1 საერთაშორისო  

ურთიერთობათა  

და სტანდარტების 

მუხლი 2, 

პუნქტი 1, 

ქვეპუნქტი 

„ბ“ 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო 

სტანდარტებისა და რეკომენდაციების 

მოძიება და დამუშავება და უნივერსიტეტის 

შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულებისთვის მიწოდება 

საერთაშორისო ურთიერთობათა  და 

სტანდარტების სამსახურის შემთხვევაში 

იგულისხმება ისეთი სტანდარტებისა და 

რეკომენდაციების მოძიება, დამუშავება და 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისთვის 

მიწოდება რომელიც არსებული საერთაშორისო 

ურთიერთობების და პროექტების 

გათვალისწინებით ხელმისაწვდომია მისთვის, 

რომელიც შეიძლება, თავის მხრივ, ასევე, ძალიან 

სასარგებლო იყოს სტუ-ს ნებისმიერი სხვა 

სტრუქტურული ერთეულებისათვის 

2 ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

მუხლი 3, 

პუნქტი 1, 

ქვეპუნქტი 

„ე“ 

ბოლონიის პროცესის ფარგლებში 

შემუშავებული სტანდარტების 

სახელმძღვანელო პრინციპებისა და 

რეკომენდაციების უნივერსიტეტში 

დანერგვის ხელშეწყობა 
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ცხრილიდან ჩანს, რომ შინაარსიდან გამომდინარე ფუნქციათა შორის გადაფარვა, 

ფაქტობრივად, არ არსებობს. 

დასკვნის პროექტში განსაკუთრებით არის აღნიშნული, რომ ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მოადგილეს მხოლოდ ორი სტრუქტურული ერთეული ექვემდებარება. 

უნივერსიტეტის არსებული სტრუქტურის მიხედვით ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის მოადგილის დაქვემდებარებაშია სამი, ძალზედ მნიშვნელოვანი 

სტრუქტურული ერთეული - ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი, სოციალურ 

საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი და დაცვისა და უსაფრთხოების 

განყოფილება. უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთი სამართლებრივი აქტით არ არის 

განსაზღვრული დაწესებულების ხელმძღვანელების დაქვემდებარებული სტრუქტურული 

ერთეულების რაოდენობა. ამ საკითხს არეგულირებს დაწესებულების შიდა სამართლებრივი 

აქტები. 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „გადახედეთ ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას მისი ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაზრდის თვალთახედვით, მათ შორის, 

შესრულებულ სამუშაოსთან მიმართებაში ადამიანური რესურსების რაციონალიზაციის 

კუთხით და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციებისა და ვალდებულებების 

გადანაწილებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კომპეტენციებისა და მოვალეობების 

გადაფარვა და ძალისხმევის დუბლირება“. 

უნივერსიტეტის პოზიცია: სტუ-ს ორგანიზაციული სტრუქტურა შედგენილია 

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად და უზრუნველყოფს სტრატეგიული 

განვითარების გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებასა და უნივერსიტეტის 

მიზნების მიღწევას. სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და ვალდებულებები ნათლად 

არის ჩამოყალიბებული და გამიჯნული, ამასთან, გადანაწილებულია ისე, რომ რეალურად 

აცილებულია კომპეტენციებისა და მოვალეობების გადაფარვა და ძალისხმევის დუბლირება. 

ამგვარად, ვთვლით რომ 2.1 კომპონენტი მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის 

მოთხოვნებთან.  

 

კომპონენტი 2.2. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ აღნიშნული კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შესწავლისა და შეფასების მიზნით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 

უნივერსიტეტმა წარადგინა ორი ძირითადი დოკუმენტი: ა) თვითშეფასების ფორმაში 

მოცემული „კომპონენტის აღწერა და შეფასება“ და ბ) თვითშეფასების ფორმის დანართი, 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 17 აპრილის № 01-05-04/108 დადგენილებით 

დამტკიცებული სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები და ხარისხის 

უზრუნველყოფის პოლიტიკა. პირველი დოკუმენტი, აღწერა და შეფასება, შედგენილია 

კომპონენტის შესრულების კრიტერიუმების მიხედვით და, ფაქტობრივად, სრულად 

აკმაყოფილებს მათ. მეორე დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემისა და შიდა მექანიზმის სტრუქტურა, შემუშავების, 

ფუნქციონირებისა და განვითარების პროცესები, რომელთა საფუძველია როგორც 

საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული პრინციპები, აგრეთვე, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ევროპის უმაღლესი 

განათლების სივრცეში. ამავე დოკუმენტში მოცემულია უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის პოლიტიკა, რომელიც წარმოადგენს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის 

მიერ ოფიციალურად ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციის ძირითად მიმართულებებს, მიზნებსა 

და ამოცანებს ხარისხის სფეროში. აღნიშნული ორივე დოკუმენტი დადებითად შეფასდა 

ავტორიზაციის ექსპერტების მიერ. დასკვნის პროექტში აღნიშნულია, რომ „ამგვარი 

ფორმულირება მეტყველებს მნიშვნელოვან გადადგმულ ნაბიჯზე ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და მისი გაუმჯობესებისადმი სისტემური და თანმიმდევრული, 
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ინსტიტუციური მასშტაბის მიდგომის დამკვიდრების მიმართულებით“. სხვა დადებით 

შეფასებებთან ერთად, დასკვნის პროექტში მოცემულია რამდენიმე შენიშვნა, რომელიც 

უფრო რეკომენდაციისა და რჩევის ხასიათს ატარებს და იგი, შესაბამისად, ასახულია 

დასკვნის პროექტში წარმოდგენილ რეკომენდაციებსა და რჩევაში. აღნიშნული შენიშვნების 

მიუხედავად დასკვნის პროექტში პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში „ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები შექმნილია“. 

დასკვნის პროექტში მოცემულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებთან დაკავშირებით 

წარმოგიდგენთ ჩვენს მოსაზრებებს. ტექსტში აღნიშნულია და, შესაბამისად, 

რეკომენდაციებშიც არის ჩაწერილი, რომ სტუ-ს არა აქვს ჩამოყალიბებული ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც მოიცავდა ყველა მომსახურებასა და აქტივობას და 

შესაძლებელი იქნებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელოში მათი აღწერა; 

ასევე, საჭიროა ყველა მექანიზმის აქტივიზება და თანმხლები პროცესების ოპტიმიზება. ჩვენს 

მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში ნათლად ჩანს და ექსპერტებიც გვეთანხმებიან, რომ 

უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა და შიდა მექანიზმები შექმნილია 

საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე, რომელიც, ფაქტობრივად, მოიცავს ყველა 

„მომსახურებასა და აქტივობას“. რაც შეეხება ყველა მექანიზმის აქტივიზებასა და თანმხლები 

პროცესების ოპტიმიზებას, იგი უწყვეტი პროცესია და უნივერსიტეტში მუდმივად 

ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკით დადგენილი წესის შესაბამისად 

სისტემის დანერგვისა და განვითარების ფარგლებში. უნივერსიტეტი, ასევე, აქტიურად 

მუშაობს ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელოს, აგრეთვე, სისტემის ნორმალური 

ფუნქციონირებისთვის საერთაშორისო სტანდარტით განსაზღვრული სხვა დოკუმენტაციის 

შემუშავებაზე, რომელიც მოიცავს სისტემის ძირითადი სამუშაო პროცესების 

დოკუმენტირებულ პროცედურებს, სამუშაო ინსტრუქციებსა და სხვ. ჩვენს მიერ განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენილ დოკუმენტში „ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები და ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა“, 

ფაქტობრივად, მოცემულია აღნიშნული სამუშაოების შესრულების პროგრამა. ეს 

დოკუმენტი, თავისი შინაარსით, წარმოადგენს დასკვნის პროექტში განსაზღვრული 

რეკომენდაციებისა და უნივერსიტეტში ხარისხის კულტურის დამკვიდრების სამუშაოთა 

განხორციელების საფუძველსა და წინაპირობას, რადგან, ფაქტობრივად, მოიცავს 

შესამუშავებელი საკითხების მნიშვნელოვან ნაწილს. 

სტუდენტთა გამოკითხვის ანონიმურობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით 

გაცნობებთ შემდეგს. ავტორიზაციის სტანდარტი პირდაპირ არ ითხოვს, მაგრამ, ხშირ 

შემთხვევებში, კონკრეტული მიზნიდან გამომდინარე (მაგალითად, საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასებისა და გაუმჯობესების, შეფასების სისტემის ობიექტურობისა და 

სამართლიანობის დადგენის და სხვ.), აუცილებელია სტუდენტთა გამოკითხვა ჩატარდეს 

ფაკულტეტის, განათლების საფეხურის, საგანმანათლებლო პროგრამის, კურსის ან სხვა 

პარამეტრის მიხედვით. აღნიშნულის გამო გამოკითხვას არ ექნება ადეკვატური შედეგი 

სტუდენტის აკადემიური სტატუსის იდენტიფიცირების გარეშე, რაც მოითხოვს 

რესპონდენტთა ანონიმურობის დაცვის უზრუნველყოფას. უნივერსიტეტში გამოკითხვა 

ძირითადად ტარდება ელექტრონულად და მიღებულია სათანადო ზომები ანონიმურობის 

მაქსიმალურად დაცვისთვის. შესაბამისი პროგრამა (აპლიკიაცია) შექმნილია სტუ-ს 

თანამშრომლების მიერ და მათ არა აქვთ პერსონალური ინფორმაციის გაცემის უფლება 

შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სპეციალური მოთხოვნის გარეშე (ამის შესახებ 

უნივერსიტეტთან აქვთ გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები). პროცესის 

დასრულების შემდეგ მონაცემთა მიმღებს გადაეცემა მხოლოდ ჯამური შედეგები 

გამოკითხვის მიზნების შესაბამის ჭრილში. ინფორმირების უზრუნველყოფისთვის 

გამოკითხვის დაწყებამდე სტუდენტები ღებულობენ შეტყობინებას, რომ გამოკითხვაში 

მონაწილეობა არის ანონიმური და უნივერსიტეტს უფლება აქვს გამოკითხვის შედეგები 

გამოიყენოს საჭიროებისამებრ. გამოკითხვის სისტემის ფუნქციონირების გამართულობასა და 

უტყუარობაში ავტორიზაციის ექსპერტების დარწმუნების მიზნით, მათ გადაეცათ 
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გამოკითხულ სტუდენტთა სიის მცირე ნაწილი, რაზეც შესაბამისმა რესპონდენტებმა 

გამოხატეს თანხმობა. 

ავტორიზაციის სტანდარტის 2.2 კომპონენტის მეორე ელემენტი ეხება სტუდენტთა 

კონტინგენტის ფორმირების მეთოდოლოგიასა და მექანიზმს. დასკვნის პროექტში არის 

ასეთი ჩანაწერი, რომ უნივერსიტეტში არსებული დოკუმენტი „აყალიბებს სტუდენტთა 

კონტინგენტის განსაზღვრისადმი მოთხოვნებს; თუმცა, თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად 

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია და გაუმჯობესების მექანიზმი ჯერ 

კიდევ შემუშავების პროცესშია“. უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტთა კონტინგენტის 

დაგეგმვის მეთოდოლოგია შემუშავებულია და წარმოდგენილია უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 17 ივნისის №482 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქციაში“. რაც შეეხება 

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესების მექანიზმის 

შემუშავებას, იგი ავტორიზაციის სტანდარტებით არ არის მოთხოვნილი, ხოლო 

თვითშეფასების ანგარიშში არსებული ჩანაწერი, – „სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის 

მეთოდოლოგიის განვითარებისა და მექანიზმის სრულყოფის მიზნით საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი განსაზღვრავს სათანადო ინდიკატორებსა და სამიზნე 

ნიშნულებს“, გამოხატავს უნივერსიტეტის ნებას და ნიშნავს არსებული რეგულაციების 

გაუმჯობესებას (PDCA ციკლის ფარგლებში) და არა შემუშავებას. სამიზნე ნიშნულებია, 

მაგალითად, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შეფარდება სტუდენტთა 

რაოდენობასთან, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირების სტატისტიკა, 

დამსაქმებლების მიერ გამოცხადებული კონკურსების გამოცხადების ანალიზი და სხვ. 

ზოგიერთი მათგანი მოცემულია თვითშეფასების ანგარიშში. 

დასკვნის პროექტში მოცემული ინფორმაციის ანალიზისა და ზემოთ მოცემული 

მსჯელობის საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ სტუ-ს დიდი მოცულობის 

სამუშაო აქვს ჩატარებული უსდ-ს ავტორიზაციის მე-2 სტანდარტის 2.2 კომპონენტის, 

„ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების“, მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით. 

შესრულებული სამუშაოს შედეგები მნიშვნელოვნად სცილდება კომპონენტის 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფის საბაზო დონეს. ამასთან ერთად, 

შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით, უნივერსიტეტს აქვს საკმარისი ინფორმაცია, 

სათანადო რესურსი და სამოქმედო პროგრამა, აგრეთვე, მზაობა, ავტორიზაციის ექსპერტების 

მიერ წარმოდგენილი შენიშვნების, რეკომენდაციებისა და რჩევის შესრულებისათვის 

არაუმეტეს უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ, ჩვენი აზრით, ავტორიზაციის 

დებულების 202 მუხლის თანახმად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აღნიშნული 

სტანდარტის კომპონენტთან მიმართებით შესაძლებელია შეფასდეს როგორც „მეტწილად 

შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“. სასურველი იქნებოდა დასკვნის პროექტში 

მოცემული იყოს ავტორიზაციის ექსპერტების შეფასების დასაბუთება აღნიშნულ 

კომპონენტთან მიმართებით, როგორც ეს არის ზოგიერთ სხვა კომპონენტისშემთხვევაში. 

გარკვეული უზუსტობები შეინიშნება დასკვნის პროექტის ნაწილში 

„მტკიცებულებები/ინდიკატორები“. ჩამონათვალს აკლია რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

დოკუმენტი, ერთი დოკუმენტი მოცემულია ორჯერ, ზოგიერთ დოკუმენტს აკლია 

რეკვიზიტები და მიმართვების მისამართები და ა. შ. გთავაზობთ აღნიშნული ნაწილის 

დაზუსტებულ ვარიანტს. 

 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის № 133/ნ ბრძანება; 

http://gtu.ge/AboutStu/Thesis-About-Election.php 

 „სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 17 აპრილის № 01-05-04/108 

დადგენილება;http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_2018_108.pdf 

http://gtu.ge/AboutStu/Thesis-About-Election.php
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_2018_108.pdf
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 „სტუ-ს სტუდენტთა კონტინგენტის ფორმირებისა და მობილობის ინსტრუქცია“ 

აკადემიურისაბჭოს 2010 წლის 17 ივნისის №482 დადგენილება;http://gtu.ge/Study-

Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf 

 „სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების სისტემისა და რეაგირების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 27 სექტემბრის № 531 დადგენილება; 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf 

 „სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების 

ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 13 დეკემბრის №32 

გადაწყვეტილება;https://eqe.ge/res/docs/32_13.12.2016.pdf 

 „საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების საფაკულტეტო კომისიების შესახებ“ 

სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის № 42 ბრძანება; 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/brdz%20kom.pdf 

 საგრანტო პროექტის „უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების ავტომატიზებული სისტემა“ 

დასკვნითი ანგარიში (პროექტის ნომერი 

17/04/2016);http://gtu.ge/Science/research/pdf/9o.zumburidze_shida_grantebi_2016.pdf 

 ელექტრონული პორტალი CV.ONLINE.GE;  

 „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

დებულება“ წარმომადგნელობითი საბჭოს (სენატის) 2018 წლის 14 თებერვლის № 01-

06-02/06 დადგენილება; 

http://gtu.ge/quality/About-Us/Statue.php 

 სტუ-ს ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების ანგარიში; 

 კვლევების შედეგები;  

 ინტერვიუები სტუ-ს ხელმძღვანელობასთან, მენეჯმენტთან, პერსონალთან და 

სტუდენტებთან. 

 

სტანდარტი 3. საგანმანათლებლო პროგრამები 

კომპონენტი 3.1.  საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განვითარება 

ციტატა ექსპერტთა დასკვნის პროექტიდან: „სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება და 

დასწრების განაკვეთი უნდა იქნეს შეფასებული და შესაძლებელია განხილულ იქნეს როგორც 

პროგრამის მოდიფიცირების მიზეზი - თვითშეფასების ანგარიში იძლევა მონაცემებს 

მოსწრების, დასწრების განაკვეთებზე (შემდეგ ჩანაცვლდა აქტივობის განაკვეთით) და 

აკადემიური მიღწევებით - ესენია საგანგაშოდ დაბალი და გაუგებარია, თუ როგორ იქნა ეს 

მონაცემები გამოყენებული პროგრამის შესაფასებლად და რატომ იქნა უნიფიცირებული 

მიდგომა არჩეული ამ მონაცემებზე რეაგირების მიზნით.“ 

სამწუხაროდ ექსპერტები ვერ გაერკვნენ მიწოდებულ მონაცემებში და, შესაბამისად, 

აკეთებენ მცდარ დასკვნას. მოყვანილი მონაცემები გვიჩვენებენ სტუდენტების აქტიურობას, 

რაც საკმაოდ მაღალია, ხოლო, რაც შეეხება დასწრებას, ასეთი მონაცემები ჩვენ საერთოდ არ 

გაგვაჩნია, ვინაიდან მისი აღრიცხვა უნივერსიტეტში არ მიმდინარეობს. მოსწრებასთან 

დაკავშირებით გვინდა აღვნიშნოთ,რომ უნივერსიტეტში საკმაოდ მკაცრია მოთხოვნები და 

თუ გამოვიყენებთ წამყვანი უნივერსიტეტების საერთაშორისო გამოცდილებას, მივიღებთ 

დაახლოებით იგივე სურათს.  

ციტატა ექსპერტთა დასკვნის პროექტიდან: „სტუ-ს შემუშავებული აქვს 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და შეფასების სისტემა, აკადემიური 

პერსონალის, სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულების (სასწავლო პროცესის მეთოდური 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სასწავლო 

დეპარტამენტი, ფაკულტეტების კომისიები), სტუდენტებისა და გარე დაინტერესებულ 

http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/stud_kontin_mob_inst_2018_SD..pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/531%20shefaseba.pdf
https://eqe.ge/res/docs/32_13.12.2016.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/brdz%20kom.pdf
http://gtu.ge/Science/research/pdf/9o.zumburidze_shida_grantebi_2016.pdf
http://gtu.ge/quality/About-Us/Statue.php


14 

მხარეთა მონაწილეობით. ყველა ეს მხარე ჩართულია სასწავლო პროგრამების 

მოდიფიცირებაში, მაგრამ ეს იყო ნათლად ზემოდან ქვემოთ მიდგომა, პროგრამების 

სტანდარტიზაცია დისციპლინების მახასიათებლებისა და ხელმისაწვდომი რესურსების 

გათვალისწინების გარეშე. გასაკვირია, მაგრამ ადმინისტრაციული და აკადემიური 

პერსონალი, ისევე, როგორც სტუდენტები, ეთანხმებიან ამ მიდგომას.  

უნივერსიტეტის პოზიცია: საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებაში როგორც 

წესი, ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. 

თუმცა, როგორც ყოველთვის, თანამონაწილეობაში ყველა ერთნაირად არ არის აქტიური. 

პრაქტიკაში ადგილი აქვს სხვადასხვა მხარის ინიციატივას. ბუნებრივია, უმრავლეს 

შემთხვევაში მეტი აქტიურობაა პროგრამის შემდგენელი და წარმმართველი პირების 

მხრიდან. ამასთან, ყოველთვის ხდება დაინტერესებული მხარეებისათვის წინადადებების 

გაცნობა და აზრთა ურთიერთ გაზიარება. „სტუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, 

შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების წესში“ ჩამოთვლილია პროგრამის 

მოდიფიცირების შესაძლო საფუძვლები, რომელთაგან ერთ-ერთია „პროგრამის 

განვითარებისთვის საჭირო რესურსების ცვლილება“. 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „პროგრამის შეფასებაში ისარგებლეთ 

PDCA ციკლით, გაითვალისწინეთ პროგრამის საგნობრივ - სპეციფიკური მახასიათებლები და 

რესურსების ხელმისაწვდომობა (როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური).“ 

უნივერსიტეტის პოზიცია: „სტუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, 

შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების წესის“ სათაურიც, სტრუქტურაც და შინაარსიც 

გამსჭვალულია PDCA ციკლის მოთხოვნებით. ამ დოკუმენტში არ არის სასწავლო პროცესის 

განხორციელების ელემენტები, ვინაიდან იგი მოცემულია სხვა დოკუმენტებში (ძირითადად 

სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში. 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „უზრუნველყავით სასწავლო 

პროგრამები ადეკვატური ინფრასტრუქტურით.“ 

უნივერსიტეტის პოზიცია: სასწავლო პროგრამები და მათი კვლევითი კომპონენტები 

უზრუნველყოფილია ადეკვატური ინფრასტრუქტურით. ინფრასტრუქტურის გაუმჯომესება 

მიმდინარეობს მუდმივად. 

ექსპერტთა დასკვნის პროექტი: „დისკუსიებში გაირკვა, რომ პროგრამის მიზნების 

მიღწევის უზრუნველსაყოფად არავითარი სერიოზული გაანგარიშებები არაა ჩატარებული.“ 

უნივერსიტეტის პოზიცია: სტუ-ში ყველა პროგრამაზე, ყოველ სასწავლო წელს, 

კეთდებოდა და კეთდება პროგრამების ბიუჯეტის გაანგარიშება მდგრადობის შესაფასებლად 

და მიიღებოდა შესაბამისი გადაწყვეტილებები მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.  

ექსპერტთა დასკვნის პროექტი: „პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის პერსპექტივები - 

წარმოდგენილი სილაბუსების შემთხვევითი შერჩევით ჯგუფმა ვერ მოიკვლია მის ვერც ერთი 

მაგალითი.“ 

უნივერსიტეტის პოზიცია: პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია ავტორიზაციის 

სტანდარტებით არ არის მოთხოვნილი. აკრედიტაციის სტანდარტებში მითითებულია, რომ 

არსებობის შემთხვევაში უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერები. სამწუხაროდ ექსპერტებს არ 

მოუთხოვიათ ჩვენგან ეს მასალა. სტუ-ში რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს ერთობლივი 

პროგრამები მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებთან. მაგალითად, ბაკალავრიატის 

გერმანულენოვანი პროგრამა „ლოგისტიკა“ ვილდაუს უნივერსიტეტთან ერთად (გერმანია) 

ორმაგი დიპლომის გაცემით. 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „უზრუნველყავით პედაგოგთა 

მომზადება სწავლებისა და შეფასების მეთოდებში და ამისათვის გამოიყენეთ პროფესიული 

განვითარების ცენტრის რესურსები.“ 
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სტუ-ს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით პროფესიული განვითარების 

ცენტრში 2009-2011 წლებში მიმდინარეობდა ტრენინგები, რომელთა პროგრამების 

შემუშავება და განვითარება ხდებოდა როგორც ზოგადად სტუ-ს, ასევე, თვით ცენტრში 

მიმდინარე საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობით. აღნიშნული გადამზადება გაიარა 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 1000-მდე თანამშრომელმა. 2014-2015 წლებში, აშშ აიოვას 

უნივერსიტეტთან მიმდინარე პარტნიორული პროექტის ფარგლებში, შემუშავებულ იქნა 

ტრენინგის კურსი, რომელიც მოიცავს 5 მოდულს: 

1. ზოგადი (აუცილებელი ყველა მოდულის მსმენელთათვის). 

2. კარიერის დაგეგმვა. 

3. სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები. 

4. სწავლის შედეგები და მათი შეფასება. 

5. კომუნიკაცია და კოგნიცია. 

თითოეულ მონაწილეს შეუძლია აირჩიოს ერთი მოდული სურვილისამებრ, გარდა 

პირველი ზოგადი მოდულისა, რომლის გავლაც სავალდებულოა ყველასთვის. აღნიშნული 

კურსები მიმდინარეობს 2015 წლის იანვრიდან დღემდე უწყვეტლივ. ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 600-მდე თანამშრომელმა უკვე გაიარა გადამზადების მოდული „სწავლისა 

და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები“. მათგან 200-მდე თანამშრომელს გავლილი 

აქვს სხვა ორი მოდულიც, ხოლო - 115-ს სამი. 35 პირს გავლილი აქვს ყველა მოდული და 

ემზადებიან ტრენერთა ტრენინგისათვის, რომლის გავლის შემდგომაც მათ მიენიჭებათ  

უფლება დამოუკიდებლად აწარმოონ ტრენინგები „სწავლისა და სწავლების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიებში“. 

მე-3 სტანდარტის, 3.1 კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერით 

მიმოხილვასა და ანალიზში მითითებულია, რომ სტუ-ს მაგისტრატურის დონეზე კვლევითი 

კომპონენტის მოცულობა გაიზარდა და ახლა ყველა სამაგისტრო პროგრამას აქვს 45 ECTS 

კრედიტიანი კვლევითი პროექტი, რომელიც პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების 

გამო საჭიროებს დამატებით ადამიანურ და მატერიალურ რესურსებს. აქ მოცემული 

ინფორმაცია არ არის შესაბამისობაში უნივერსიტეტში არსებულ მდგომარეობასთან. 

უნივერსიტეტმა ავტორიზაცია მიიღო 2012 წელს და აღნიშნული თარიღიდან დღემდე 

აკრედიტებულ მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევითი 

კომპონენტი შეადგენს 45 ECTS კრედიტს. შესაბამისად დამატებით ადამიანური და 

მატერიალური რესურსის საჭიროება არ დგას. უნივერსიტეტში ტარდებოდა აკადემიური 

პერსონალის კონკურსი, ხორციელდებოდა მატერიალური და ადამიანური რესურსის 

შევსება, ამდენად, საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, მიღების, შეფასებისა და 

განვითარების რეგულირებები, რომელიც მოითხოვს ადამიანური, მატერიალური და 

ფინანსური რესურსების შევსებას ზემოაღნიშნული არგუმენტებიდან გამომდინარე არ 

საჭიროებს ცვლილებას. 

რაც შეეხება ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრებას პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის 

პერსპექტივებთან დაკავშირებით, რომ წარმოდგენილი სილაბუსების შემთხვევითი 

შერჩევით ჯგუფმა ვერ მოიკვლია ამის ვერცერთი მაგალითი, არ შეესაბამება რეალობას, 

რადგან სტუ-ში არსებულ ყველა აკრედიტებულ პროგრამას აკრედიტაციის წინა და 

ახლანდელი სტანდარტების მიხედვით მოეთხოვებათ ინტერნაციონალიზაციის ასპექტები. 

ამის დამადასტურებელია საერთაშორისო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, 

ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმების არსებობა, პროგრამების მომზადება უცხოური 

უნივერსიტეტების მსგავსი პროგრამების მიხედვით. დღევანდელი დღის მდგომარეობით 

უნივერსიტეტი მჭიდროდ თანამშრომლობს უცხოურ ორგანიზაციებთან. 

ურთიერთთანამშრომლობა მოიცავს ერთობლივ საერთაშორისო კონფერენციებში, 

სემინარებში, ვორქშოფებში, ტრენინგებში, საგრანტო პროექტებში, გამოფენებში და სხვა 

შემოქმედებით ღონისძებებში მონაწილეობას. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის სტუდენტები და 

პროფესორ-მასწავლებლები მობილობით სარგებლობენ უცხოურ უნივერსიტეტებში, 
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ტარდება საჯარო ლექციები როგორც ჩვენი პროფესორების მიერ უცხოეთის 

უნივერსიტეტებში, ასევე, უცხოელი პროფესორების მიერ სტუ-ში. გარდა სასწავლო 

პროფილის უნივერსიტეტებისა, სტუ-ს პარტნიორული ურთიერთბა აქვს უცხოურ 

სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებთან, რაც ასახულია თვითშეფასებაში და თანდართულ 

დოკუმენტაციაში. 

ზემოაღნიშნულის გამო, ჩვენი აზრით, კომპონენტი 3.1 შესაბამისობაშია სტანდარტის 

მოთხოვნებთან. 

 

კომპონენტი 3.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

რეკომენდაცია: „გადახედეთ სასწავლო მასალებს სილაბუსებში, განსაკუთრებით 

მოძველებულ ლიტერატურასა და სწავლების ენას.“ 

სილაბუსებში სასწავლო მასალა მოცემულია დადგენილი წესით. ყველა სილაბუსში 

ლიტერატურა განახლებულია. სილაბუსები შედგენილია სწავლების ენაზე. რაც შეეხება 

ჩანაწერს, რომ რუსულენოვან და ინგლისურენოვან სილაბუსებს ჰქონდა მხოლოდ 

ქართულენოვანი ლიტერატურა, არ შეესაბამება სინამდვილეს. ექსპერტებს გადაეცათ 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა 

„დიზაინის“ ინგლისურენოვანი სილაბუსი „Woodworking and Furniture Making“, ასევე, ამ 

სილაბუსის ქართული ვერსია „ხის დამუშავება და ავეჯის დამზადება“. რაც შეეხება 

უცხოურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სილაბუსებს, საქართველოს 

კონსტიტუციის თანახმად საქართველოში ქართული ენა წარმოადგენს სახელმწიფო ენას და 

რადგან საქმისწარმოება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე, უცხოურენოვან სილაბუსებს უნდა 

დაერთოს სილაბუსის ქართული ვერსიაც. სწორედ ასე აქვს მომზადებული სტუ-ს ყველა 

უცხოენოვანი პროგრამა და სილაბუსი. 

რეკომენდაცია: „გადახედეთ სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის მოცულობას 

მიწოდებული სასწავლო მასალების შესაბამისად.“ 

მიწოდებული სასწავლო მასალა შესაბამისობაშია სტუდენტთა დამოუკიდებელი 

მუშაობის მოცულობასთან. სასწავლო მასალის შემუშავებაში და შეფასებაში მონაწილეობას 

იღებენ დარგის წამყვანი პროფესორები და მოწვეული სპეციალისტები, განხილულია 

შესაბამისი ფაკულტეტების საბჭოებზე და სრულად შეესაბამება კონკრეტული დარგის 

მოთხოვნებს.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენი აზრით, კომპონენტი 3.2 შესაბამისობაშია 

სტანდარტის მოთხოვნებთან.  

 

კომპონენტი 3.3. სწავლის შედეგების შეფასება 

დასკვნის პროექტში მოცემული აღწერილობითი ნაწილი: „სტუ-ს აქვს გასაჩივრების 

პროცედურა: ცვლილებები „სასწავლო პროცესის მენეჯმენტის ინსტრუქციაში“ შემოღებულ 

იქნა 26.06.2018 (ავტორიზაციის ვიზიტამდე ერთი თვით ადრე) და ამდენად, არც სტუდენტები 

და არც პროფესორები არ არიან კარგად ინფორმირებულნი ამ პროცედურების შესახებ.“ 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „უზრუნველყავით, რომ სტუ-ს ყველა 

დაინტერესებული მხარე იცნობდეს შეფასების გასაჩივრების პროცედურებს.“ 

მე-3 სტანდარტის 3.3 „სწავლის შედეგების შეფასება“ „სტანდარტის კომპონენტის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერით მიმოხილვასა და ანალიზში“ და 

„მტკიცებულებები/ინდიკატორებში“ აკადემიური საბჭოს დადგენილება „საბაკალავრო 

პროექტის განხორციელების წესი“, დასახელება არასწორადაა. უნდა ეწეროს „საბაკალავრო 

კვლევითი პროექტის/ნაშრომის შესრულების წესი“. 

http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_2018_88.pdf
http://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_2018_88.pdf
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რაც შეეხება დასკვნაში აღნიშნულ გასაჩივრების პროცედურასთან დაკავშირებულ 

ჩანაწერს, რომ „ექსპერტების მიერ ავტორიზაციის ვიზიტამდე ერთი თვით ადრე შემოღებულ 

იქნა“. აღნიშნული პროცედურა ტექნიკურ უნივერსიტეტში გათვალისწინებული იყო 

საგამოცდო ცენტრის რეგულაციებით, ასევე, ეთიკის კოდექსის მიხედვით, რომელიც სტუ-ში 

მოქმედებს 2014 წლიდან. 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „ისარგებლეთ PDCA ციკლით შეფასების 

სისტემაში და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანეთ ცვლილებები.“ 

სტუ-ში PDCA ციკლის თანახმად უწყვეტად მიმდინარეობს სწავლის შედეგების 

შეფასების სისტემის განხილვა-შეფასება, გაუმჯობესება და დანერგილი სისტემის შემდგომი 

განხილვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით. ექსპერტებისათვის ცნობილია, რომ 

სწორედ 2018 წელს განხორციელდა შეფასების სისტემის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. 

ერთი სემესტრის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მიღებული შედეგების შეფასება და სათანადო 

ნიშნულების დასახვა. 

დასკვნის პროექტში მოცემული რეკომენდაცია: „შეიმუშავეთ სტუდენტებისათვის 

გამოხმაურების სისტემა იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოთ უკეთესი აკადემიური მოსწრება და 

შეფასების სისტემის გამჭვირვალობა.“ 

სტუდენტებისათვის გამოხმაურების სისტემა შემუშავებულია და აქტიურად 

გამოიყენება, რისი დამადასტურებელი დოკუმენტები წარედგინა ექსპერტთა ჯგუფს. 

„სტუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების წესში“ ჩამოთვლილია პროგრამის შეფასების კრიტერიუმები: 

 სტუდენტების დასწრების-აქტივობის მონიტორინგის შედეგები; 

 სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები; 

 პროგრამიდან განთესვისა და პროგრამის დასრულების მაჩვენებელი; 

 პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი და მათი გამოკითხვის 

შედეგები; 

 დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგები; 

 სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები; 

 პროგრამაში ჩართული პროფესორ-მასწავლებლების გამოკითხვის შედეგები. 

შეფასების შედეგები შეიძლება გახდეს პროგრამის მოდიფიცირების საფუძველი. 

შეუძლებელია დავეთანხმოთ ექსპერტთა ჯგუფის მოსაზრებას დისერტაციებში 

ჩატარებული კვლევების ხარისხის შეფასების საკითხში. ექსპერტების მიერ „ძალიან სუსტად“ 

შეფასებული დისერტაციები ზოგიერთ საინჟინრო დისციპლინებში, როგორიცაა, 

მაგალითად, „შედუღება“ აბსოლუტურად არ შეესაბამება რეალობას. კონკრეტულად 

მითითებული დისერტაცია შესრულებულია მაღალ სამეცნიერო დონეზე და აქვს 

მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ღირებულება. მას მაღალი შეფასება მისცეს საქართველოში 

დარგის ყველაზე მაღალი ხარისხის მქონე პროფესიონალებმა, რაც დასტურდება 

დისერტაციის შედეგების დანერგვით სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება „დელტაში“.  

ზემოაღნიშნული მოსაზრებების გათვალისწინებით, ვთვლით, რომ კომპონენტი 3.3 

მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

 

სტანდარტი 4. უსდ-ს პერსონალი 

კომპონენტები 4.1. პერსონალის მართვა 

დასკვნის პროექტში არის ასეთი შენიშვნა „არ არსებობს მაღალკვალიფიციური 

ახალგაზრდების აკადემიურ და სამეცნიერო პოზიციაზე რეკრუტირების სტრატეგია.“ 

აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავება საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში, ისევე როგორც სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, ხორციელდება ღია 
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კონკურსის წესით და საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს 

საკონკურსო პირობებს, შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ვაკანტურ პოზიციებზე 

გამოცხადებულ კონკურსში. რაც შეეხება ახალგაზრდების დასაქმებას, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიებსა და 

კვლევით პროექტებში დასაქმებულია 500-ზე მეტი სტუდენტი, რომლებიც მიიღებენ 

შესაბამის ცოდნასა და გამოცდილებას და, ფაქტობრივად, წარმოადგენენ აკადემიური და 

სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების პოტენციურ კანდიდატებს. 

ავტორიზაციის ექსპერტების შემდეგი შენიშვნა ეხება აკადემიური პერსონალის 

საკონკურსო კომისიების შემადგენლობას. ექპერტების აზრით იგი ძირითადად 

დაკომპლექტებულია გარე ექსპერტებით, რაც უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტების არჩევას. მაგრამ არის კითხვა, რამდენად უზრუნველყოფს ეს წესი სტუ-ს 

ინტერესების დაცვას თუ სტუ-ს წარმომადგენელი საერთოდ არ არის წარმოდგენილი 

კომისიაში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ინტერესი, პირველ რიგში, არის 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების შერჩევა. ეს წესი, პრაქტიკულად, ასრულებს ამ 

პირობას. გარდა ამისა, აღნიშნული კომისიები არ არის დაკომპლექტებული მხოლოდ გარე 

ექსპერტებით. კომისიების შემადგენლობებში ჩართულები არიან სტუ-ს თანამშრომლები, 

ძირითადად, უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების თანამშრომლები. 

დასკვნის პროექტის 25-ე გვერდზე აღნიშნულია „ვერ იქნა წარმოდგენილი პერსონალის 

კმაყოფილების კვლევის შედეგები“. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის მარტის თვეში ჩატარდა პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა. კვლევა ჩატარდა სპეციალური კითხვარით დამხმარე პერსონალის გამოკითხვის 

გზით. კვლევა ეხებოდა სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის, უშუალო 

ხელმძღვანელების, დაქვემდებარებული თანამშრომლების შეფასებას, ტრენინგების 

საჭიროებას და სხვ. ინფორმაცია კვლევის ჩატარებისა და შედეგების შესახებ ექსპერტთა 

ჯგუფს გადაეცა უნივერსიტეტში ჯგუფის ვიზიტის დროს. კვლევებთან დაკავშირებით 

დასკვნის პროექტში მოცემულია და პირად ინტერვიუს დროს რეკომენდაციის სახით 

აღინიშნა, რომ საჭიროა ანალოგიური კვლევების სისტემატური ჩატარება კარგად 

განსაზღვრული გეგმით, ამ გეგმის მონიტორინგის სისტემის შექმნა და, მიზანშეწონილია, 

გამოკითხვა ჩატარდეს ანონიმურად. ასევე, უნდა დაწესდეს მკაფიო წესები პერსონალის 

ტრენინგების თაობაზე. ამ საკითხებზე დეპარტამენტი მუშაობს და უახლოეს პერიოდში 

შესაბამის წინადადებებს წარუდგენს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით კომპონენტი 4.1 შეიძლება შეფასდეს როგორც 

„მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.  

 

კომპონენტი 4.2. აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა 

ექსპერტთა დასკვნის პროექტის 26-ე გვერდზე აღნიშნულია, რომ უნივერსიტეტში 

„დატვირთვების სქემა იცვლება ყოველ სემესტრში“. ბუნებრივია, იგულისხმება აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალი. ასეთი ჩანაწერის არსებობისას, ჩვენი აზრით, ზედმეტია 27-ე 

გვერდზე მითითებული რჩევა: „აკადემიური, აფილირებული და მოწვეული პერსონალის 

დატვირთვის განაწილება უნდა განახლდეს ყოველ სემესტრში“. 

დასკვნის პროექტის 27-ე გვერდზე მოცემულია შემდეგი რჩევა: „გადახედეთ 

აფილირების წესის მკაცრ რეგულაციებს იმ მიზნით, რომ მიეცეთ კანდიდატებს მეტი 

მოქნილობის შესაძლებლობა მათი შრომითი ურთიერთობების აწყობაში“.  

უნივერსიტეტში არსებული აფილირების წესი არ არის მკაცრი და იგი იძლევა 

საკმარისი მოქნილობის საშუალებას. წესი არ ზღუდავს აფილირებული აკადემიური 
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პერსონალის საქმიანობას სხვა უსდ-ში (სტუ-ს მიერ 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე 

სემესტრიდან გაცემულია 24 ცნობა კვირეული დატვირთვის შესახებ სხვა უსდ-ში 

წარსადგენად). აფილირების წესით შეზღუდულია სტუ-ს აკადემიური პერსონალის 

დატვირთვა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 1100 საათს სხვა უნივერსიტეტებში მუშაობის 

ჩათვლით (სტუ-ს აფილირებულიაკადემიური პერსონალი, ხელშეკრულების საფუძველზე, 

ვალდებულია შეასრულოს 400 ან 500 აკადემიური საათი). წესის გამარტივებამ 

შესაძლებელია გამოიწვიოს გარკვეული გაუგებრობები, რაც მიზანშეწონილი არ იქნება. 

ჩვენი აზრით, კომპონენტი 4.2 შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

 

სტანდარტი 5. სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები 

კომპონენტი: 5.1. სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, ცვლილებისა და განათლების 

აღიარების წესი და სტუდენტთა უფლებები 

რეკომენდაცია: „დეპარტამენტების პასუხისმგებლობა, სტუდენტთა მხარდაჭერის 

სერვისების სტუდენტთათვის გაცნობაში, არ არის ყველასათვის ერთნაირად გასაგები.“ 

მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტებს მიწოდებული ჰქონდათ სრული ინფორმაცია, 

გაუგებარია მათი მოსაზრება სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისების არათანაბარ 

გაცნობასთან დაკავშირებით.  

ჩვენი აზრით, 5.1 კომპონენტი შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან.  

 

კომპონენტი: 5.2. სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები 

აღწერილობითი ნაწილი: აპლიკაცია „სტუ-ს ცხრილები“ შექმნილია სამ ენაზე: 

ქართულად, ინგლისურად და რუსულად. თუმცა, აპლიკაციით სარგებლობა ადვილი არაა 

საერთაშორისო სტუდენტებისათვის, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ თავად აპლიკაცია 

შექმნილია სამ ენაზე, მასში მთელი ინფორმაცია ცხრილების, კითხვარების, სასწავლო 

პროგრამების და/ან სიახლეების შესახებ, განთავსებულია და ფუნქციონირებს მხოლოდ 

ქართულ ენაზე. როგორც საერთაშორისო სტუდენტები აღნიშნავენ - ეს აპლიკაცია მათთვის 

აბსოლუტურად უსარგებლოა. ექსპერტთა ჯგუფი თანხმდება იმაზე, რომ თუ ეს აპლიკაცია 

იფუნქციონირებდა სამივე ენაზე ისე, როგორც ფუნქციონირებს ქართულად და მთელი 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნებოდა უცხო ენებზეც, მაშინ ეს ინსტრუმენტი თამამად 

შეიძლებოდა დასახელებულიყო, როგორც საუკეთესი პრაქტიკა სტუ-ს მიერ შექმნილი 

სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისებში. როგორც ჩანს, საერთაშორისო სტუდენტებს უჭირთ 

თანაბრად ჩართვა სტუ-ს მიერ შეთავაზებულ სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისების ყველა 

ასპექტში. 

ცხრილების ვებ-აპლიკაციასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ აპლიკაცია 

ფუნქციონირებს 3 ენაზე (ქართული, რუსული და ინგლისური). სასურველი ენის მიხედვით 

წვდომა სტუდენტებს აქვთ ჯგუფის ნომრის მითითების შემდეგ. მაგალითად, ჯგუფი 112 410 

მითითებისას, რომელიც არის ქართულენოვანი, ცხრილი არის ქართულად, ჯგუფი 3416, 

რომელიც არის რუსულენოვანი - ცხრილი არის რუსულად. ამრიგად, ექსპერტები ვერ 

გაერკვნენ აპლიკაციასთან მუშაობის წესში, ხოლო ჩვენთან კონსულტაცია არ გაუვლიათ.  

რაც შეეხება ექსპერტების მოსაზრებას სტუდენტთა გამოკითხვის ანონიმურობასთან 

დაკავშირებით, ვაზუსტებთ, რომ გამოკითხვის ელექტრონულად ჩატარების მიუხედავად 

ანონიმურობა მაქსიმალურად არის დაცული. სტანდარტი მოითხოვს გამოკითხვის ჩატარებას 

ფაკულტეტის, განათლების საფეხურის, საგანმანათლებლო პროგრამის, კურსის მიხედვით. 

გამომდინარე აქედან, გამოკითხვის სისტემა ეფექტიანად ვერ იმუშავებს სტუდენტის 

აკადემიური სტატუსის იდენტიფიცირების (ფაკულტეტის, საფეხურის, პროგრამის, კურსის) 

გარეშე. პროგრამა (აპლიკიაცია) შექმნილია სტუ-ს თანამშრომლების მიერ და მათ არა აქვთ 

პერსონალური ინფორმაციის გაცემის უფლება განსაკუთრებული მოთხოვნის გარეშე (ამის 
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შესახებ მათ აქვთ უნივერსიტეტთან გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები). აგრეთვე, 

სტუდენტს გამოკითხვის დაწყებამდე შეტყობინების სახით მისდის გაფრთხილება, რომ მის 

მიერ გამოკითხვაში მონაწილეობა არის ანონიმური და უნივერსიტეტს შეუძლია გამოკითხვის 

შედეგები გამოიყენოს საჭიროებისამებრ. რაც შეეხება ექსპერტთა ჯგუფისთვის გამოკითხულ 

სტუდენტთა სიის ნაწილის გადაცემას, უნივერსიტეტის ერთადერთ მიზანს წარმოადგენდა 

კომისია დარწმუნებული ყოფილიყო გამოკითხვის სისტემის გამართულობასა და 

უტყუარობაში, რაზეც მივიღეთ შესაბამისი თანხმობა გამოკითხული სტუდენტებისგან. 

ზემოაღნიშნულის გამო ვთვლით, რომ კომპონენტი 5.2 შესაბამისობაშია სტანდარტის 

მოთხოვნებთან. 

 

სტანდარტი 6. კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა 

კომპონენტი 6.1. კვლევითი საქმიანობა 

აღწერილობითი ნაწილი: „სტუ აღიარებულია საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის მე-

11 ადგილზე - Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Europe/Georgia%20)“ 

საინტერესოა რა მონაცემებს ეყრდნობა ეს განცხადება, რადგან ეს ვებ გვერდები არის 

ძალიან საეჭვო და მიკერძოებული. 

აღწერილობითი ნაწილი: „სტუ-ში სადოქტორო ნაშრომების შეფასება და მათი დაცვა 

რეგულირდება „დოქტორანტურის რეგულაციების დებულებით“ და სადისერტაციო საბჭოს 

დებულებით, რომელთა თანახმადაც უზრუნველყოფილია საჯაროობა, გამჭვირვალობა და 

ლეგიტიმურობა. ადგილზე ვიზიტისას სესწავლილ იქნა 20-მდე სადოქტორო და სამაგისტრო 

ნაშრომი. მათი უმეტესობა დაბალი ხარისხისაა. მითითებები გაკეთებულია ძველ 

ლიტერატურაზე (1960-იანი წლების). ბევრ მათგანში ციტირებული ლიტერატურა იყო 

მხოლოდ ინტერნეტის ვებ- გვერდები. თუმცა, იყო რამდენიმე მაღალი ხარისხის ნაშრომი 

ფიზიკაში.“ 

აპელირება ლიტერატურის სიძველეზე არ არის რელევანტური და ობიექტური, რადგან, 

არსებობს დარგები, სადაც ფუნდამენტური პარადიგმები არ იცვლება. ამ ლოგიკით 

გაუმართლებელი გამოდის ჩვენი სამეცნიერო სკოლების ფუძემდებლების მ. ჯავახიშვილის, 

ი. ვეკუას, ი. ბერიტაშვილის, ნ. მუსხელიშვილის, დ. უზნაძის და სხვათა ლიტერატურის 

ციტირება. თუ გავითვალისწინებთ ექპერტთა მიერ შესწავლილი დისერტაციების 

რაოდენობას და მათ მიმართულებებს (20 ნაშრომი, აქედან, 3 ფიზიკის,1 ინფორმატიკის, 1 

ინჟინერიის, 1 არქიტექტურის, 5 ფარმაციის და 9 სოციალური და ჰუმანიტარული), ჭარბობს 

ისეთი დისერტაციები, სადაც აუცილებელი იყო არა მარტო მე-20 საუკუნის, არამედ, მე-19 

საუკუნის ლიტერატურული მონაცემებიც, კერძოდ, „ქართული სათავადაზნაურო ბანკის 

მართვის სისტემა“, „გრიგოლ რობაქიძის, როგორც ევროპეიზმის გამომხატველი მოაზროვნის 

პუბლიცისტიკა“ და სხვ.). შესაძლებელია ზოგიერთი ფუნდამენტური მიმართულების 

ლიტერატურა მართლაც იყოს ძველი.მაგრამ ეს კლასიკაა და არ იცვლება. 

რაც შეეხება ინტერნეტ გვერდებს, თუ დოქტორანტი ინტერნეტში განთავსებული 

ლიტერატურით სარგებლობს, ეს მხოლოდ მისასალმებელია, რადგან ინტერნეტში 

განთავსებული ლიტერატურა ისეთივე ფასეულია, როგორც საბიბლიოთეკო ფონდში.   

აღსანიშნავია, რომ დისერტაციაში „შენადუღი წერტილის ხარისხზე დომინანტ 

ფაქტორთა გავლენის გამოკვლევა“. შემუშავებულია წერტილოვანი შედუღების ახალი 

ტექნოლოგია და იგი დანერგილია სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრ „დელტაში“ და სააქციო 

საზოგადოება „თბილავიამშენში“. ამიტომ, ექსპერტების მხრიდან საუბარი დისერტაციის 

დაბალ დონეზე აბსოლუტურად გაუგებარია და არ შეესაბამება რეალობას. ასეთი 

დისერტაციის შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ ამ სპეციალობის მაღალი კომპეტენციის 

მქონე პირების მიერ. 

აღწერილობითი ნაწილი: „სტუ 2018 წელს მასპინძლობდა 14 (უმეტესწილად 

საერთაშორისო) სამეცნიერო კონფერენციას. სამეცნიერო კონფერენციების დონე მაღალია, 

http://www.webometrics.info/en/Europe/Georgia
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თუმცა სტუ-ს უფრო მეტმა მეცნიერმა და სტუდენტმა უნდა მიიღოს მათში აქტიური 

მონაწილეობა. ეს შესაძლოა გაკეთდეს მოგზაურობაზე ფინანსირების წარმოდგენით შიდა და 

სხვა საგრანტო პროექტებში და ასევე, კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში.“ 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჩატარებული კონფერენციების უმეტესობა საერთაშორისო 

მასშტაბისაა, მაგრამ მათში ჩვენი პროფესორების მონაწილეობის მასშტაბები დიდია და 

საშუალოდ არის 70–80–%. გაუგებარია, ექსპერტები საიდან ასკვნიან, რომ სტუ–ს აკადემიური 

პერსონალის კონფერენციებში მონაწილეობის აქტიურობა დაბალია. სტუ–ში პრაქტიკულად 

ყველა კვლევა ტარდება სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტების მონაწილეობით, 

რომლებიც, ასევე, აქტიურად მონაწილეობენ კონფერენციებში. 

რაც შეეხება მოგზაურობის ფინანსირებას ის ყოველწლიურად მზარდია და 2013 წელს 

547,017 ლარიდან 2017 წელს გაიზარდა 899,349 ლარამდე. 2018 წლის 8 თვის მონაცემებით 

დაფინანსებამ შეადგინა 597,754 ლარი. იმფაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში სტატიების 

გამოქვეყნებაზე გახარჯული თანხა 2017 წელს არის 58,816 ლარი, ხოლო 2018 წლის 8 თვის 

მონაცემებით 48,768 ლარი. სტუდენტთა დაფინანსება სტაჟირებებზე 2017 წელს იყო 109,584 

ლარი, ხოლო 2018 წლის 8 თვის მონაცემებით 110,340 ლარი. 

რჩევა: „ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სამსახური უნდა იქნეს 

მოდერნიზებული. ინტელექტუალური საკუთრების პატრონის (ჩვეულებისამებრ 

უნივერსიტეტის) და გამომგონებლის პროცენტული წილები უნდა იყოს განსაზღვრული 

ინდივიდუალურ კონტრაქტებში აკადემიურ და კვლევით პერსონალთან.“ 

სტუ-ს აქვს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სამსახური, რომელიც 

კომერციალიზაციის დეპარტამენტშია ინტეგრირებული. სტუ-ს მიღებული აქვს არაერთი 

საერთაშორისო პატენტი, რომლის ღირებულებაც გადახდილია საერთაშორისო 

გრანტებიდან. უცხოეთში ეს თანხები ზოგადად ძალიან მაღალია და უმეტეს შემთხვევაში 

უნივერსიტეტებს სახელმწიფო უფინანსებს. აქ ლაპარაკია არა მოდერნიზაციაზე, არამედ 

იმაზე, რომ პრობლემურია ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრაციის ფინანსური 

შესაძლებლობა. რაც შეეხება პროცენტულ წილებს, ეს უნდა მოხდეს არა პატენტის 

რეგისტრაციის ეტაპზე, არამედ მაშინ, როდესაც ინტელექტუალური საკუთრების დანერგვის 

ეტაპი იწყება. ამ შემთხვევაში ეს გადანაწილება ხდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევის 

განხილვის შედეგად ინდივიდუალურად. 

სტუ–ში შექმნილი გამოგონებების და მიღებული პატენტების უმეტესობა 

დაკავშირებულია გამომგონებლის სამსახურებრივ საქმიანობასთან, იქნება ეს საგრანტო, 

პირდაპირი დაკვეთის პროექტები თუ სადოქტორო, სამაგისტრო სამუშაოები. საქართველოს 

საპატენტო კანონის მე–4 თავის, მე–19 მუხლის თანახმად „დასაქმებულის ან/და შეკვეთის 

მიმღების მიერ შექმნილ გამოგონებაზე, რომელიც უკავშირდება სამსახურებრივი 

მოვალეობის ან შეკვეთის შესრულებას, პატენტის მიღების უფლება აქვს 

დამსაქმებელს/შემკვეთს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“ 

(პუნქტი 5). ასევე, „თუ გამოგონების შექმნა არ უკავშირდება დასაქმებულის ან/და შეკვეთის 

მიმღების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის ან შეკვეთის შესრულებას, მაგრამ 

დასაქმებულმა/შეკვეთის მიმღებმა გამოგონების შესაქმნელად გამოიყენა 

დამსაქმებლის/შემკვეთის მფლობელობაში არსებული რესურსი, პატენტის მიღების უფლება 

აქვს დამსაქმებელს/შემკვეთს, ხოლო დასაქმებულს/შეკვეთის მიმღებს ეკუთვნის ამ 

გამოგონებაზე უსასყიდლოდ არაექსკლუზიური კერძო ლიცენზიის მიღების ან/და 

პატენტიდან გამომდინარე განსაკუთრებული უფლებების შესყიდვის უპირატესი უფლება 

თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“ (პუნქტი 6). ამდენად, 

პატენტის საქპატენტში წარდგენის დროს სავალდებულო არ არის პატენტმფლობელსა და 

ავტორებს შორის ხელშეკრულების გაფორმება შემდგომი სარგებელის განაწილების მიზნით. 

იმავე მე–6 პუნქტის თანახმად, ასეთი ტიპის ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს 

გამოგონებაზე ლიცენზიის გასხვისების მიზნით, რომელიც შეიძლება გაფორმდეს როგორც 

განაცხადის შეტანამდე, ასევე, ლიცენზიის გასხვისების მომენტისათვის. 
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რეკომენდაცია: „მოახდინეთ სადოქტორო დისერტაციის დაცვისა და ხარისხის მინიჭების 

პროცესის რეორგანიზაცია. მნიშვნელოვნად გაზარდეთ სადისერტაციო საბჭოს წევრთა 

რაოდენობა და გახადეთ მეტი გარე წევრების მონაწილეობა სავალდებულო. სადოქტორო 

დისერტაციის დაცვა უნდა ხდებოდეს სადისერტაციო კომიტეტის წინაშე, რომელშიც უნდა 

შედიოდეს გარე ექსპერტებიც. სადისერტაციო ნაშრომი უნდა მტკიცდებოდეს არა მხოლოდ 

შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს მიერ, არამედ უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ან 

რომელიმე სხვა ცენტრალური ერთეულის მიერ.“ 

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 თებერვლის 

№2324 დადგენილებით დამტკიცებული სადისერტაციო საბჭოს დებულება. დებულების 

თანახმად საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება არანაკლებ 15 და არაუმეტეს 25 წევრით, 

აქედან, 1/3-მდე მოწვეული წევრი. ერთი და იგივე პირი სტუ-ს ფარგლებში შეიძლება იყოს 

არაუმეტეს 2 სადისერტაციო საბჭოს წევრი; საბჭოში შემავალი თითოეული 

დარგი/სპეციალობა წარმოდგენილი უნდა იყოს არანაკლებ 5 წევრით; ყოველი 

დარგი/სპეციალობა რეგისტრირდება მხოლოდ ერთ საბჭოში. ეს დებულება სავარაუდოდ 

გამორჩა ექსპერტთა ჯგუფს. 

ზემოაღნიშნულის შესაბამისად 6.1. კომპონენტი შესაძლებელია შეფასდეს როგორც 

შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

კომპონენტი 6.3. კვლევითი საქმიანობის შეფასება 

აღწერილობითი ნაწილი: „სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის რეგულაციები 

მის მუხლებში 3 – 2, მოიცავს სტუ-ში სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესს. 

თუმცა, ამგვარი შეფასების ჩატარების მტკიცებულება ვერ იქნა წარმოდგენილი.“ 

სტუ-ს აქვს კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის, სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულების პროდუქტიულობის და აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის ხარისხის 

შეფასებისა და ანალიზის სისტემა. კვლევითი საქმიანობის შეფასება ხდება როგორც გარე, 

ასევე, შიდა შეფასებით.  

შიდა შეფასების პროცესში, ფაკულტეტების საბჭოები იხილავენ სამეცნიერო 

თემატიკას, ამტკიცებენ პერსონალს და ბიუჯეტს და შესრულების შემდეგ აფასებენ შედეგებს. 

უნივერსიტეტში არსებობს ინდივიდუალური ბონუსური სისტემა, რომელიც გულისხმობს 

აკადემიური/კვლევითი/მოწვეული პერსონალის აუცილებელ შეფასებას სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის მოხედვით. ეს ხორციელდება ყველა ფაკულტეტზე წელიწადში 2 ჯერ. 

სხვაგვარად ბონუსები არ გაიცემა. ეს პროცესიც ფაკულტეტების საბჭოების პრეროგატივაა. 

შეფასება ხდება არა მარტო ციტირების ინდექსის საფუძველზე, არამედ, პროექტები ფასდება 

კომერციალიზაციის დონისა და დანერგვის შესაძლებების გათვალისწინებითა და სხვა 

პარამეტებით. 

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების ინდიკატორებს შორის სტუ სისტემატურად იყენებს 

არა მხოლოდ მონაცემებს რეფერირებულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების 

რაოდენობის შესახებ, არამედ სხვა ინდიკატორებსაც, მაგალითად, მოხსენებები 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე, მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო 

პროექტებში, მიღებული სამეცნიერო გრანტები, პატენტები, start-up-ები და ა. შ. სტუ-ში 

დამკვიდრებულია სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების პრაქტიკა ყოველწლიური 

ანგარიშების სახით. აღნიშნული ანგარიშების თანახმად სტუ-ში 2013-2017 წლების 

განმავლობაში გაიმართა 51 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 43 ადგილობრივი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 6 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია (მონაწილეობდა 2,371 

სტუდენტი), 12 საზაფხულის/საზამთრო სკოლა, 123 სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

ღონისძიება, 72 უცხოელი მოწვეული პროფესორის საჯარო ლექცია და სხვ. 

(http://gtu.ge/Science/research/Scientific_conferences.php) 
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სტუ-ში სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის შეფასებას კოორდინირებას უწევს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ხოლო ამ საქმიანობის აღსრულებას უზრუნველყოფს 

მეცნიერების დეპარტამენტი. http://gtu.ge/quality/About-Us/Statue.php 

ეს საკითხები ნათლად ჩანს თვითშეფასების ამ პუნქტის მტკიცებულებებიდან: 

 საგრანტო ნომინაციის (უნივერსიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებული გრანტი) 

საპროექტო წინადადებების წარდგენის, განხილვისა და შეფასების წესი;  

  საუნივერსიტეტო გრანტის რეგულაციის მექანიზმები; 

 გრანტის შეფასების (გრანტის გაცემის ეტაპი) და დასკვნითი შედეგების შეფასების 

დამხმარე მათემატიკური მოდელი და შესაბამისი პროგრამული პროდუქტი.  

სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების საკითხების სამეცნიერო დეპარტამენტზე 

დაკისრება განპირობებულია უნივერსიტეტის მასშტაბებით, სამუშაოების შინაარსობრივ 

მხარეზე აქტენტირებით და სამუშაოთა მრავალფეროვნებით. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

სამუშაოების განხილვის, შეფასებისა და მიღების ეტაპებზე ყველა კომისიაში მონაწილეობს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, როგორც უნივერსიტეტის, ასევე, ფაკულტეტების და 

კვლევითი ინსტიტუტების დონეზე.  

სამეცნიერო საქმიანობის გარე მონიტორინგს ახორციელებს საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. იგი ყოველწლიურად განიხილავს და აფასებს 

საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების სამეცნიერო საქმიანობის წლიურ ანგარიშებს და დასრულებულ სამეცნიერო-

კვლევით სამუშაოებს. გარდა ამისა, ანგარიშების გარკვეული ნაწილის შეფასება ხდება შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უცხოელი ექსპერტების მიერ. 

რეკომენდაციები: 

1. განათავსეთ აკადემიური და კვლევითი პერსონალის CV და პუბლიკაციების სია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე http://science.gtu.ge/ განთავსებულია აკადემიური 

პერსონალის სია და ყველა ის მასალა, რასაც მოიცავს CV. ასევე, მოცემულია აკადემიური და 

კვლევითი პერსონალის პუბლიკაციები და ინფორმაცია მათი მონაწილეობის შესახებ 

კონფერენციებსა და საგრანტო კონკურსებში.  

2. ორგანიზება გაუკეთეთ Google Scholar პროფილის შექმნას კვლევითი 

პერსონალისათვის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ აკადემიურ და კვლევით პერსონალს აქვს უნივერსიტეტის 

კორპორატიული ელ.ფოსტა, რომლის საშუალებითაც ძალიან დიდ ნაწილს აქვს Google 

Scholar პროფილი. 

3. ჩართეთ ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი (Scopus იმპაქტ-ფაქტორი ან ISI იმპაქტ-ფაქტორი) 

სტუ-ს მონაცემთა ბაზის კვლევითი სტატიების ბიბლიოგრაფიულ აღწერაში 

(http://science.gtu.ge/). 

უნივერსიტეტის აკადემიური და კვლევითი პერსონალის მონაცემები ციტირების 

შესაბამისი ინდექსებით განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

http://gtu.ge/Science/research/pdf/STU_citirebis%20indeqsi_02.12.17.pdf 

ჩვენი აზრით, 6.3 კომპონენტი მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

 

სტანდარტი 7. მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები 

კომპონენტი 7.1. მატერიალური რესურსი 

ექსპერტთა შენიშვნები ეხებოდა შემდეგ საკითხებს: 1) შშმ პირებისთვის 

ადაპტირებული გარემოს არარსებობა, 2) სამედიცინო კაბინეტებში ცხელი წყლის 

არაარსებობა, 3) სათადარიგო გასასვლელების კარები არის მეტალის და შიგნიდან არ იღება, 

http://gtu.ge/quality/About-Us/Statue.php
http://science.gtu.ge/
http://science.gtu.ge/
http://gtu.ge/Science/research/pdf/STU_citirebis%20indeqsi_02.12.17.pdf
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4) არ არის ადაპტირებული სანიტარული კვანძები 5) სველ წერტილებში არ არის 

ვენტილაცია. 

1. შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნასთან დაკავშირებით 

მოგახსენებთ შემდეგს. უნივერსიტეტის ზოგიერთ კორპუსში სირთულეს წარმოადგენს მათი 

დამოუკიდებელი შესვლისა და სართულებზე გადაადგილების უზრუნველყოფა. აღნიშნული 

საკითხის გადაწყვეტას ართულებს და მოითხოვს დიდ ფინანსურ რესურსს ის გარემოება, 

რომ სტუ-ს რიგი შენობებისა წარმოადგენს „სახელმწიფოს მიერ დაცულ ისტორიულ ძეგლს“. 

შესაბამისად, წარმოდგენილი გვქონდა ჩვენს უნივერსიტეტში შექმნილი კიბემავალის 

პროტოტიპი, რომელიც იგნორირებული იქნა ექსპერტთა ჯგუფის მიერ. ასევე, არ იქნა 

გათვალისწინებული დაცვის სამსახურის დებულებით განსაზღვრული მოვალეობა, რაც 

გულისხმობს დაცვის თანამშრომლის ვალდებულებას დაეხმაროს შშმ პირს 

გადაადგილებაში. ჩვენი აზრით, საჭიროა ამ პირობების გათვალისწინება შეფასების დროს.  

არ არის კონკრეტიზაცია შენიშვნაში, სადაც საუბარია ავტომანქანის სადგომის 

არსებობასთან დაკავშრებით შშმ პირთათვის, თითქოს მათ არ შეუძლიათ თავისუფლად 

გადაადგილება შენობის გარშემო. არასწორია დასკვნაში მოცემული ინფორმაცია, რომ არ 

არის ლიფტებთან მისასვლელი, რომ შენობები აღჭურვილია ლიფტებით, მაგრამ მათთან 

მისვლა შესაძლებელია მხოლოდ კიბის გავლით, რაც არ შეესაბამება რეალურ მდგომარეობას. 

მაგალითად, მე-6, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 კორპუსები აღჭურვილია ლიფტებით, რომლითაც 

შშმ პირებს თავისუფლად შეუძლიათ სარგებლობა. 

2. სამედიცინო კაბინეტებში ცხელი წყლით უზრუნველყოფა მცირე თანხებთან არის 

დაკავშირებული და იქნება აღმოფხვრილი ერთი თვის ვადაში. 

3. საევაკუაციო გასასვლელებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 99/ნ ბრძანებით „საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ 

დამტკიცებული ავტორიზაციის მე-7 სტანდარტის. 7.1 კომპონენტის „მატერიალური 

რესურსი“ მოთხოვნა „შენობა-ნაგებობას გააჩნია დამატებითი საევაკუაციო 

გასასვლელი/გასასვლელები, რომლის კარიც უნდა იღებოდეს შიგნიდან გარეთ და არ 

შეიძლება იყოს რკინის“ ნაწილობრივ არასწორია და საჭიროებს დახვეწას (რკინის კართან 

დაკავშირებით). კატეგორიული მოთხოვნა, რომ არ შეიძლება რკინის კარი, არასწორი და 

მოძველებულია, რადგან დღეისათვის არსებობს ხანძარსაწინააღმდეგო კარები, რომელიც არ 

არის რკინის. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ რკინის კარი სხვა პრობლემებს ქმნის დაცვისა და 

უსაფრთხოების კუთხით. უნივერსიტეტში ამ საკითხის მოწესრიგება არ მოითხოვს დიდ 

ფინანსურ რესურსებს და შესაძლებელია გადაწყდეს ერთი თვის ვადაში. 

4. ყველა ფაკულტეტსა და ყველა კორპუსში არის შშმ პირებისათვის ადაპტირებული 

სანიტარული კვანძები. შესაძლებელია, მიზანშეწონილია მათი რაოდენობის გაზრდა. 

5. სტუ-ს სანიტარული კვანძები უზრუნველყოფილია ბუნებრივი ვენტილაციით. თუ 

ექსპერტები გულისხმობენ, რომ უნდა იყოს იძულებითი ვენტილაცია, მოგახსენებთ, რომ 

სამშენებლო ნორმებითა და წესებით იძულებითი ვენტილაციის არსებობა განსაზღვრულია 

მხოლოდ 3-ზე მეტი სანიტარული კვანძის არსებობის შემთხვევაში.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ვთვლით, რომ კომპონენტი 7.1. მეტწილად 

შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

კომპონენტი 7.4. ფინანსური რესურსი 

7.4 კომპონენტის, „ფინანსური რესურსი“, მტკიცებულებები და ინდიკატორები 

განსაზღვრავენ უსდ-ს მდგომარეობას „გუშინ და დღეს“. გაუგებარია, მოთხოვნილი 

ინდიკატორებით როგორ დგინდება უნივერსიტეტის სამომავლო ფინანსური მდგომარეობა, 
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მითუმეტეს, რომ სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები განხილულია სხვა სტანდარტებში 

(შესაბამისი ინდიკატორებითა და მტკიცებულებებით).  

7.4 კომპონენტთან მიმართებით მნიშვნელოვანია, რომ უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 

შედგენილია ფაკულტეტების, დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და 

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების თანამონაწილეობით, რაც, თავის მხრივ. ზრდის 

მათ მიერ დაკისრებული ამოცანების შესრულების გარანტიებს. უნივერსიტეტის ფინანსები 

სრულად მიმართულია სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებში ასახული აქტივობების: 

სწავლის, სწავლების, კვლევების, შემოქმედებითი საქმიანობისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისაკენ, რაც მარტივად დგინდება მითითებული ინდიკატორებითა და 

მტკიცებულებებით. კერძოდ, უნივერსიტეტის ბიუჯეტით, დაფინანსებისა და ხარჯების 

დინამიკით, მიმდინარე ან/და წინასაანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშებით, რაც, 

თავის მხრივ, დასკვნის პროექტში ექსპერტების მიერ დადებითადაა შეფასებული. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ შიდა აუდიტის სამსახურის, ასევე, დამოუკიდებელი აუდიტორული 

კომპანიების მეშვეობით, უნივერსიტეტი პერმანენტულად ახორციელებს ფინანსური 

აქტივობებისა და ბიუჯეტის ამოცანების შესრულების მონიტორინგს (შიდა აუდიტის 

სამსახური სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტთან ერთად ასრულებს 

საკონსულტაციო ფუნქციასაც). 

უნივერსიტეტის შემოსავლების დინამიკა, რაც ასახულია ნაერთ ბიუჯეტში, ცხადჰყოფს 

მის მატებას. მაგალითისთვის, 2018 წლის ბიუჯეტი დღევანდელი დღის მდგომარეობით 

1,666,176 ლარით მეტია 2017 წლის ბიუჯეტზე. ასევე, სახეზეა კვლევითი საქმიანობის 

დაფინანსების ზრდის ტენდენციაც. კერძოდ, დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად 2017 

წელთან შედარებით კვლევითი საქმიანობის დაფინანსება იზრდება 5,071,385 ლარით. 2017 

წელს კვლევითი საქმიანობა დაფინანსებული იყო ჯამურად 8,750,355 ლარით (საკასო 

მაჩვენებელი), ხოლო, 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებულია 13,821,740 ლარი. 

რაც შეეხება პერსონალის ხელფასებს, რომელიც ექსპერტთა ჯგუფმა მიიჩნია 

„ბიუჯეტის უდიდეს ნაწილად“, უნდა აღინიშნოს, რომ ე. წ. „უდიდესი ნაწილის“ ნაწილი, 

კერძოდ, 2017 წელს შრომის ანაზღაურების მუხლიდან 14,8%, ხოლო, შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურებიდან 31,2% და 2018 წლის 6 თვის მაჩვენებლით შრომის 

ანაზღაურების მუხლიდან 14,5%, ხოლო, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებიდან 19,2%, 

სწორედ უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების მიზნით 

დაიხარჯა.  

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების დაფინანსება 

უმეტეს შემთხვევაში ხორციელდება სამივლინებო თანხებიდან, რამაც 2017 წელს ჯამურად 

შეადგინა 58,816 ლარი და 13 თეთრი, ხოლო, 2018 წლის 6 თვის მაჩვენებლით - 48,768 ლარი. 

KPI (შედეგიანობის საკვანძო ინდიკატორი) გამოყენებულია უნივერსიტეტის ფინანსურ 

ანგარიშებშებსა და სააუდიტორო დასკვნებში, რაც ექსპერტების მიერ დასკვნის პროექტში 

შეფასდა დადებითად. რაც შეეხება სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებს და, შესაბამისად, 

სტრატეგიულ KPI-ებს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მათი შეფასება სტანდარტში მითითებული 

ინდიკატორებისა და მტკიცებულებების გათვალისწინებით არ წარმოადგენს 7.4 

კომპონენტის შეფასების საგანს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ მე-7 სტანდარტის 7.4 კომპონენტი 

მეტწილად შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

 


