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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

 

სსიპ- შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 220407888 

დაწესებულების სახე სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ფარმაცია 

განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით 

ფარმაციის ბაკალავრი, 0916 

სწავლების ენა ქართული 

კრედიტების რაოდენობა 240 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/ახალი) 

აკრედიტირებულია აკრედიტაციის საბჭოს 

მიერ 27/11/2012, 710 გადაწყვეტილებით 

 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

ცოტნე სამადაშვილი, კავკასიის მედიცინის 

ცენტრი, თბილისი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნათია კვიჟინაძე, სსიპ - თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი , 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ლანა ბოკუჩავა, ა(ა)იპ-ნიუ ვიჟენ 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
▪ ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში „ფარმაციის“ 

საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება 2011 წლიდან. 2012 წელს პროგრამამ გაიარა 

აკრედიტაცია. პროგრამის მიზანია, აღზარდოს კვალიფიცირებული პერსონალი, რომელიც 

დააკმაყოფილებს დარგში არსებულ თანამედროვე მოთხოვნებს და ქვეყანაში არსებულ 

დეფიციტს შეავსებს კვალიფიცირებული პერსონალით. ამ პერიოდში პროგრამაში 

განხორციელდა მთელი რიგი ცვლილებების, შეიცვალა მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, 

სწავლის შედეგების ჩამონათვალი, პროგრამის კომპეტენციების რუქა, დაიხვეწა შეფასების 

მეთოდები, პრაქტიკული კომპონენტის სილაბუსი, შეიცვალა კურიკულუმი. პროგრამა 

განიცდის განახლების პროცესებს, ახორცილებს შიდა მონიტორინგს. 

პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს. ბოლო წლებში შეინიშნება სტუდენტთა რაოდენობის 

ზრდის მცირედი ტენდენცია, რაც ძირითადად აფხაზეთიდან ჩარიცხული სტუდენტების 

ხარჯზეა და ამ მხრივ საინტერესოა ეს მზარდი სტატისტიკა. 

 

 

▪ აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

2020 წლის 10 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 

შედგა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის 

ექსპერტთა ჯგუფის (ცოტნე სამადაშვილი - თავმჯდომარე, ნათია კვიჟინაძე - წევრი, ლანა 

ბოკუჩავა - წევრი) ვიზიტი, „ფარმაციის“ საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ვიზიტამდე აკრედიტაციის ექსპერტთა 

ჯგუფის მიერ შესწავლილ იქნა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიში და 

თანდართული დოკუმენტაცია. 8 ივლისს ცენტრის თანამშრომლის მიერ განხორციელდა 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მოსამზადებელი ონლაინ შეხვედრა, სადაც განხილული 

იყო სტრანდარტებთან შესაბამიშობაში შეფასების მიზნით განსახილველი საკითხები.  

ვიზიტის მსვლელობისას ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემოწმებულ იქნა პროგრამის 

განხორციელებისთვის აუცილებელი მატერიალური რესურსები, კერძოდ დათვალიერებულ 

იქნა უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა - სალექციო აუდიტორიები, კომპიუტერული 

კლასები, პერსონალის სამუშაო სივრცეები, ბიბლიოთეკა. წინასწარ დადგენილი დღის 

წესრიგის შესაბამისად ჩატარდა ინტერვიუები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, 

თვითშეფასების ჯგუფთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან,  

ფარმაციის პროგრამის ხელმძღვანელთან,  აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, 

დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან. ვიზიტის ბოლოს შედგა 

შემაჯამებელი შეხვედრა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან ექსპერტთა ჯგუფის 

ზოგადი შეხედულებების და  ძირითადი მიგნებების  მათთვის გაზიარების მიზნით. 

შეხვედრები მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში და ჰქონდა თანამშრომლობითი ხასიათი.  
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▪ საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

უსდ-ს აღნიშნული პროგრამა მეტნაკლებად განვითარებულია და  საჭიროებს დამატებით, 

როგორც მატერიალური, ასევე ადამიუნარი რესურსით უზრუნველყოფას პროგრამის 

შემდგომი განვითარებისათვის.  

სასწავლო პროგრამა საჭიროებს შემდგომ მოდელირებას და დახვეწას, რომ შემდგომში 

დააკმაყოფილოს შრომის ბაზრის მოთხოვნილებები. 

 

▪ რეკომენდაციები 

უსდ თვითშეფასების დოკუმენტში მიზანი გაწერილია ნათლად, თუმცა მისი მიღწევა, 

შესაბამისი ცვლილებების და გადახალისების გარეშე, როგორიცაა პერსონალი, თავად 

პროგრამა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზა მირწევადი ვერ იქნება. (იხილეთ შესაბამისი 

სტანდარტები და მათი შეფასება) 

აქვე არსანიშნავია ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, რომელიც გარკვეულწილად 

მიეხმარებოდა უსდ აღნიშნული პროგრამის მიზნების მიღწევაში. 

რეკომენდირებულია მატერიალურ ტექნიკური ბაზის დახვეწა, პროგრამის განახლება და 

თანამედროვე ბაზრის მოტხოვნების გატვალისწინებით მოდერნიზება, რაც აღწერილ 

სწავლის შედეგებს რეალისტურს აქცევს. 

რეკომენდებულია პრაქტიკული ნაწილის ზოგადად, ასევე პრაქტიკული კურსის სწავლის 

შედეგების და სტუდნეტთა შეფასების უფრო მეტად ობიექტური კრიტერიუმების 

განსაზღვრა, რაც გაამარტივებს და იოლს გახდის მათ ინტერპრეტირებას პროგრამის 

შემდგომი განვითარების მიზნით. 

 

რეკომენდებულია ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები: ცოდნა და 

გაცნობიერება, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი მკაფიოდ (არა ზოგადად) აღწერდეს 

იმ ცოდნას და უნარებს, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას და იყოს 

უფრო მეტად კონკრეტული და გაზომვადი. 

რეკომენდებულია უფრო მეტი კოორდინაცია და თანამშრომლობა პროგრამის შემუშავებაში 

ჩართული მხარეების წარმომადგენლებთან.   

რეკომენდებულია, ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში სასწავლო კურსები 

აისახოს/განაწილდეს იერარქიული საფეხურის დაცვით (საბაზისოდან რთულისკენ), მაგ: 

ფარმაცევტული ინფორმაცია გადავიდეს არჩევითში, ფარმაცევტული დახმარება გადავიდეს 

ძირითადში საბაკალავრო სწავლების 1 ან 2 სემესტრში,  ასევე გადამოწმდეს სასწავლო 

კურსის სოციალური ფარმაცია, ფარმ. საქმის ორგანიზაცია და ფარმაცევტული საქმიანობის 

სამართლებრივი საფუძვლები“- სახელწოდება, შინაარსი და ლიტერატურა და სილაბუსის 
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ავტორთან ერთად მოხდეს შეთანხმება სასწავლო კურსის კურიკულუმში ასახვის 

,,მიზნობრივობასთან“ დაკავშირებით. 

სასწავლო პროგრამაში მითითებული სამი ძირითადი საგანი: სოციალური ფარმაცია, 

ფარმაციული საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკა, ფარმაცევტული საქმიანობის 

სამართლებრივი საფუძვლები შინაარსობრივად ერთი საგანია და სასურველია მათი 

გაერთიანება ფარმაციული საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკის სახელწოდების ქვეშ.  

წამლის ტექნოლოგიის ასეთი სახით დაყოფა: 

სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია, წამლის სამრეწველო ტექნოლოგია, გალენური პრეპარატე

ბის ტექნოლოგია, პროცესები და აპარატები ფარმაცევტულ მრეწველობაში თემატურად და 

შინაარსობრივად ვერ გადის სწავლის შედეგების კომპეტენციაზე (სასწავლო კურსების 

დონეების რუკა შედეგებთან). 

 

არჩევითი საგნიდან უნდა მოხდეს მაპროფილებელი საგნის  - ფარმაცევტული ზრუნვის 

გადმოტანა ძირითადში და ძირითადი საგნების ნუსხიდან ფარმაცევტული ინფორმაციის და 

ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელმცოდნეობის საგნის გადატანა არჩევითში. 

 

რეკომენდებულია, კურიკულუმში სწორად გაიმიჯნოს და აისახოს სპეციალობის 

ძირითადი/სავალდებულო/არჩევითი კურსები. 

 

რეკომენდებულია ახალი სასწავლო დისციპლინების დამატება, რაც ხელს შეუწყობს 

კურსდამთვრებულის დასაქმებას და კარიერულ ზრდას, რეკომენდებულია ახალი 

მაპროფილებელი საგნების შემოტანა, რომელიც დაეხმარება სტუდენტს ცოდნის 

დაუფლებასა და დასაქმებაში: 

 

 რეკომენდებულია ზოგი საგნის შერწყმა და ამოღება. 

რეკომენდებულია სტუდენტის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების მეთოდები შერჩეული 

და მორგებული იქნას სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

 

რეკომენდებულია სწავლის შეფასების სისტემის და მეთოდების დახვეწა და 

გამრავალფეროვნება. 

 

აუცილებელია აკადემიური პერსონალის რაოდენობის ზრდა. 

აუცილებელია საგნის სწავლება პედაგოგის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე. 

სასურველია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, როგორც ქართულენოვანი, ისე          

ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოების განახლება, რათა უფრო მეტად პასუხობდეს 

მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს და უზრუნველყოფდეს პროგრამის 

თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 

პროგრამის ხელმძღვანელებმა და ადმინისტრაციამ მნიშვნელოვნად უნდა წაახალისოს 

სტუდენტების ინიციატივები, რათა მოხდეს მათი ჩართვა  სამეცნიერო პროექტებში და 

უნივერსიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში.  
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-  

საწარმოო პრაქტიკისათვის სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, ლააბორატორიების  

შექმნა და გაუმჯობესება. 

-  

ინტერნაციონალიზიის ხელშეწყობა. 

 

აკადემიური პერსონალის მეტი ჩართულობა სამეცნიერო-პრაქტიკულ სემინარებში, 

კონფერენციებსა და ტრეინინგებში. 

პროგრამის სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობა. 

რეაკომენდირებულია უსდ მეტი იზრუნოს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიულ განვიტარებაზე 

 

გაცვლითი პროგრამები პროფესორ მასწავლებლებისტვის წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

კომპონენტს პროგრამის სემდგომი დახეწისა და მდგრადობისატვის, რაც პერსონალის 

მაღალი კვალიფიკაციიტ იქნება განპირობებული 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის და სწავლის შედეგებზე გასასვლელად უსდ საჭიროებს 

ლაბორატორიების არსებობას სადაც სტუდენტი მინიმალური პრაქტიკული ჩვევების 

განვითარებას შეძლებს 

 

პროგრამის განხორციელებისატვის და სწავლის სედეგებზე გასვლისტვის 

უმნიშვნელოვანესია პრაქტიკული კომპონენტი, რაც მხოლოდ შესაბამის ბაზებტან 

გაფორმებული ხელსეკრულებებითა და მისი მუდმივი მონიტორინგით არის სესაძლებელი 

 

უსდ საჭიროებს მუდმივად განახლებად ბიბლიოტეკას და სილაბუსებში მითიტებული 

ლიტერატურის მოდერნიზებას. 

 

სტუდენტთა პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარებისათვის აუცილებელი მატერიალურ -

ტექნიკური ბაზის სრულყოფა. 

 

გადაიხედოს სწავლება/სწავლის მეთოდები სილაბუსებში და ნაჩვენები იქნეს როგორ 

იზომება მათი გამოყენებით სწავლის შედეგები  

 

 მეტი ყურადღება დაეთმოს სწავლება/სწავლის იმ მეთოდებს, რომლებიც ანალიტიკური 

აზროვნების განვითარებას უზრუნველყოფს სტუდენტებში. 

რეკომენდებულია სწავლის მეთოდების გამრავალფეროვნება სტუდენტის ცოდნის 

უკეთესად შეფასების მიზნით. 

შეფასების კომპონენტები და მეთოდები მოვიდეს სასწავლო კურსების სპეციფიკასთან 

შესაბამისობაში.  

სასწავლო კურსების შეფასებაში დეტალურად გაიწეროს პრაქტიკულ/ ლაბორატორიულ 

მუშაობებზე სტუდენტის აქტივობის ფორმები და მათი შეფასების კრიტერიუმები. 
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ფარმაციის ბაკალავრის სტუდენტების მეტი ჩართულობა თვითმმართელობის საკითხებში 

და საერთაშორისო ღონისძიებებში. 

მეტი გარე ხარისხის შეფასების ჩატარება, როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო 

დონეზეც 

სისტემური გამოკითხვის შედეგებზე დაფუძნებული სწავლის პროცესში 

შეტანის/გაუმჯობესების პროცესის ეტაპობრივი აღწერა. 

▪ რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

სასურველია დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების გათვალისწინება: უცხო ენის 

ცოდნა, კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული ნაწილის გაზრდა. 

 

სასურველია გადამოწმდეს კურიკულუმში სასწავლო კურსებზე დაშვების 

წინაპირობები და სწორად მოხდეს თითოეული კურსისთვის წინაპირობის 

განსაზღვრა, გათვალისწინებული იქნას კურსის და პროგრამის სპეციფიკა. 

 

სასურველია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, როგორც ქართულენოვანი, ისე 

ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოების განახლება, რათა უფრო მეტად 

პასუხობდეს მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს და უზრუნველყოფდეს 

პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 

 

-სასურველია მოხდეს წამახალისებელი ღონისძიებების გატარება სტუდენტთა 

სწავლებისა და აკადემიური მოსწრების გასაუმჯობესებლად სტუდენტის მიერ 

ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 

▪ საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

▪ განმეორებითი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე 

მიმოხილვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, 

რომლებიც ლოგიკურადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ გეგმას. პროგრამის 

გაუმჯობესებისთვის მუდმივად   ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. 

 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე 

კურსდამთავრებულის მომზადებისკენ არის მიმართული იგი და რა წვლილი შეაქვს  

დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ფარმაციის პროგრამა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტში 2011/2012 სასწავლო 

წლიდან, აკრედიტირებულია 2012 წელს.  

ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანი შეესაბამება სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას და 

სტრატეგიულ გეგმებს. უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიშში პროგრამის მიზანი 

განმარტებულია შენდეგნაირად: „სასწავლო პროგრამის მიზანია სტუდენტზე 

ორიენტირებული სწავლის გამოცდილი მეთოდით, მოამზადოს სააფთიაქო სისტემის (ღია 

და დახურული ტიპის აფთიაქები, ფარმაცევტული დაწესებულებები) კომპეტენტური 

პრაქტიკოსი სპეციალისტები, რომლებიც შრომის ბაზარზე გამოირჩევიან მაღალი 

კონკურენტუნარიანობით“ , „სასწავლო პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტებში ისეთი 

უნარების ჩამოყალიბებას, როგორიცაა პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობა, 

მომსახურება და კრიტიკული აზროვნება“. პროგრამის მიზნები ასახავს ქვეყნის 

ჯანმრთელობის დაცვის სიტემაში არსებულ მოთხოვნებს და მიმართულია 

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და ხარისხიანი ფარმაცევტული სერვისის 

მიწოდებისათვის. თუმცა ვიზიტის განხორციელებისას და ინტერვიუს შედეგებზე 

დაყრდონიბით გამოიკვეთა რომ პროგრამის მიზნები, მისი ცოდნის, უნარების და 

კომპეტენციების ფარგლებში მეტნაკლებად არის ორიენტირებული კურსდამთავრებულის 

კვალიფიკაციაზე. ინტერვიუბზე დაყრდობით რეალობას არ შეესაბამება. 

საგანმანათლებლო მიზნები თავსებადია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მისიასთან, მიზნებსა და სტრატეგიასთან. 
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ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის დაძლევა კურსდამთავრებულს ვერ უზრუნველყოფს 

თანამედროვე სტანდარტების ცოდნითა და უნარჩვევებით. თვითშეფასების დოკუმენტის 

მიხედვით, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტზე და ითვალისწინებს კომპლექსურ 

სწავლებას და მიმართულია ისეთი უნარების ჩამოყალიბებაზე როგორიცაა, კრიტიკული 

აზროვნება, პასუხისმგებლობა, პროფესიონალიზმი.  

ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით, ასევე თვითშეფასების ანგარიშიდანაც იკვეთება 

ინტერნაციონალიზაციის საკითხების და პოლიტიკის მხოლოდ გარკვეული საწყისები, 

რომლებიც აკადემიური პერსონალისთვის და სტუდენტებისთვის მიწოდებული არ არის 

და საჭიროებს მუშაობას შემდგომი განვიტარებისათვის. 

მიუხედავად თითშეფასების ანგარიშში სწორად ჩამოყალიბებული და გაწერილი 

პროგრამის მიზნებისა, ინტერვიუების შედეგებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, რომ 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების არეალი ვიწროა, სტუდნეტები ვერ გადიან შესაბამისს 

სწავლის შედეგებზე და კონკურენციას ვერ უწევენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უსდ თვითშეფასების ანგარიში 

o უსდ სტრატეგიული გეგმა 

o ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა 

o ინტერვიუს შედეგები 

o შრომის ბაზრის და დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი  

რეკომენდაციები: 

უსდ თვითშეფასების დოკუმენტში მიზანი გაწერილია ნათლად, თუმცა მისი მიღწევა, 

შესაბამისი ცვლილებების და გადახალისების გარეშე, როგორიცაა პერსონალი, თავად 

პროგრამა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზა მიღწევადი ვერ იქნება. (იხილეთ შესაბამისი 

სტანდარტები და მათი შეფასება) 

აქვე არსანიშნავია ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, რომელიც გარკვეულწილად 

მიეხმარებოდა უსდ აღნიშნული პროგრამის მიზნების მიღწევაში. 

o წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

o არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 
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მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებსა ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის 

დასრულებისას; 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების 

გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს; 

➢ შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o თვითშეფასების დოკუმენტზე და თანდარტული დოკუმენტების გაანალიზებისას 

პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას და უნარებს რასაც სტუდენტი იძენს მისი 

დამთავრებისას. თუმცა ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით სტუდენტთა ცოდნა და 

კომპეტენცია მეტნაკლებად აკმაყოფილებს ფარმაცევტული ბაზრის თანამედროვე 

მოთხოვნებს. განსაკუთრებით პრობლემურია პროგრამის პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც 

პრაქტიკულად ვერ ხორციელდება, შესაბამისი ბაზების არარსებობის გამო.  

o არსანიშნავია ის ფაქტიც რომ პროგრამის სტრუქტურა არ არის თანამედროვე სტრუქტურაზე 

აწყობილი, რაც პროგრამის შემდგომ დახვეწას საჭიროებს და შესაბამის სტანდარტშია 

აღწერილი. 

o უნივერსიტეტის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არ არის საკმარისი შესაბამისი იმ უნარების 

და კომპეტენციების შესაძებად რაც პროგრამის სწავლის შედეგებშია გაწერილი. უსდ ვერ 

უზრუნველყოფს სტუდენტებს მარტივი ლაბორატორიული სამუშაოს ჩასატარებლად 

უნივერსიტეტის შიგნით.   

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o უსდ თვითშეფასების ანგარიში 

o უსდ სტრატეგიული გეგმა 

o ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა 

o ინტერვიუს შედეგები 

o შრომის ბაზრის და დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი  

რეკომენდაციები: 

 რეკომენდირებულია მატერიალურ ტექნიკური ბაზის დახვეწა, პროგრამის განახლება და 

თანამედროვე ბაზრის მოტხოვნების გატვალისწინებით მოდერნიზება, რაც აღწერილ 

სწავლის შედეგებს რეალისტურს აქცევს. 

რეკომენდებულია ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები: ცოდნა და 

გაცნობიერება, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი მკაფიოდ (არა ზოგადად) აღწერდეს 

იმ ცოდნას და უნარებს, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას და იყოს 

უფრო მეტად კონკრეტული და გაზომვადი 

რეკომენდებულია პრაქტიკული ნაწილის ზოგადად, ასევე პრაქტიკული ნაწილის სწავლის 

შედეგების და სტუდნეტთა შეფასების ობიექტური კრიტერიუმების განსაზღვრა, რაც 

გაამარტივებს და იოლს გახდის მათ ინტერპრეტირებას პროგრამის შემდგომი 

განვითარების მიზნით. 

 

რეკომენდებულია უფრო მეტი კოორდინაცია და თანამშრომლობა პროგრამის შემუშავებაში 

ჩართული მხარეების წარმომადგენლებთან .  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

სასურველია დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების გათვალისწინება: უცხო ენის ცოდნა, 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული ნაწილის გაზრდა. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

 

  X  

 

 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, პროგრამის სტრუქტურა, შინაარსი, სწავლება-სწავლის 

მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და 

მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

უსდ-ს განსაზღვრული აქვს  პირთა პროგრამაზე დაშვების შესაბამისი, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი წინაპირობები და პროცედურები. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, ფარმაციის 

საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამაზე  დაშვების შეაბამისი გამჭირვალე, 

სამართალიანი, საჯარო და ხელმისაწვდომი პროცედურებია. პროგრამაზე ჩარიცხვის 

უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

სერტიფიკაცის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს 

მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის 

საფუძველზე. 

მობილობით ჩარიცხვა პროგრამაზე შესაძელებლია განხორციელდეს 2-ჯერ,  

სავალდებულო პროცედურებისა და სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების 

დაცვით. 
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ინფორმაცია ჩარიცხვის შესახებ ასახულია სასწავლებლის ვებ გვერდზე. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

-„უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონი. 

-ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცნობარი და სხვა საინფორმაციო საშუალებები. 

- სასწავლო უნივერსიტეტის  ვებ გვერდი. 

-ინტერვიუს შედეგები.  

რეკომენდაციები: 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 
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შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. პროგრამის შინაარსი 

ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და  სწავლის შედეგებს. პროგრამის 

სტრუქტურა თანმიმდევრული და ლოგიკურია. შინაარსი და სტრუქტურა უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია 

პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან.   

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

პროგრამა შედგენილია სასწავლო უნივერსიტეტში ‘შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი საგანმანთლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის/შეცევის, შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის“ 

შესაბამისად.  

პროგრამის შედგენაში მონაწილოებდნენ: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, კარიერის 

განვითარების ცენტრი, დარგის აკადემიური პერსონალი, კურსდამთავრებულები, 

დამსაქმებლები, პროგრამის ხელმძღვანელი. სტუდენტთა და ადმინისტრაციასთან 

ინტერვიუერების შედეგად გაირკვა, რომ პროგრამის შემუშავებასა და განხორციელებაში 

სასწავლო და სამეცნიერო კუთხით, სტუდენტები არ იყვენ ჩართულები.  

პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებსა და სწავლის 

შედეგებს, თუმცა სტრუქტურა ნაკლებად თანმიმდევრული და ლოგიკურია, კერძოდ: 

კურიკულუმში სასწავლო კურსები არ არის წარმოდგენილი/განაწილებული იერარქიული 

(საბაზისოდან რთულისკენ) საფეხურების დაცვით, ფარმაციის  სასწავლო კურსებისთვის 

სწორად არ არის განსაზღვრული ან საერთოდ არ არის წარმოდგენილი წინაპირობები, მაგ: 

ფარმაციის მენეჯმენტი, ფარმაციის მარკეტინგი და ა.შ, ასევე, არჩევითი საგნიდან უნდა 

მოხდეს მაპროფილებელი საგნის  - ფარმაცევტული ზრუნვის გადმოტანა ძირითადში და 

ძირითადი საგნების ნუსხიდან ფარმაცევტული ინფორმაციის და ფარმაცევტული და 

სამედიცინო საქონელმცოდნეობის საგნის გადატანა არჩევითში. 

სასწავლო პროგრამაში მითითებული სამი ძირითადი საგანი: სოციალური ფარმაცია, 

ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკა, ფარმაცევტული საქმიანობის 

სამართლებრივი საფუძვლები შინაარსობრივად ერთი საგანია და სასურველია მათი 

გაერთიანება ფარმაცევტული. საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკის ქუდის ქვეშ. წამლის 

ტექნოლოგიის ასეთი სახით დაყოფა: 

სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია, წამლის სამრეწველო ტექნოლოგია, გალენური პრეპარატ

ების ტექნოლოგია, პროცესები და აპარატები ფარმაცევტულ მრეწველობაში თემატურად და 

შინაარსობრივად ვერ გადის სწავლის შედეგების კომპეტენციაზე (სასწავლო კურსების 

დონეების რუკა შედეგებთან). 

პროგრამაში არ არის გათვალისწინებული თანამედროვე ფარმაციის გამოწვევები და 

მოთხოვნები, საგნების ჩამონათვალი მოძველებულია და საჭიროებს გადახალისებას, ახალი 

მიმართულებების შემოტანას და შესაბამისობას თანამედროვე ფარმაცეტვული ბაზრის 

მოთხოვნებთან. 

ფარმაციის საბაკალავრო სასწავლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს: 

თავისუფალი (სავალდებულო) -40 კრედიტი და თავისუფალი (არჩევითი)-20 კრედიტებს. 

ძირითადი სპეციალობა მოიცავს 165 კრედიტს, რომელიც წარმოდგენილია სასწავლო 

კურსების სახით. 10 კრედიტი განკუთვნილია საწარმოო პრაქტიკისათვის. არჩევით საგნებს 

ეთმობა 15 კრედიტი.  

თავისუფალი (სავალდებულო)  სასწავლო კურსების კომპონენტიდან სტუდენტმა უნდა 
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დააგროვოს 40 კრედიტი  და მოიცავს: საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, უცხო ენის, 

აკადემიური წერის უნარების შეძებას. 

პროგრამაზე ჩასარიცხად სტუდენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ მოეთხოვებათ 

მხოლოდ ინგლისურის ჩაბარება, ჩარიცხვის შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნელყოფს 

ჯგუფების დიფერენცირებას უცხო ენის ცოდნის დონის მიხედვით. 

ასევე პროგრამაში გამოიყენება სწავლის მეთოდები, რომელიც მოიცავს ლექციებს, 

სემინარებს, პრაქტიკულ  ნაწილს, სტუდენტთა ინტერვიუს შედეგად გაირკვა, რომ 

საწარმოო და ფარმაცევტული პრაქტიკა მწირია და ნაკლებ ინფორმაციული. 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ აკადემიურ პირებთან ინტერვიუს დროს 

გამოიკვეთა ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც სასწავლო პროგრამაში სილაბუსების და 

მასში სწავლების მეთოდები მოძველებულია.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o  სასწავლო პროგრამა/კურიკულუმი  

o  საგანმანათლებო პროგრამის კომპონენტები (სილაბუსები) 

o  ინტერვიუს მასალები   

რეკომენდაციები: 

რეკომენდებულია, ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში სასწავლო კურსები 

აისახოს/განაწილდეს იერარქიული საფეხურის დაცვით (საბაზისოდან რთულისკენ), მაგ: 

ფარმაცევტული ინფორმაცია გადავიდეს არჩევითში, ფარმაცევტული დახმარება გადავიდეს 

ძირითადში საბაკალავრო სწავლების 1 ან 2 სემესტრში,  ასევე გადამოწმდეს სასწავლო 

კურსის სოციალური ფარმაცია, ფარმ, საქმის ორგანიზაცია და ფარმაცევტული საქმიანობის 

სამართლებრივი საფუძვლები“- სახელწოდება, შინაარსი და ლიტერატურა და სილაბუსის 

ავტორთან ერთად მოხდეს შეთანხმება სასწავლო კურსის კურიკულუმში ასახვის 

,,მიზნობრივობასთან“ დაკავშირებით. 

  

არჩევითი საგნიდან უნდა მოხდეს მაპროფილებელი საგნის  - ფარმაცევტული ზრუნვის 

გადმოტანა ძირითადში და ძირითადი საგნების ნუსხიდან ფარმაცევტული ინფორმაციის 

და ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელმცოდნეობის საგნის გადატანა არჩევითში. 

                     

სასწავლო პროგრამაში მითითებული სამი ძირითადი საგანი: სოციალური          ფარმაცია, 

ფარმ. საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკა, ფარმაცევტული საქმიანობის სამართლებრივი 

საფუძვლები შინაარსობრივად ერთი საგანია და სასურველია მათი გაერთიანება ფარმ. 

საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკის ქუდის ქვეშ. წამლის ტექნოლოგიის ასეთი სახით 

დაყოფა:სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია, წამლის სამრეწველო ტექნოლოგია, გალენური პ

რეპარატების ტექნოლოგია, პროცესები და აპარატები ფარმაცევტულ მრეწველობაში 

თემატურად და შინაარსობრივად ვერ გადის სწავლის შედეგების კომპეტენციაზე 

(სასწავლო კურსების დონეების რუკა შედეგებთან). 
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 რეკომენდებულია გადამოწმდეს კურიკულუმში სასწავლო კურსებზე წინაპირობები და 

სწორად მოხდეს თითოეული კურსისთვის წინაპირობის განსაზღვრა, გათვალისწინებული 

იქნას კურსის და პროგრამის სპეციფიკა.  

 

 რეკომენდებულია, კურიკულუმში სწორად გაიმიჯნოს და აისახოს სპეციალობის 

ძირითადი/სავალდებულო/არჩევითი კურსები. 

რეკომენდებულია ახალი სასწავლო დისციპლინების დამატება, რაც ხელს შეუწყობს 

კურსდამთვრებულის დასაქმებას და კარიერულ ზრდას. 

 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.3. სასწავლო კურსი 

➢ ძირითადი სპეციალობის თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო კურსის 

შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

➢ სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის 

სფეროს/დარგის აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

• ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო 

კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) მეტწილად შეესაბამება ამ კურსის 

შინაარსსა და სწავლის შედეგებს. სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო 

ლიტერატურა და სასწავლო მასალა მოძველებულია და რაოდენობრივად ბევრია. 

ამასთან, მიზანშეწონილია მოხდეს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, როგორც 

ქართულენოვანი, ისე ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოების განახლება, რათა 

უფრო მეტად პასუხობდეს მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს, ასევე 

უზრუნველყოფდეს პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 

• პროგრამაში შემავალი ცალკეული კომპონენტების (სასწავლო კურსის სილაბუსების) 

დამუშავების დროს აშკარად გამოიკვეთა პრობლემა, რომელიც პირდაპირ 

უკავშირდება სტუდენტის ცოდნისა და გაცნობიერების კომპეტენციაზე გასვლას. 

მაგ: ძირითად საგნებში მითითებული წამლის და სააფთიაქო ტექნოლოგიები,  

გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია, პროცესები და აპარატები ფარმაცევტულ 

მრეწველობაში ვერ უზრუნველყოფს სტუდენტის ცოდნის დონის ამაღლებას 

წამლის ტექნოლოგიის კუთხით, მაშინ როცა მთლიანად ამოვადნილია მზა წამლის 

ფორმების ტექნოლოგია, რაც მეტად მნიშვნელოვანი დისციპლინაა ფარმაცევტის 

პროფესიაში.  

შეფასების სისტემა პრაქტიკულ მეცადინეობებზე (0,1,2 ქულა) და სწავლის 

მეთოდები (ზეპირი გამოკითხვა (სემინარი), წერითი გამოკითხვა(ქვიზი), 

დემონსტრირება ძალიან მწირია და მოითხოვს გამრავალფეროვნებას. შეფასების 

კომპონენტის განსაზღვრისას ყურადღება ექცევა საგნის სპეციფიკას. თუმცა 

სასწავლო კომპონენტების დეტალურმა დამუშავებამ ცხადჰყო, რომ ამ უკანასკნელის 

საპირისპიროდ სასწავლო კურსების სილაბუსებში ავტორები ცოდნის შეფასების 

ერთგვაროვან მეთოდებს იყენებენ და მეთოდიკის შერჩევის დროს საგნის სპეციფიკა 

არ არის გათვალისწინებული. 

ამასთან, სასწავლო ფარმაცევტული და ტექნოლოგიური პრაქტიკა მატერიალურ 

ტექნიკური ბაზის არარსებობის გამო ვერ უზრუნველყოფს სტუდენტის 

დაკმაყოფილებას და ცოდნის მიღებას. 

სასწავლო პროგრამის და თვითშეფასების დოკუმენტის გაანალიზებისას აღმოჩნდა, 

რომ შინაარსობრივად განსხვავებულ საგნებს ერთი და იგივე აკადემიური 

პერსონალი ასწავლის. აუცილებელია  აკადემიური პერსონალის რაოდენობის ზრდა 

და ამასთან, საგნის სწავლება უნდა განხორციელდეს პედაგოგის კვალიფიკაციის 
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გათვალისწინებით.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o  სასწავლო პროგრამა/კურიკულუმი 

o  საგანმანათლებო პროგრამის კომპონენტები (სილაბუსები)  

o  ინტერვიუს მასალები   

რეკომენდაციები: 

-რეკომენდებულია ახალი მაპროფილებელი საგნების შემოტანა, რომელიც 

დაეხმარება სტუდენტს ცოდნის დაუფლებასა და დასაქმებაში 

- რეკომენდებულია ზოგი საგნის შერწყმა და ამოღება. 

- რეკომენდებული სტუდენტის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების მეთოდები 

შერჩეული და მორგებული იქნას სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

- რეკომენდებულია სწავლის შეფასების სისტემის და მეთოდების დახვეწა და 

გამრავალფეროვნება 

-აუცილებელია აკადემიური პერსონალის რაოდენობის გაზრდა 

-აუცილებელია საგნის სწავლება პედაგოგის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე 

-აუცილებელია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, როგორც ქართულენოვანი, ისე 

ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოების განახლება, რათა უფრო მეტად 

პასუხობდეს მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს და უზრუნველყოფდეს 

პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 

 

-რეკომენდებულია ახალი მაპროფილებელი საგნების შემოტანა, რომელიც 

დაეხმარება სტუდენტს ცოდნის დაუფლებასა და დასაქმებაში 

- რეკომენდებულია ზოგი საგნის შერწყმა და ამოღება. 

- რეკომენდებული სტუდენტის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების მეთოდები 

შერჩეული და მორგებული იქნას სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

- რეკომენდებულია სწავლის შეფასების სისტემის და მეთოდების დახვეწა და 
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გამრავალფეროვნება 

-აუცილებელია აკადემიური პერსონალის რაოდენობის გაზრდა.   

-აუცილებელია საგნის სწავლება პედაგოგის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე.  

 

- რეკომენდირებულია ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის, როგორც 

ქართულენოვანი, ისე ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოების განახლება, 

რათა უფრო მეტად პასუხობდეს მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს 

და უზრუნველყოფდეს პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

-  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.4 პრაქტიკული, სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო  და 

ტრანსფერული უნარების განვითარება 

პროგრამა უზრუნველყოფს, სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ტრანსფერული უნარების 

განვითარებას და/ან მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის ხელმძღვანელთან და სტუდენტებთან ინტერვიუს შედეგად მოგვეცა  

საშუალება, ინფორმირებული დასკვნა გაგვეკეთებინა, რომ სტუდენტები არ არიან 

ჩართულები  სტუდენტთა კონფერენციებში, კვლევით პროექტებსა ან სხვა, კურიკულუმს 
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მიღმა, აქტივობებში და ამასთან სტუდენტთა ინტერვიუირების შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

ისინი ინფორმირებულები არ არიან უნივერსიტეტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ.  

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს სავალდებულო პრაქტიკას 

სპეციალობაში, რომლის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

თვითშეფასების დოკუმენტის ანალიზით პრაქტიკის კრედიტების რაოდენობა 5-დან 

გაიზარდა 10 კრედიტამდე, თუმცა ბაზების და ლაბორატორიების სიმწირის გამო 

სტუდენტები ვერ ეუფლებიან პრაქტიკულ გამოცდილებას, ამასთან, სტუდენტთა 

ინტერვიურების შედეგად მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რეაქტივების სიმცირის გამო 

სასწავლო უნივერსიტეტის ლაბორატორაში დამოუკიდელი მუშაობის საშუალება არ 

ეძლევათ და პრაქტიკული მეცადინეობს ატარებს პედაგოგი, სადაც სტუდენტები მხოლოდ 

აკვირდებიან პროცესს.  

სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლით და 

ინტერვიუების შედეგად გაირკვა, რომ ფარმაციის პროგრამას პრაქტიკის ობიექტებთან 

(დამსაქმებლებთან) გაფორმებული აქვს უფრო მეტად მემორანდუმები და არა 

ხელშეკრულებები. 

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამის სილაბუსები. 

o მემორანდუმები ობიექტებთან. 

o ინტერვიუს შედეგები (პროგრამის ხელმძღვანელთან, სტუდენტებთან, აკადემიურ 

და მოწვეულ პედაგოგებთან).   

რეკომენდაციები: 

-  

- პროგრამის ხელმძღვანელებმა და ადმინისტრაციამ მნიშვნელოვნად უნდა 

წაახალისოს სტუდენტების ინიციატივები, რათა მოხდეს მათი ჩართვა  

სამეცნიერო პროექტებში და უნივერსიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში.  

- საწარმოო პრაქტიკისათვის სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, 

ლააბორატორიების  შექმნა და გაუმჯობესება 

- ინტერნაციონალიზიის ხელშეწყობა 

- აკადემიური პერსონალის მეტი ჩართულობა სამეცნიერო-პრაქტიკულ 

სემინარებში, კონფერენციებსა და ტრეინინგებში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐  არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.5 სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება-სწავლის მეთოდების 

გამოყენებით. სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის 

შინაარსს, სწავლის შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

პროგრამის განხორციელების დროს გამოყენებული სწავლება/სწავლის მეთოდები მოიცავს 

შემდეგ აქტივობებს - დისკუსია-დებატები, პრეზენტაცია, სემინარი და სხვ. სილაბუსებით 

გათვალისწინებული სწავლება-სწავლის მეთოდები მეტნაკლებად უზრუნველყოფს 

სასწავლო კურსებით განსაზღვრული პრაქტიკული უნარების, ანალიზისა და მსჯელობის, 

დარგთან დაკავშირებული შემთხვევების შეფასების, სტრატეგიული გადაწყვეტილებების 

და ზოგადად პროგრამით დასახული სწავლის შედეგების მიღწევას. 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის მიერ ხდება სტუდენტთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება და სწავლების შესაბამისი მიდგომების 

გამოყენება, კერძოდ, პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის, ასევე, სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების მიერ ინტერვიუების დროს 

დადასტურდა პროფესორ-მასწავლებელთა მზაობა სილაბუსებით გათვალისწინებული 

საკონტაქტო და საკონსულტაციო საათების მიღმა გაუწიონ სტუდენტებს დამატებითი 

კონსულტაციები. 
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აკადემიური პერსონალთან და სტუდენტებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა სილაბუსით 

გათვალისწინებული სწავლების მეთოდების არასრულყოფილი გამოყენება, 

ამასთანსასწავლო პრაქტიკის ჩატარებისათვის აუცილებელი ფარმაცევტული 

ლაბორატორიებისა და ბაზების სიმწირე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o   

o სწავლება-სწავლის მეთოდები; 

o გამოკითხვის შედეგები;  

o  ინტერვიუს შედეგები. 

რეკომენდაციები: 

- სტუდენტთა პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარებისათვის აუცილებელი 

მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის სრულყოფა. 

- გადაიხედოს სწავლება/სწავლის მეთოდები სილაბუსებში და ნაჩვენები იქნეს 

როგორ იზომება მათი გამოყენებით სწავლის შედეგები.  

-  მეტი ყურადღება დაეთმოს სწავლება/სწავლის იმ მეთოდებს, რომლებიც 

ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას უზრუნველყოფს სტუდენტებში. 

რეკომენდებულია სწავლის მეთოდების გამრავალფეროვნება სტუდენტის მიერ 

სწავლის შედეგების მიღწევის მიზნით.   

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

             ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

2.6. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  

გამჭვირვალეა და კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

 

შეფასების სისტემა სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი დოკუმენტით და სასწავლო პროცესის განხორციელების ერთ-ერთი 

ასპექტია და ემსახურება, როგორც სტუდენტის მიღწევების კონტროლს, ასევე სწავლის 

პროცესში სტუდენტთა და აკდემიური პერსონალის უკუგების უზრუნველყოფას. 

სილაბუსის შინაარსისა და შეფასების სისტემის შესახებ სტუდენტები ინფორმირებულები 

არიან.  

ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის 

სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის #3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის 

შესაბამისად. 

ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში 

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - 

შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოოს შეფასება 

(100 ქულა). შუალედური და დასკვნითი შეფასება მოიცავს შეფასების კომპონენტს, 

რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის და კომპეტენიცების შეფასების 

ხერხს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, გამოკითხვა, საშინაო დავალება). სილაბუსებში 

არსებული შეფასების მეთოდები მწირია: სტუდენტის შეფასება 1,2 ან იშვიათად 3 ქულით  

ვერ ახორციელებს ზუსტად და ობიექტურად სტუდენტის ცოდნის შეფასებას, რამაც 

შესაძლოა გამოიწვიოს სტუდენტის დემოტივაციაც.  

პროგრამის სტუდენტების შეფასება ხდება ხუთი სახის დადებითი ((A) ფრიადი – შეფასების 
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91-100 ქულა, (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა, (C) კარგი – 

მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა, (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 

61-70 ქულა, (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა) და ორი სახის უარყოფითი 

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა და (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური 

შეფასების 40 ქულა და ნაკლები) შეფასებით და სტუდენტს საგანი თავიდან აქვს 

შესასწავლი. (FX) ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o პროგრამა და სილაბუსები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o ინტერვიუს შედეგები  

რეკომენდაციები: 

- შეფასების კომპონენტები და მეთოდები მოვიდეს სასწავლო კურსების 

სპეციფიკასთან შესაბამისობაში, რათა შესაძლებელი გახდეს  სწავლის 

შედეგების მიღწევის გაზომვა. 

 სასწავლო კურსების შეფასებაში დეტალურად გაიწეროს პრაქტიკულ/ 

ლაბორატორიულ მუშაობებზე სტუდენტის აქტივობის ფორმები და მათი შეფასების 

კრიტერიუმები.  

-  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

-სასურველია მოხდეს წამახალისებელი ღონისძიებების გატარება სტუდენტთა სწავლებისა 

და აკადემიური მოსწრების გასაუმჯობესებლად სტუდენტის მიერ ჩამოყალიბებული 

პრიორიტეტების გათვალისწინებით.  

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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             X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

  X  

 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, შესაბამისი 

სერვისების შეთავაზებით; ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, 

ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 

ჩართულობას ადგილობრივ და/ან საერთაშორისო პროექტებში. 

 

3.1 სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ განვითარებასთან  

დაკავშირებით მხარდაჭერას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტის მომსახურება ხორციელდება სასწავლო 

უნივერსიტეტში არსებული სხვადასხვა ცენტრების მეშვეობით, მაგ. სტუდენტური 

მომსახურების ცენტრი, კარიერის განვითარების ცენტრი, უცხო ენის კურსები და ა.შ. 

სტუდენტისთვის განკუთვნილია საკონსულტაციო საათები, როგორც ადმინისტრაციული 

პერსონალისაგან, ისევე აკადემიური პერსონალისაგან, რომელიც გაწერილია სილაბუსში. 

სტუდენტებისთვის ეს ინფორმაცია მარტივად ხელმისაწვდომია როგორც ამობეჭდილ 

ვერსიაში, ისევე ელექტრონულად ვებ-გვერდზე. 

თითოეულ სტუდენტს გააჩნია თავისი პროფილი სწავლის პროცესის მართვის 

ელექტორნულ სისტემაში, სადაც მისთვის შესაძლებელია, რომ ნახოს სასწავლო ბარათი, 

აირჩიოს საგნები, თვალყური ადევნოს მიღებულ შეფასებებსა და მინიჭებულ კრედიტებს. 

 

ახალჩარიცხული სტუდენტების შემთხვევაში, ინფორმირებულობისთვის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულია სრული ინფორმაცია 
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რეგისტრაციის შესახებ,  ასევე სწავლის დაწყებისთანავე სტუდენტური თვითმმართელობა 

ხვდება მათ, რათა გაზარდოს ინფორმირების დონე. 

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს ასევე სტუდენტთა თვითმმართველობა, რომელიც 

უნივერსიტეტის მართვაში აქტიურად იღებს მონაწილეობას, თუმცა ფარმაციის 

სტუდენტები ნაკლებად არიან ჩართული თვითმმართველობის ორგანოებში.  

ასევე აღსანიშნავია სტუდენტი-დედების მხარდაჭერის მექანიზმის არსებობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფარმაციის ბაკალავრის სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას 

უნივერსიტეტის მიერ დაორგანიზებულ კონფერენციებში მონაწილეობას, მათი 

ჩართულობა საერთაშორისო კონფერენციებსა თუ გაცვლით პროგრამები ნაკლებია.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საკონსულტაციო შეხვედრების განრიგი (ვებ-გვერდი). 

o სილაბუსები. 

o ინტერვიუ შედეგები. 

o ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://www.zssu.ge/zssu2/node/1376. 

რეკომენდაციები: 

ფარმაციის ბაკალავრის სტუდენტების მეტი ჩართულობა თვითმმართელობის 

საკითხებში და საერთაშორისო ღონისძიებებში. 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

N/A 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

http://www.zssu.ge/zssu2/node/1376
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3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o  

არ შეფასდა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
o  

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სტუდენტთა  X   
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მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 

  

 

 

 

 

4. სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

ადამიანური, მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს 

პროგრამის მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. 

 

4.1 ადამიანური რესურსი 

 

➢ პროგრამას ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომლებსაც 

აქვთ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია; 

➢ პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო პროცესის წარმართვას და ასევე, 

სამეცნიერო- კვლევითი/შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა 

მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს შორის ბალანსი უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას; 

➢ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი 

ცოდნა და გამოცდილება და უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში; 

➢ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო 

რაოდენობისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალით. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

o პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 2 აფილირებული პროფესორი, 9 

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, 12 მოწვეული პერსონალი. აკადემიური 

პერსონალის რაოდენობა სპროგრამაზე ცარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობასტან 

სეადგენს 25/19 ხოლო აფილირებულისა 11/19. პროგრამის განხორციელებაში 

მონაწილე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა 

უნდა უზრუნველყოფდეს საგანმანატლებლო პროგრამიტ განსაზღვრული სასწავლო 

პროცესის წარმარტვას. აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს სორის ტანაფარდობა 

არის 13/12 რაც პროგფამის მდგრადობას უნდა განაპირობებდეს. სწავლების 

პროცესსი ცართული აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის სერცევა ხდება ღია 

კონკურსის წესიტ, კანონის გათვალისწინებით,  და დამყარებულია მათ სამეცნიერო, 

პედაგოგიურ და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში.  
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o ინტერვიუს შედეგებზე დაყრდნობით გაირკვა, რომ განსხვავებული შინაარსის 

მქონე რამოდენიმე მაპროფილებელ საგნის სალექციო კურსს ერთი და იგივე 

ადამიანი უძღვება.  

o პროგრამის ხელმძღვანელი ჩართულია პროგრამის განხორციელებასა და 

შემუშავებაში, თუმცა პროგრამის და სწავლის შედეგების შეფასების მიხედვით 

ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია ვფიქრობთ, რომ გადასახედია და მოითხოვს 

შემდგომ დახვეწას. ხელმძღვანელის კოორდინირებული მუშაობა აკადემიურ და 

ადმინისტრაციულ პერსონალთან და დამსაქმებლებთან მწირია და საჭიროებს 

ოპტიმიზაციას. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი 

o ინტერვიუს შედეგები 

o შრომითი ხელსეკრულებები 

o კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. (CV, პუბლიკაციების სია) 

o სტრუქტურურლი ერთეულების დებულებები და სამუშაო არწერილობა  

რეკომენდაციები: 

პროგრამის ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია საჭიროებს შემდგომ დახვეწას, რაც 

შესაბამისად აისახება პროგრამის შემდგომ განვითარებასა და მდგრადობაში. 

 

სხვადასხვა შინაარსის საგნის სალექციო კურსი უნდა წარიმართებოდეს შესაბამისი 

დარგის სპეციალისტის მიერ.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 



30 

 

              X ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.2 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება 

 

➢ დაწესებულება რეგულარულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური, 

სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შეფასებასა და  შედეგების ანალიზს; 

➢ უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაზე, ასევე ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის 

განხორციელებას. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o უსდ პერიოდულად აწარმოებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის 

შეფასებას. ეს ხორციელდება უნივერსიტეტში შემუშავებული პერსონალის 

საქმიანოს შეფასების წესის მიხედვით. პერსონალური საქმიანობის შეფასება 

მოიცავს : შესრულებული სამუშაოს შეფასების დაგეგმვას, შესრულებული სამუშაოს 

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებას და შესრულებული სამუშაოს შეფასების 

შედეგების ანალიზს. შეფასებისთვის შემუშავებულია კრიტერიუმები და 

ინდიკატორები. გარდა არსებული წესისა , უსდ აწარმოებს პერიოდულ 

გამოკითხვებს, რომელიც შემდგომ იქცევა საფუძვლად შესაბამისად დაგეგმილი 

ღონისძიებისა. (ტრენინგი, სხვა ტიპის პროფესიული ზრდა-განვითარების 

ხელშეწყობა) 

o უსდ გააჩნია აკადემიური პერსონალის წახალისების მექანიზმები, რაც 

გათვალისწინებულია როგორც აფილირებული ასევე მოწვეული პერსონალისთვის 

და მიმართულია მოტივაციის ამაღლების გზით პროფესიული განვითარებისკენ. 

o უსდ ცდილობს იზრუნოს პროგრამასი ჩართული აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე, ტრენინგების, აკადემიური შვებულების, 

გაცვლითი პროგრამების სახით, ასევე სხვა უსდ ერთად გამართულ 

კონფერენციებში მონაწილეობის და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის სახით. შემდგომი წლის გეგმაში უნივერსიტეტს გაწერილი აქვს 

აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვიტარების ზრუნვის კომპონენტი, 

თუმცა მიმდინარე პერიოდში მსგავსი აქტივობები მცირეა და საჭიროებს 

ოპტიმიზაციას, რასაც ინტერვიუსშსედეგებიც ადასტურებს. 
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მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უსდ თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუს სედეგები 

o „შეფასების მეთოდოლოგია“ 

o გამოკითხვის სედეგები 

o ჩატარებული ტრენინგები, კონფერენციები 

 

რეკომენდაციები: 

რეკომენდირებულია უსდ მეტი იზრუნოს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიულ განვითარებაზე 

 

გაცვლითი პროგრამები პროფესორ მასწავლებლებისთვის წარმოადგენს 

მნიშვნელოვან კომპონენტს პროგრამის შემდგომი დახეწისა და მდგრადობისათვის, 

რაც პერსონალის მაღალი კვალიფიკაციით იქნება განპირობებული 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.3 მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური 

აღჭურვილობით, რაც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად.  
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o უსდ მატერიალურ ტექნიკური რესურსი მხოლოდ თეორიული კურსისთვის არის 

საკმარისი, როგორიცაა აუდიტორიები, კომპიუტერით და სხვა საჭირო ინვენტარით 

აღჭურვილი სასწავლო სივრცეები, ასევე ბიბლიოთეკა, სამკითხველო სივრცე. რაც 

შეეხება პრაქტიკულ კომპონენტს, ლაბორატორიულ სამუშაოს, რომელიც ფარმაციის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ამისთვის საკმარისი მატერიალურ ტექნიკური 

რესურსი უნივერსიტეტს არ გააჩნია. გადასახალისებელია უსდ ძირითად შენობაში 

არსებული სიმულაციური აფთიაქიც.  

o უსდ პრაქტიკულ ბაზებთან აქვს გაფორმებული მემორანდუმები, ვიზიტის დროს 

მხოლოდ რამოდენიმე მცირე ზომის აფთიაქთან მოხდა ონლაინ ჩართვა და ამ მხრივ 

მათი შეფასება გართულებულია. თუმცა პრაქტიკულ სხვა უფრო მსხვილ ბაზასთან, 

რომელთა საქმიანობა უფრო დიდია და ასეთ ბაზაზე მიღებული პრაქტიკა 

მნიშვნელოვანია ბაკალავრისთვის, ჩვენს მიერ დათვალიერებული ვერ იქნა და 

არცერთი არ მდებარეობს ქ.ზუგდიდში.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o უსდ თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუს შედეგები 

o უსდ ბიბლიოთეკა 

o მატერიალურ ტექნიკური ბაზის დათვალიერება 

o არსებული ხელშეკრულებები და მემორანდუმები  

რეკომენდაციები: 

პროგრამის განხორციელებისათვის და სწავლის შედეგებზე გასასვლელად უსდ 

საჭიროებს ლაბორატორიების არსებობას სადაც სტუდენტი მინიმალური 

პრაქტიკული ჩვევების განვითარებას შეძლებს 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის და სწავლის შედეგებზე გასვლისთვის 

უმნიშვნელოვანესია პრაქტიკული კომპონენტი, რაც მხოლოდ შესაბამის ბაზებთან 

გაფორმებული ხელსეკრულებებითა და მისი მუდმივი მონიტორინგით არის 

შესაძლებელი. 

 

უსდ საჭიროებს მუდმივად განახლებად ბიბლიოთეკას და სილაბუსებში 

მითიტებული ლიტერატურის მოდერნიზებას.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  
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o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              x ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

4.4  პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

 

პროგრამის/ ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური 

რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის 

საჭიროებებს. 

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o პროგრამის ბიუჯეტი წარმოადგენს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის ბიუჯეტის ნაწილს. იგი ძირითადად სტუდენტების მიერ გადახდილი 

თანხით და სტუდენტების მიერ მიღებული სახელმწიფო დაფინანსების 

შემოსავლებით ივსება. უნივერსიტეტს გააჩნია სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, 

რომელიც ასევე გაწერილია და გათვლილია ბიუჯეტიც. შესაბამისად 

დივერსიფიცირება კონკრეტულად პროგრამებისა ვერ ხდება. ფაკულტეტის დეკანი 

საჭიროების დროს რექტორის ადმინისტრაციასტან ერთად განიხილავს 

საჭიროებებს დამატებითი ხარჯების გამოყოფისთვის ასეთის არსებობის 

პირობებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o ინტერვიუს შედეგები 
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o თვითშეფასების ანგარიში 

o უსდ ბიუჯეტი 

o დაფინანსების წყაროები 

o სტრატეგიული განვითარების გეგმით გათვალისწინებული სამწლიანი სამოქმედო 

გეგმის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები 

o რექტორის ბრძანება  

რეკომენდაციები: 

წინადადება(ები), რომელიც უსდ-მ უნდა გაითვალისწინოს იმისათვის რომ პროგრამამ 

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

ბიუჯეტის გამჭვირვალეობისატვის უმჯობესი იქნებოდა მისი დივერსიფიცირება ფაკულტეტებისა 

და სკოლის მიხედვით. 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              X შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               ☐  მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

  

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

  X  
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5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

სწავლების ხარისხის განვითარების მიზნით პროგრამა იყენებს შიდა და გარე ხარისხის 

სამსახურებს,  პერიოდულ მონიტორინგსა და შეფასებას უწევს პროგრამას. აგროვებს და 

აანალიზებს რელევანტურ ინფორმაციას შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  

განსავითარებლად. 

5.1 შიდა ხარისხის შეფასება 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და იყენებს 

ხარისხის შეფასების შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს შიდა ხარისხის შეფასებას სხვადასხვა 

მიმართულებით: პროგრამაში ჩართული პერსონალისთის შემუშავეულია კითხვარი 

ხარისხის უზრუნვეოყოფის სამსახურის მიერ, ასევე შემუშავებულია სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულთა კუთხვარებიც. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ატარებს გამოკითხვას რექტორის 

სამართლებრივი აქტით შექმნილ ჯგუფთან (რომელშიც შედიან როგორც ადმინისტრაციის, 

ასევე აკადემიური პერსონალი წარმომადგენლები) ერთად.  პროგრამის ხარისხის 

უზრუნველყოფა ეფუძნება პრინციპს - "დაგეგმე, განახორციელე, შეამოწმე, განავითარე". 

აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულებისა და სტუდენტების გამოკითხვის 

შედეგები წარმოდგენილია, თუმცა პროგრამასთან ბმულ შედეგებზე გადაწყვეტილება და 

მიღებული ზომები არ არის ნათელი (თვითშეფასებაში აღნიშნულია ფარმაციის 

პრაქტიკული ნაწილი, თუმცა ამის განხორციელების გზები არ არის დაკონკრეტებული).  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების დოკუმენტი. 

o ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის სამსახურებრივი ბარათი. 

o სტუდენტთა/დამსაქმებელთა/კურსდამთავრებულთა/პერსონალ და შრომის ბაზრის 

კვლევის გამოკითხვის ფორმები. 

o რექტორის ბრძანება კვლევის ჩატარების და ანალიზის უზრუნველსაყოფად 

მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

o საგანმანათლებლო პროგრამის და სასწავლო კურსების სწავლის შედეგების 
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შეფასების ფორმები .   

რეკომენდაციები: 

რეკომენდებულია გაიწეროს პროცესი ფარმაციის პრაქტიკული კომპონენტის 

გაზრდის შესახებ (კრედიტების რაოდენობა, საათობრივი განაწილება და 

პრაქტიკული ბაზები).  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

5.2 გარე ხარისხის შეფასება 

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი გარე ხარისხის შეფასების 

ერთადერთი მექნიზმი წინა აკრედიტაციის დასკვნა და აკრედიტაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებაა. თვითშეფასების დოკუმენტიდან გამომდინარე, გათვალისწინებული 

იქნა ყველა მოცემული რეკომენდაცია. 

თუმცა სხვა გარე შეფასების მექნიზმები ამ პროგრამასთან მიმართებაში არ ჩანს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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o თვითსეფასების ანგარიშის დოკუმენტი 

o ინტერვიუ 

o დასკვნა და რეკომენდაციები  

რეკომენდაციები: 

მეტი გარე ხარისხის შეფასების ჩატარება, როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო 

დონეზეც  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

               X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

                             ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

5.3. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის 

მეშვეობით. შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

ფარმაციის ბაკალავრის პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

ხორციელდება აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე 
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პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და დამსაქმებლების , კერძოდ მათი 

სისტემური გამოკითხვის (კითხვარები წარმოდგენილია), გამოკითხვის შედეგების 

შეგროვებისა და ანალიზის მეშვეობით. 

აღსანიშნავია, რომ დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგები ნათელია, თუმცა კარგად არ 

ჩანს სწავლების ხარისხის გაუმჯობესბის პროცესი შედეგებზე დაფუძნებით. 

ასევე თვითშეფასების ანგარიშიდან ჩანს მზაობა მეტი განვითარების, რადგან 

აღნინუშნულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური რექტორისთის შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგი სრულყოფის მიზნით 

გასატარებელ ღნისძიებათა თაობაზე სასწავლო პროცესის და საგანმანათლებლო 

პროგრამების მონიტორონგის საფუძველზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ 

o ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ჩატარებული მონიტორინგის მასალები, 

შედეგების ანალიზი, რეკომენდაციები.  

რეკომენდაციები: 

სისტემური გამოკითხვის შედეგებზე დაფუძნებული სწავლის პროცესში 

შეტანის/გაუმჯობესების პროცესის ეტაპობრივი აღწერა.  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

საუკეთესო პრაქტიკა (არსებობის შემთხვევაში):  

o პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე 

ნიშნული ან მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
 

o მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა წინა 

აკრედიტაციის შემდეგ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 
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              X მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტი შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 X   

  

 

თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - ზუგდიდის 

შეოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ფარმაცია, ბაკალავრიატი 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 35 

 

პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა 

 

სტანდარტები შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

მეტწილად 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

1. საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი, სწავლის 

შედეგები და მათთან 

პროგრამის შესაბამისობა 

  X  

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

  X  

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

 X   

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
  X  

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

 X   

 
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა, ცოტნე სამადაშვილი     

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  
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სახელი, გვარი, ხელმოწერა, ნათია კვიჟინაძე      

 

 


