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1 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრისათვის წარსადგენად ფაკულტეტზე 
განხორციელებული აკრედიტებული 
საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების 
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება 

   

2 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 
ავტორიზაციის (უმაღლესი და პროფესიული) 
თვითშეფასების წლიურ ანგარიშში 
გასათვალისწინებელი ინფორმაციის წარდგენა 

   

3 

აკადემიური და პროფესიული პროგრამების ან/და 
სასწავლო კურსის პროგრამების (სილაბუსების) 
მოდიფიცირების შემთხვევაში  მათი 
მოდიფიცირებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის 
მომზადება და შემდგომი პროცედურების 
განხორციელება 

    პროგრამის ხელმძღვანელის 
მომართვიდან 5 სამუშაო დღის 
ვადაში მასალის წარდგენა 
უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურისთვის. 
მოდიფიცირებაზე დასტურის 
შემთხვევაში, 5 სამუშაო დღის ვადაში,  
საკითხის გატანა ფაკულტეტის 
საბჭოს სხდომაზე. ამ ინსტანციაზე 
მისი დამტკიცების შემთხვევაში, 2 
სამუშაო დღის ვადაში ყველა საჭირო 
დოკუმენტაციის წარდგენა 
უნივერსიტეტის ხარისხის 



უზრუნველყოფის სამსახურში 

4 

დაუგეგმავი ახალი აკადემიური და პროფესიული 
პროგრამების მოწოდების  შემთხვევაში მათი  
აკრედიტაცია/ავტორიზაციისთვის საჭირო 
დოკუმენტაციის მომზადება და შემდგომი 
პროცედურების განხორციელება 

    პროგრამის ხელმძღვანელის 
მომართვიდან 15 სამუშაო დღის 
ვადაში მასალის წარდგენა 
უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურისთვის. 
წარდგენილი სახით 
მოდიფიცირებაზე დასტურის 
შემთხვევაში, 5 სამუშაო დღის ვადაში,  
საკითხის გატანა ფაკულტეტის საბჭოს 
სხდომაზე. ამ ინსტანციაზე მისი 
დამტკიცების შემთხვევაში, 5 სამუშაო 
დღის ვადაში ყველა საჭირო 
დოკუმენტაციის წარდგენა 
უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურში 

5 
Google Drive-სათვის აუცილებელი 
დოკუმენტაციის სისტემატიზაცია და ატვირთვა 

    ცვლილებიდან 10 სამუშაო დღის 
ვადაში 

6 

მონიტორინგის ახალი სისტემის (ვიდეოთვალის) 
ამოქმედების შემდეგ, საჭიროებისამებრ 
მეცადინეობების ხარისხის შემოწმება და 
შესაბამისი დასკვნების წარმოდგენა 

   

სისტემატიურად 

7 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 
საფაკულტეტო კომისიის მიერ მემორანდუმებისა 
და პრაქტიკის ხელშეკრულებების ვადების 
მუდმივი კონტროლი 

   

8 

სტუდენტთა მიერ აკადემიური პერსონალის 
შეფასების ანონიმური გამოკითხვის ჩატარებაზე 
კონტროლი, მიღებული შედეგების შესწავლა და 
რეკომენდაციების მომზადება 

   

9 

საგანმანათლებლო  პროგრამების   შემუშავების,  
შეფასების თუ დახვეწის პროცესში ფაკულტეტის 
აკადემიური პერსონალის, სტუდენტების, 
კურსდამთავრებულების, პოტენციური 
დამსაქმებების და დარგის სპეციალისტების  

   



ჩართულობის მიზნით შემუშავებული 
კითხვარების მიზნობრივ ჯგუფებამდე 
მიწოდების კონტროლი, გამოკითხვის შედეგად 
მიღებული მასალის შეგროვება, შესწავლა, 
ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების 
მომზადება 

10 

ფაკულტეტის ვებ–გვერდზე განთავსებული 
ავტორიზებული და აკრედიტებული 
პროფესიული და აკადემიური საგანმანათლებლო 
პროგრამების კატალოგის შევსება და განახლება 

    აკრედიტაციის მიღებიდან ან 
მოდიფიცირებიდან მასალის 
შესაბამისი სამსახურისთვის 10 
სამუშაო დღის ვადაში გადაცემა 

11 

ფაკულტეტის ვებ–გვერდის მონიტორინგი. 
აკრედიტებული/ავტორიზებული პროგრამების 
განთავსების უზრუნველყოფა (მათ შორის 
მოდიფიცირების შემთხვევაში) 

   
განხორციელებული აქტივობიდან 
მასალის შესაბამისი სამსახურისთვის 
10 სამუშაო დღის ვადაში გადაცემა 

12 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 
საფაკულტეტო კომისიის მიერ ფაკულტეტის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფაქტობრივი 
მდგომარეობის შემოწმება, საგანმანათლებლო 
პროგრამებთან მისი შესაბამისობის დადგენა და 
შესაბამისი ანგარიშის წარდგენა 

   

13 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების 
საფაკულტეტო კომისიის მიერ, საგანმანათლებლო 
პროგრამების ფარგლებში სასწავლო პროცესის 
ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით  შესაძენი და/ან 
გადასათარგმნი სახელმძღვანელოების/სასწავლო 
მასალის ჩამონათვალის განსაზღვრა და 
ფაკულტეტის დეკანისთვის წარდგენა 

   

14 

ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო 
ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში შემოსულ 
სასწავლო–მეთოდურ ნაშრომზე 
(სახელმძღვანელო, მეთოდური მითითება ან სხვა) 
მისი სასწავლო გეგმასა და სილაბუსთან 
შესაბამისობის მიხედვით დასკვნის მომზადება 

   

საჭიროებისამებრ 

15 
საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო 
გეგმებთან სასწავლო ცხრილის შესაბამისობის 

   



მიზნით, სტუ–ს ცხრილების განყოფილებისთვის 
მომზადებული ჯგუფური გეგმების შემოწმება – 
დამოწმება 

16 

საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო 
პროცესის მართვის ინსტრუქციის, სტუდენტის 
ცოდნის შეფასების ფორმების, მეთოდების, 
კრიტერიუმების და სხვა ნორმატიული აქტების 
გაცნობის მიზნით ბაკალავრიატის, 
მაგისტრატურის და დოქტორანტურის პირველ 
კურსელ სტუდენტებთან შეხვედრების 
ორგანიზება 

   

სასწავლო წლის დაწყებიდან 10 დღის 
ვადაში.  
რაიმეს ცვლილების შემთხვევაში - 
ცვლილებიდან არაუგვიანეს 10 დღის 
ვადაში 

17 

მობილობის მსურველი პირების მიერ სხვა 
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 
ათვისებული კრედიტების აღიარების შესახებ 
მომზადებული დასკვნების შესწავლა – დამოწმება 

   

საჭიროებისამებრ 

18 
შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებისთვის 
თვალყურის მიდევნება, ანალიზი და შესაბამისი 
წინადადებების შემუშავება 

   
სისტემატიურად 

 


