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სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ტურიზმის მენეჯმენტის“
   სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ

 
 1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები

1.1. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის,
„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის
№65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის დებულების) 27  მუხლ2

ის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
(შემდგომში - საბჭო) სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნის, დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის
საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის მე-5 პუნქტის5

თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“5

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
გადაწყვეტილებას იღებს საბჭო, თუ „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27 -ე მუხლის2 6

პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამა სრულად ვერ
აკმაყოფილებს აკრედიტაციის სტანდარტებს, კერძოდ, თუ საბჭოს მიერ საგანმანათლებლო
პროგრამა აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას: ერთ სტანდარტთან
მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის
მოთხოვნებთან“ და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც „არ არის
შესაბამისობაში სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
1.3. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-3
პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის დებულების მე-4 პუნქტის მიხედვით,6

პირობითი აკრედიტაციის ვადაა არაუმეტეს 2 წელი.
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 2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1. 2020 წლის 01 ივნისს სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი)
წარმოადგინა №414275 (ცენტრში რეგისტრაციის №422318) სააკრედიტაციო განაცხადი
„ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 17 ივნისის №481884 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ -
ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის
მაძიებლად. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 16 ოქტომბრის №997948 ბრძანებით შეიქმნა
ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც 2020 წლის 23 ოქტომბერს კომუნიკაციის თანამედროვე
ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო 2020 წლის 01 დეკემბერს წარმოადგინა
აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი
პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად: 
 
სტანდარტები შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან
მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

 არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

1. საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი,
სწავლის შედეგები და
მათთან პროგრამის
შესაბამისობა

√

   

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

 

 √   

3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

 

 √   

4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

√
   

5. სწავლების ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

√

   

2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშში ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ
ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4. ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2020 წლის 15 დეკემბერს. სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ
ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება, კერძოდ, პირველი
სტანდარტის შეფასება ნაცვლად „შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ განსაზღვრა როგორც
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„მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, ასევე მე-2 სტანდარტის შეფასება
ნაცვლად„მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ განსაზღვრა როგორც „ნაწილობრივ
შესაბამისია მოთხოვნებთან“. 
 

 3. სარეზოლუციო ნაწილი
 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების2

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის,
მე-3, მე-3   ქვეპუნქტების, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27 -ე2 2 5

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის6

„გ“ ქვეპუნქტის, მე-4 პუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის
დამტკიცების შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის
შედეგად, 16 ხმით არცერთის წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
1. სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დანართი №1-ით
გათვალისწინებულ „ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას 2
წლის ვადით მიენიჭოს პირობითი აკრედიტაცია.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ
ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №1242176 სხდომის ოქმის
№03 ნაწილი, ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. საბჭომ განსაზღცრა შემდეგი რეკომენდაციები:
ა) მიზანშეწონილია მოხდეს პროგრამის სწავლის შედეგების შემცირება (8-10 სწავლისშედეგი).
პროგრამის სწავლის შედეგის ფორმულირება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც შესაძლებელს
გახდის სტუდენტის მიერ მისი მიღწევის გაზომვასა და შეფასებას;
ბ) რეკომენდებულია ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
კურიკულუმის სასწავლო კურსების: ,,ეკოტურიზმის ბიზნესის საფუძვლები“, „ტურიზმის
საინფორმაციო ტექნოლოგიები“, „მემკვიდრეობის ეკონომიკა“, „ფინანსური მენეჯმენტი
ტურიზმში“ -დასახელებები / სათაურები და სილაბუსებში წარმოდგენილი თემატიკა უფრო
მეტად ითვალისწინებდეს ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სპეციფიკას,
იგულისხმება სასწავლო კურსების დასახელებების და შინაარსის თანხვედრა;
გ) რეკომენდებულია სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმის არჩევით ბლოკში-უცხო ენების
შეთავაზება გარდა B2.1 დონისა, მოხდეს A1/A2 და B1/B2 დონეებით, რაც შესაძებლობას მისცემს
სტუდენტს დაბრკოლების გარეშე დაძლიოს სასწავლო კურსი (უცხოენა);
დ) რეკომენდებულია სასწავლო პრაქტიკის სილაბუსი შემუშავდეს დარგის სპეციფიკის
გათვალისწინებით-მიმართულებების (ტურისტული სააგენტო, განთავსების დაკვების
ობიექტები, დაცული ტერიტორია, მუზეუმი, სატრანსპორტო კომპანია) მიხედვით, რათა უფრო
მეტად იქნას უზრუნველყოფილი სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავება;
ე) რეკომენდებულია სასწავლო კურსებში გარკვეული დოზით მოხდეს პრაქტიკული
კომპენენტის ინტეგრირება;
ვ) რეკომენდებულია დაწესებულებამ უწყვეტ რეჟიმში აწარმოოს მაგისტრანტთა მიერ გაცვლით
პროგრამებსა თუ საერთაშორისო /ადგილობრივ კონფერენციებში, პროექტებში ჩართულობის
სტატისტიკა პროგრამის შედეგიანობის შეფასებისმიზნით. ხოლო მიღებული შედეგის
საფუძველზე შეიმუშაოს ქმედითი ღონისძიებები მოცული მაჩვენებლების გაუმჯობესების
მიზნით;
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ზ) მიზანშეწონილია დეტალურად გაიწეროს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში
სამაგიტრო თემის ხელმძღვანელთა ურთიერთობის პროცედურები. ასევე, მაგისტრანტის
ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობები.
თ) რეკომენდებულია დაემატოს ორი საგანი „რისკების მართავა“ და „ოპერაციათა მენეჯმენტი“.
გადაიხედოს „ტურიზმის საინფორმაციო ტექნოლოგიების“ სილაბუსი და მოხდეს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეტი ინტეგრაცია პროგრამაში;
ი) რეკომენდირებულია პროგრამის მიზნების და შედეგების დაზუსტება;
კ) რეკომენდირებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურის ცვლილება მიზნებთან
მიმართებით;
ლ) რეკომენდირებულია პროგრამის სტრუქტურაში სასწავლო კურსების ლოგიკური ბმა და
კურიკულუმი ვითარდებოდეს მარტივიდან რთულისკენ.
მ) რეკომენდირებულია პროგრამაზე დაშვების საგამოცდო საკითხებში უკეთ შეფასდეს
სტუდენტეს ცონდა მარკეტინგსა და ფინანსებში, რათა დაძლეულ იქნას სასწავლო კურსებში:
„სტრატეგიული მარკეტინგი ტურიზმში“ და „ფინანსური მენეჯმნეტი ტურიზმში“.
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2020 წლის 15 დეკემბერს.
6. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №2, ან თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( ) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.www.eqe.ge

საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ბურდული ირაკლი

საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
თიკანაშვილი ნიკა



დანართი №1 

 

 

 

№ ინფორმაციასაგანმანათლებლოპროგრამისშესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ტურიზმის მენეჯმენტი 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა - 

3 სტატუსი აკრედიტებული 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

24/07/2015 №87 

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება 

- 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური მაგისტრატურა 

7 დაშვების წინაპირობები - 

8 კვალიფიკაციის დონე მეშვიდე 

9 კვალიფიკაციის დასახელება ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი ტურიზმის 

მენეჯმენტში 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითებით 

- 

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F – 

2013) 

მოგზაურობა, ტურიზმი და 

დასვენება (1015) 

12 სწავლების ენა ქართული 

13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 120 

14 განხორციელების ადგილი საქართველო, ქ. ბათუმი,6010, 

ნინოშვილის/რუსთაველის 

ქ.№35/32 (I კორპ.) 

15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლა-სწავლების უფლებამოსილება 

- 

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2020 წლი 15 დეკემბერი 

17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების 

შესრულების თაობაზე ანგარიშის 

წარმოსადგენად/მონიტორინგის განსახორციელებლად  

განსაზღვრული ვადა 

- 

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 2022 წლის 15 დეკემბერი 
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