
 

 

 

 

დანართი №2 

 

 

 

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამასთან 

დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიში 

 

 [უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება] 

[ანგარიშის შევსების თარიღი] 

[ანგარიშის წარმოდგენის თარიღი] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ანგარიშის მომზადების მიზანი 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული რეკომენდაციების ან/და რჩევების საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ შესრულების შეფასება.  

ანგარიშის მომზადების პრინციპები 

ანგარიში უნდა მომზადდეს შემდეგი პრინციპების დაცვით 

• საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს მიერ განსაზღვრული 

რეკომენდაციების ან/და რჩევების გათვალისწინება 

• თითოეული რეკომენდაციის ან/და რჩევის შესრულებისთვის ეფექტური  მეთოდის/ 

მიდგომის შერჩევა-დაგეგმვა-განხორციელება 

• რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის შესრულებისას საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

არსებული შესაბამისი პერსონალის ჩართვა 

• რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის შესრულების მტკიცებულებ(ებ)ის ფორმირება 

• რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის შესრულების შემაჯამებელი აღწერა და ანგარიშის 

ფორმირება 

ანგარიშის შეფასების პრინციპები 

წარმოდგენილი ანგარიში უნდა შეფასდეს შემდეგი პრინციპების დაცვით 

• ანგარიშის შევსების სისწორისა და თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისობის 

შეფასება 

• აკრედიტაციის პროცესის შედეგად აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნაში 

ასახული რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის შესწავლა 

• საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების 

მიღებისას გამოკვეთილი და შესრულებული რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის შესწავლა  

• საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის 

შესრულებისთვის შერჩეული მეთოდების/მიდგომებისა და შედეგების შეფასება 

• რეკომენდაცი(ებ)ისა ან/და რჩევ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი 

მტკიცებულებების შეფასება 

• ანგარიშის შესწავლის შედეგების ფორმირება 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

დაწესებულების სახე  

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი  

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება  

2 ECTS კრედიტების რაოდენობა  

3 განხორციელების ადგილი1  

4 საგანმანათლებლო პროგრამის სტატუსი - აკრედიტაცია  

შესაბამისი საბჭოს ბოლო გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

 

5 გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი  

6 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიშის წარმოსადგენად 

განსაზღვრული ვადა, თარიღი 

 

7 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ქვეყნის კოდი GE/GEO 

დაწესებულების მისამართი2  

დაწესებულების ვებ-გვერდი  

დაწესებულების ელ-ფოსტა  

ტელეფონი  

დაწესებულების ხელმძღვანელი3  

მობილური ტელეფონი  

ელ-ფოსტის მისამართი  

 
1 ქვეყანა, საფოსტო ინდექსი, ქალაქი/მუნიციპალიტეტი, ქუჩა, ქუჩის ნომერი 
2 ქვეყანა, საფოსტო ინდექსი, ქალაქი/მუნიციპალიტეტი, ქუჩა, ქუჩის ნომერი 
3 თანამდებობა/პოზიცია, სახელი, გვარი 



 

 

 

 

ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის 

დასახელება4 

 

ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის 

ხელმძღვანელი5 

 

მობილური ტელეფონი  

ელ-ფოსტის მისამართი  

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი  

მობილური ტელეფონი  

ელ-ფოსტის მისამართი  

დაწესებულების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელ(ებ)ი6 

 

მობილური ტელეფონი  

ელ-ფოსტის მისამართი  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ასეთის არსებობის შემთხვევაში 
5 თანამდებობა/პოზიცია, სახელი, გვარი 
6 თანამდებობა/პოზიცია სახელი, გვარი 



 

 

 

 

შესასრულებელი რეკომენდაცი(ებ)ი 7 

 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

რეკომენდაციების შესრულების მიმოხილვა, ჩართული პირების/სამუშაო ჯგუფის 

მითითებით  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რჩევ(ებ)ი8 

 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

რჩევების შესრულების მიმოხილვა, ჩართული პირების/სამუშაო ჯგუფის მითითებით  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

დამატებითი ინფორმაცია9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
7 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრული 

რეკომენდაციების რაოდენობის გათვალისწინებით 
8 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრული რჩევების 

რაოდენობის გათვალისწინებით (რჩევების გათვალისწინება არ არის სავალდებულო) 
9 საგანმანათლებლო დაწესებულების გადაწყვეტილებით, საჭიროების შემთხვევაში 



 

 

 

 

რეკომენდაცი(ებ)ის ან/და რჩევ(ებ)ის გათვალისწინების შესახებ10 

 

სტანდარტის დასახელება11   

კომპონენტის დასახელება12  

რეკომენდაცია I13   

აღწერა  

რჩევა14 I   

აღწერა  

მტკიცებულებ(ები)ა  

  

 

სტანდარტის დასახელება  

კომპონენტის დასახელება  

რეკომენდაცია II15   

აღწერა  

რჩევა16 II   

აღწერა  

მტკიცებულებ(ები)ა  

 

 

თანდართული დოკუმენტაცია17  

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ის ხელმოწერა 

 
10 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრული 

რეკომენდაციების ან/და რჩევების რაოდენობის გათვალისწინებით 
11   სტანდარტის დასახელება ნუმერაციის მითითებით 
12   კომპონენტის დასახელება ნუმერაციის მითითებით 
13 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებიდან ამონაწერი (რეკომენდაცია 

გადმოიტანეთ უცვლელად) 
14 საგანმანათლებლო პროგრამების  აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებიდან ამონაწერი (რჩევა 

გადმოიტანეთ უცვლელად) 
15 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებიდან ამონაწერი (რეკომენდაცია 

გადმოიტანეთ უცვლელად) 
16 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებიდან ამონაწერი (რჩევა 

გადმოიტანეთ უცვლელად) 
17  თითოეული დოკუმენტის დასახელება და ფურცლების რაოდენობა 



 

 

 

 

 


