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რეფორმის მიზნები

უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და 
კონკურენტუნარიანი ადამიანური კაპიტალის შექმნა

საქართველოს მთავრობის  ოთხპუნქტიანი გეგმის შესრულების 
ხელშეწყობა

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით 
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

(359-ე მუხლი - განათლებისა და ტრენინგების სფეროში თანამშრომლობა)



3 შედეგეზე ორიენტირებული  შეფასების სისტემის დანერგვა

საერთაშორისო ექსპერტების, სტუდენტებისა და დამსაქმებელთა 
ჩართვა შეფასების პროცესში

ექსპერტთა კორპუსის განახლება და განვითარება

სააპელაციო პროცედურების დანერგვა

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია 

ხარისხის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაცია და გაძლიერება

განვითარებაზე ორიენტირებული, გამჭვირვალე და მოქნილი 
შეფასების პროცედურის დანერგვა

მონიტორინგის სისტემის გამართვა

ცენტრისა და დაწესებულებების მხრიდან მეტი საჯაროობის 
უზრუნველყოფა

არსებული სისტემის ანალიზი (2013-2015)



4

რეკომენდაციების გათვალისწინებით განხორციელებული 
საკანონდებლო ცვლილებები (2015-2017)

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა საქმიანობის წესი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულება

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დებულებები

განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ კანონი

უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი 
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რეკომენდაციების გათვალისწინებით ცვლილებების 
განხორციელება (2015-2017)

ცენტრის სტრუქტურული რეორგანიზაცია

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტები 

ექსპერტთა განახლებული კორპუსი

პირობითი აკრედიტაცია და სააპელაციო პროცედურები

შეფასების მოქნილი სისტემა (სამდონიანი შეფასება, ნაწილობრივი 
შესაბამისობა)

მონიტორინგის პირობებისა და პროცედურების დაზუსტება

ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა (ექსპერტთა დასკვნები და 
აუდირებული ფინანსური ანგარიშები)
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ცვლილებების დანერგვის პროცესი (2017)

საპილოტე ინსტიტუციური შეფასებები 

(მათ შორის სამედიცინო მიმართულებით WFME-ის მოთხოვნების შესაბამისად)

საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით ინგლისურენოვანი 
პროგრამების აკრედიტაცია

მედიცინისა და სამართლის მიმართულების პროგრამების 
განმავითარებელი შეფასება 

მხარდამჭერი ღონისძიებები, კონსულტაციები და ტრენინგები
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შეფასებების შედეგად გამოკვეთილი გამოწვევები

მართვის ეფექტიანობა

პრიორიტეტების 
განსაზღვრა

ადამიანური რესურსის 
სიმცირე

რესურსების ოპტიმიზაცია

პროგრამების კავშირი შრომის 
ბაზრის მოთხოვნებთან
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კვალიფიკაციების სისტემა - მართვა და განვითარება

მიზანი

ეროვნული კვალიფიკაციების ერთიანი სისტემის მართვისა და
განვითარებისათვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა

ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოს პრინციპებთან დაახლოება

განხორციელებული საქმიანობა

მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლითაც
განისაზღვრა კვალიფიკაციების შემუშავების, მართვისა და
განვითარების პრინციპები

შემუშავდა ეროვნული კვალიფიკაციებისა და სწავლის სფეროების
კლასიფიკატორის განახლებული დოკუმენტები

ETF-თან თანამშრომლობით დაინერგა განახლებული
საკვალიფიკაციო ჩარჩო
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შემდეგი ნაბიჯები

ასოცირების 
ხელშეკრულების 

ფარგლებში ნაკისრი 
ვალდებულებების  

ჯეროვნად შესრულება

ENQA-ს 
წევრობისათვის 
პროცედურების 
განხორცელება

განახლებული ხარისხის 
მექანიზმების დანერგვა

(საავტორიზაციო და 
სააკრედიტაციო პროცესების 

განხორციელება)

განახლებული 
კვალიფიკაციების 
სისტემის (NQF) 

დანერგვა

WFME-ის აღიარების 
მოპოვება

EFQM-ის ხარისხის 
მართვის მოდელის 

დანერგვა

ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სააგენტოებთან თანამშრომლობა და მეტი 

განმავითარებელი ღონისძიებების 
განხორციელება
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გმადლობთ ყურადღებისთვის!

მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო 

(+995 322) 200 220 

info@eqe.ge


