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ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ1 

დაწესებულების სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი  

 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო კოდი 211328701  

 

დაწესებულების სახე უნივერსიტეტი  

 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

ფარმაცია  

 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი  

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია2  ფარმაციის ბაკალავრი  

 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი ფარმაცია Pharmacy  
- 0916 

 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითება  
(მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში) 

 

სწავლების ენა ქართული  

ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 ECTS 

პროგრამის სტატუსი 

(ავტორიზებული/აკრედიტებული/პირობით 

აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, 

თარიღი) 

აკრედიტებული  

საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის      

7 ნოემბერი გადაწყვეტლება N198 
 

 

 

 

 

                                                             
1 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში: მიეთითება ერთობლივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულებები; „დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

კოდის“ და „დაწესებულების სახის“ მითითება არ არის სავალდებულო უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად აღიარებული უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებ(ებ)ისათვის 
2 უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

ერთად ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში თუ განსხვავდება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის ფორმულირება, მიეთითება ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით 
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ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

თავმჯდომარე (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 

მაკა ჯავახია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

ნინო ქიმერიძე, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

წევრი (სახელი, გვარი, უსდ/ორგანიზაცია, 

ქვეყანა) 

 

 

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
 ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 
     ექსპერტთა ჯგუფს განსახილველად გადაეცა  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაცია, 

რომელმაც აკრედიტაცია გაიარა 2019 წლის 7 ნოემბერს (გადაწყვეტილება N198). საგანმანათლებლო 

პროგრამის აკრედიტაციის პროცესი შედგა 2019 წლის 17-18 სექტემბერს სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 21 აგვისტოს N744 ბრძანების თანახმად. 

ექსპერტთა ჯგუფი: დოქტ. ნ. შაშიაშვილი, სტუდენტი ექსპერტი ლ. ბოკუჩავა. 

ექსპერტთა კომისიის მუშაობის შედეგად დადგინდა საგანმანათლებლო პროგრამის სრული 

შესაბამისობა აკრედიტაციის ხუთივე სტანდარტთან, ექსპერტთა ჯგუფს არ ჰქონდა რეკომენდაციები, 

მხოლოდ პროგრმის განმავითარებელი რჩევები, რომელთაგან ნაწილის რეალიზაცია შესაძლებელი 

გახდა ეტაპობრივად. შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამამ მიიღო აკრედიტაცია 7 წლით.  

       იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის N69/ნ (10.04.2019) ბრძანების N3 დანართის თანახმად განისაზღვრა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 

„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის ვადები, უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან შესაბამისობაში 

მოყვანილი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ექსპერტიზის მიზნით წარადგინა სსიპ-

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში. 

        საგანმანათლებლო პროგრამის პორტფოლიოში გარდა პროგრამისა და სასწავლო კურსების 

სილაბუსებისა, უსდ-მ წაროადგინა შესაბამისი ანგარიშის ფორმა მტკიცებულებების პაკეტით                       

(7 საქაღალდე). შესაბამისობის ანგარიშში წარმოდგენილი კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან 

შესაბამისობაში მოყვანილი და 2021 წლის 28 იანვარს N8 თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს 

სხდომაზე დამტკიცებული საგანმანათლებლო პროგრამა დანართი დოკუმენტებით (მათ შორის: 

სასწავლო კურსების სილაბუსები, აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები და კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, მემორანდუმები პრაქტიკის განმახორციელებელ ობიექტებთან).  

არსებული მოცემულობის საფუძველზე ექსპერტთა ჯგუფმა წარმოადგინა ანალიზი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კვალიფიკაციის ჩარჩოსთან შესაბამისობის მიმართებით.  

       ინფორმაცია პროგრამის შესახებ: პროგრამის ხანგრძლივობა - 4 წელი; პროგრამის მოცულობა - 240 

ECTS-ის კრედიტი (აკადემიური წელი - 60 კრედიტი, სემესტრი - 30 კრედიტი); 1 კრედიტი = 30 სთ                 

(მოიცავს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს). 
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 აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 
    სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  ცენტრის დირექტორის MES 8 21 0000706223,  

13/07/2021 ბრძანების საფუძველზე  აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფმა  შემადგენლობით: მაკა 

ჯავახია (თავმჯდომარე); ნინო ქიმერიძე (წევრი) განახორციელა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ფარმაცია არაგეგმიური მონიტორინგი. 

პროგრამის შეფასება განხორციელდა დაწესებულებაში ვიზიტის გარეშე. 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე მიმოხილვა 

      სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შესაბამის სამსახურებთან 

დათქმის თანახმად, საგანამანათლებლო პროგრამის კვალიფიკაციის ჩარჩოსთან და აკრედიტაციის 

სტანდარტებთან შესაბამისობა დადგინდა პირველ, მეორე და მეოთხე სტანდარტებთან მიმართებაში. 

 

 რეკომენდაციები 
       1.2 კომპონენტი 

 

 სწავლის შედეგების ქვერუბრიკა ცოდნა-გაცნობიერება ჩამოყალიბდეს უმაღლესი განათლების 

მეექვსე დონის შესაბამისი გაზომვადი კრიტერიუმების საშუალებით. 

       

         2.3. კომპონენტი 

 

 მოვიდეს უცხოური ენების სასწავლო კურსების სილაბუსებში წარმოდგენილი სწავლის 

შედეგების აღწერილობითი ნარატივი განალებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში. 

 

 

 რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 

       2.3 კომპონენტი 

 სასურველია, სილაბუსებში აისახოს საკონსულტაციო საათები 

 საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 ხელახალი 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 და რა წვლილი შეაქვს  სფეროსა და 

საზოგადოების განვითარებაში. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

         

         საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტისა და დანართების 

შესწავლის შემდგომ დადასტურდა, რომ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებს ძირეული 

ცვლილება არ განუცდია. შესაბამისობის ანგარიშში წარმოდგენილი იყო სააკრედიტაციოდ 2021 

წლის 28 იანვრის N8 თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებული 

საგანმანათლებლო პროგრამა. აკრედიტაციის ექსპერტთა შეფასებით წინამდებარე 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება უმაღლესი განათლების მე-6 დონეს, ის 

დაკავშირებულია უნივერსიტეტის მისიასა და ღირებულებებთან, რომელიც თავის მხრივ 

გულისხმობს: კონკურენტუნარიანი, მაღალი დარგობრივი კომპეტენციის, თანამედროვე 

მოთხოვნების სპეციალისტების, პროფესიული ზრდის უნარის მქონე ფარმაციის ბაკალავრის 

მომზადებას.  

        პროგრამის მიზნები და შესაბამისად სწავლის შედეგები პირდაპირ კავშირშია დასაქმების 

ბაზართან. რასაც ასევე ადასტურებს მტკიცებულების სახით წარმოდგენილი მემორანდუმები 

მსხვილ ფარმაკო-ტექნოლოგიურ მწარმოებლებთან.   

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 3); 

 უნივერსიტეტის მისია; 

რეკომენდაციები: 

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 

მნიშვნელოვანი მიღწევები და/ან პროგრესი (მოქმედი აკრედიტებული პროგრამის 

შემთხვევაში)  
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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 

              ☐ 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 

     საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი აგებულია უნივერსიტეტის მისიასა და 

ღირებულებებზე. სწავლის შედეგები ფორმირებულია ფარმაციის ბაკალავრის მიერ 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებულ სამ კომპეტენციაში: ცოდნა-გაცნობიერება, 
უნარი და პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა. 

    ცოდნის კომპეტენციაში სტუდენტს შეუძლია  ჩამოთვალოს და კრიტიკულად განსაზღვროს 

საბაზისო და ბიოსამედიცინო სასწავლო კურსების მნიშვნელობა ფარმაცევტულ დისციპლინებთან 

მიმართებაში. აღწერს და განმარტავს ფარმაცევტული ნედლეულის, პროდუქციის დამზადების,  

ანალიზის, სტანდარტიზაციის მნიშვნელობას ეფექტიანი,  უსაფრთხო,  და ხარისხიანი 

ფარმაკოთერაპიისათვის; აქვე უნდა განიმარტოს, რომ როგორც პროგრამაში, ისე სილაბუსებში უნდა 

დაკორექტირდეს  ცოდნა-გაცნობიერების რუბრიკა და გაიწეროს განახლებული სტანდარტების 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

    საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში კურსდამთავრებული გამოიმუშავებს 

კონკრეტული უნარების სპექტრს, როგორიცაა: სამკურნალო ნედლეულის, სუბსტანციის, 

ფარმაცევტული პროდუქციის ანალიზის, ხარისხის კონტროლის, სტანდარტიზაციის, სხვადასხვა 

ტიპის ანალიზის მონაცემთა შეგროვების, კლასიფიცირების და დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბების; პრაქტიკის სივრცეში კონკრეტული მითითების საფუძველზე მცირემოცულობის 

პროექტის დაგეგმის და ეტაპობრივად განახორციელების.   

კურსდამთავრებული იღრმავებს პასუხისმგებლობის და დამოუკიდებლობის ხარისხს, აქედან 

გამომდინარე, განსაზღვრავს პროფესიული განვითარების მიზნით სწავლის საჭიროებებს  და  

დამოუკიდებლად გეგმავს როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური მუშაობის პროცესს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები (დანართი 3, დანართი 4); 

 თსსუ საგანმანათლებლბო პროგრამის შესაბამისობის ანგარიში; 
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რეკომენდაციები: 

 სწავლის შედეგების ქვერუბრიკა ცოდნა-გაცნობიერება ჩამოყალიბდეს უმაღლესი 

განათლების მეექვსე დონის შესაბამისი გაზომვადი კრიტერიუმების საშუალებით. 

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 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 
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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 

   თსსუ-ს ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული 

ზოგადი განათლების ატესტატის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

        პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები მოიცავს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებულ 

შედეგებს, უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი საგნების პრიორიტეტებისა და მათი შესაბამისი 

კოეფიციენტების გათვალისწინებით.  

სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინიციატივით, 2020 - 2021 სასწავლო წლიდან 

ჯანდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვისათვის აბიტურიენტი ვალდებულია 

ჩააბაროს შემდეგი საგნები:  

• ქართული ენა და ლიტერატურა;  

• უცხოური ენა;  

• ბიოლოგია;  

• ერთ-ერთი შემდეგი საგანი: მათემატიკა, ქიმია და ფიზიკა (აბიტურიენტი ირჩევს მინიმუმ ერთს).  

     თსსუ ფარმაციის ფაკულტეტზე ჩარიცხვისათვის, თითოეულ საგანში მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარია - 35%+1.  

    ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომელთაც მოპოვებული აქვთ უმაღლესი 

განათლების მიღების უფლება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად, რომელშიც მიღებული აქვთ 

საშუალო ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

       პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები ლოგიკურად არის დაკავშირებული პროგრამის 

შინაარსთან, სწავლის შედეგებთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან.  

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა გამჭვირვალეა, 

უზრუნველყოფილია შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე პირთა შერჩევა, 

რაც პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის წინაპირობაა. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა (დანართი 3) 

 თსსუ-ს ვებგვერდი; www.tsmu.edu 

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):  
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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 

              ☐ ნაწილობრივ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ არ არის შესაბამისობაში მოთხოვნებთან 

 

 

2.2 საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 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 

 

თსსუ-ს ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია გაიარა 2019 წელს და აგებულია ECTS  

სისტემის საფუძველზე, ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად; პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და 

კომპლექსურობა შეესაბამება ბაკალავრიატის საფეხურს, შესაბამისობაშია მისანიჭებელ 

კვალიფიკაციასთან და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას; კრედიტების 

გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია კონკრეტული სასწავლო კურსის შინაარსობრივი 

მოცულობა და მის შესასრულებლად საჭირო დრო;  

 ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელია (8 სემესტრი) და ითვალიწინებს 

240 ECTS კრედიტის შესრულებას:   

105 კრედიტი – საბაზისო და ზოგად–ტრანსფერული სასწავლო კურსები: მათ შორის,                              

48 კრედიტი – საბაზისო სამედიცინო დისციპლინები,                                                                                            

10 კრედიტი – უცხო ენები,                                                                                                                                               

5 კრედიტი – სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები;  

91 კრედიტი – პროფესიული დისციპლინები;  

30 კრედიტი – პროფესიული პრაქტიკა.  

ამის გარდა, 14 კრედიტი განსაზღვრულია არჩევითი სასწავლო კურსებისათვის. სტუდენტი 4 

წლის განმავლობაში, მისთვის სასურველ სემესტრებში (პირველი –მეშვიდე), ჯამურად ირჩევს 12 

კრედიტს შეთავაზებული 16 ელექტიური სასწავლო კურსიდან, ხოლო 1 სემესტრის სტუდენტები 

ირჩევენ მათთვის განკუთვნილი 2 ელექტიური სასწავლო კურსიდან ერთ-ერთს. პროგრამა ჯამში 

მოიცავს 240 კრედიტს. 

      საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგებს განსაზღვრავს ცალკეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსებში ასახული სწავლის შედეგების ერთობლიობა, პროგრამაში შემავალი თითოეული 
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სასწავლო კურსი არის ლოგიკურად და თანამიმდევრულად დალაგებული. 

     საბაკალავრო პროგრამაში სწავლის შედეგების მიღწევის მიზნით გამოყენებულია სწავლების 

ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა: ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; ჯგუფური მუშაობა; 

დემონსტრირების მეთოდი; ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; როლური და სიტუაციური თამაშები; 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; წერითი მუშაობის მეთოდი; პრაქტიკული მეთოდები და 

სხვა.  

      პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ღია და გამჭვირვალეა. ნებისმიერ პირს აქვს შესაძლებლობა 

გაეცნოს პროგრამას, მის სტრუქტურას  და დაშვების წინაპირობებს.      

      ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგები იძლევა კურსდამთავრებულისათვის 

განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლისა და უკვე მიღებული კომპეტენციის ფარგლებში 

ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობას. 

     თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

არ შეცვლილა.  

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 3) 

 სასწავლო კურსების სილაბუსები  (დანართი 4) 

 ვებგვერდი: www.tsmu.edu 

 
 

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

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 
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2.3. სასწავლო კურსი 

 ძირითადი სფეროს თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის სწავლის შედეგებს, ხოლო ყოველი სასწავლო 

კურსის/საგნის/მოდულის/კონცენტრაციის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა 

შეესაბამება ამ კურსის სწავლის შედეგებს; 

 სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სწავლის სფეროს აქტუალურ 

მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

      თსსუ-ს ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის 

სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს, ასევე, თითოეული 

სასწავლო კურსის შინაარსი უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნისა და სწავლის შედეგების 

მიღწევას. თითოეული სასწავლო კურსისთვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა 

(საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა 

და სწავლის შედეგებს. თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურს. პროგრამის სწავლის შედეგებთან მათი შესაბამისობის 

დასადგენად შემუშავებულია სწავლის შედეგების რუკა. 

     ასევე, საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა ადეკვატურია და 

ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას. საკონტაქტო საათების რაოდენობა სხვადასხვა 

სწავლა-სწავლების მეთოდები (ლექცია, პრაქტიკული, სემინარი, ლაბორატორია და სხვა) 

შეესაბამება ამ კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ  დარგობრივი 

სილაბუსების სწავლის შედეგები სამ კომპეტენციაზეა გადაწყობილი, მაგრამ ცოდნის ნაწილი 

დასაკორექტირებელია აქტიური ზმნების აწმყო დროში. თითქმის ყველა სილაბუსში ვხვდებით 

ზმნებს: იცის, ფლობს, აქვს. ბუნდოვანია როგორ ზომავენ სწავლის შედეგს ? 

       თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები ფასდება შესაბამისი კომპონენტებით 

(მაგ., აქტივობა, ზეპირი გამოკითხვა, ტესტი, ქვიზი, პრაქტიკული სამუშაო, პრეზენტაცია, 

პროექტი, დასკვნითი გამოცდა) და სათანადო კრიტერიუმებით, რომლებიც 

განსხვავებულია სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე და აღწერილია 

სილაბუსში. ფასდება სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევა. ყოველი 

სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასების სისტემაში თითოეული კომპონენტისთვის 

გაწერილია რუბრიკები და მოცემულია ქულების გრადაცია რუბრიკების მიხედვით. სილაბუსების 

ანალიზმა გვიჩვენა, რომ პროგრამის სასწავლო კურსები ხორციელდება დარგის მეცნიერების მიერ 

გამოცემული უახლესი ინფორმაციის შემცველი სახელმძღვანელოებით და ელექტრონული 

სალექციო კურსები ე.წ ,,ჰენდაუთები“, რომლებიც ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას ხელს უწყობს ისიც, რომ 

თსსუ-ის ბიბლიოთეკა ჩართულია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში. 

       საგანამანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტების  ერთობლიობა 

უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას  

უმაღლესი განათლების „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ მეექვსე საფეხურის  სათანადო 

დონით.  

     გარკვეული შესწორება უნდა განხორციელდეს უცხოური ენების სასწავლო კურსის სილაბუსებში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ წინამდებარე სილაბუსებში მოცემული სწავლის შედეგები მსგავსია. პირველ 

რიგში უცხოური ენების სწავლის შედეგები უნდა გაიწეროს უცხოური ენების სწავლისა და 

სწავლბის ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს ენობრივი დონეების შესაბამისად, ხოლო ამასთან 

სწავლის შედეგების ცოდნის კომპეტენციები უნდა აღიწეროს უმაღლესი განათლების მე-6 დონის 

აღმწერის შესაბამისად.. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი3) 

 სასწავლო კურსების სილაბუსები (დანართი4) 
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რეკომენდაციები: 

 მოვიდეს უცხოური ენების სასწავლო კურსების სილაბუსებში წარმოდგენილი სწავლის 

შედეგების აღწერილობითი ნარატივი განახლებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში. 

 

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

 სასურველია, სილაბუსებში აისახოს საკონსულტაციო საათები 

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 

 

 

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 

 

   ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა, სწავლის შედეგებისა და საფეხურის შესაბამისად, 

უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას და/ან მათ 

სამეცნიერო/კვლევით პროექტებში ჩართვას, რაც შეესაბამება სწავლების პირველ საფეხურს. 

პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ორგანიზებული და დაგეგმილია პროგრამის სწავლის 

შედეგების შესაბამისად;  

     პროგრამის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს პროფესიული პრაქტიკა (30 კრედიტი), 

რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტებს განივითარონ აუცილებელი პრაქტიკული უნარები 

და ის ხორციელდება თსსუ–ის ფარმაციის ფაკულტეტის დეპარტამენტების, ფარმაციის 
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ფაკულტეტის სამეცნიერო–კვლევითი და პრაქტიკული უნარ–ჩვევების ლაბორატორიის, თსსუ–ის 

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის, ფარმაცევტული კომპანიების „ავერსი–ფარმა“, 

„პე–ეს–პე–აფთიაქი“, ფარმაცევტული საწარმო „ნეოფარმი“–ის ბაზაზე, მათთან გაფორმებული 

მემორანდუმის საფუძველზე. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფარმაცევტულ კომპანიებთან გაფორმებული მემორანდუმები (დანართი 7 ) 
  

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 

 

 

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 

 

   ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილია თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსი, სადაც გაწერილია სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგია.  სასწავლო კურსის სილაბუსებში 

წარმოდგენილი სწავლება-სწავლის მეთოდები,  შეესაბამება აკადემიური უმაღლესი განათლების 
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საფეხურს,  

   სწავლების მეთოდები დაფუძნებულია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების პრინციპებზე. 

ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული 

სასწავლო კურსის, ცალკეული კომპონენტის განსახორციელებლად გამოიყენება სწავლა/სწავლების 

სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდი:  ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; ჯგუფური 

მუშაობა; დემონსტრირების მეთოდი; ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; როლური და სიტუაციური 

თამაშები; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; წერითი მუშაობის მეთოდი; პრაქტიკული 

მეთოდები და სხვა. სწავლების მეთოდების შერჩევისას გათვალისწინებულია სასწავლო კურსის 

მიზანი და შედეგი.  

    პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში გაწერილი სწავლა-სწავლების მეთოდები,  

შესაბამისობაშია სწავლების საფეხურსა და კურსის შინაარსთან. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 3) 

 სილაბუსები (დანართი 4);  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

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 

 

 

 

 
2.6. სტუდენტების შეფასება 
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სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  გამჭვირვალეა და 

კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

      პროგრამის კომპონენტებში სტუდენტის მიღწევების შეფასება ხორციელდება „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის #3  ბრძანებით დამტკიცებული 

შეფასების სისტემის თანახმად.  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის მიერ 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის 

შემდეგ, რაც გამოიხატება საკრედიტო სისტემით გათვალისწინებული ერთ–ერთი დადებითი 

შეფასებით. შეფასების მეთოდები საგანმანათლებლო პროგრამის თითოეულ კომპონენტში 

უზრუნველყოფს ამავე კომპონენტით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას და 

მითითებულია პროგრამის თითოეული კომპონენტის სილაბუსში, 

      სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო შეფასება ითვალისწინებს შუალედური 

შეფასებებისა (60 ქულა ) და დასკვნითი გამოცდის შეფასებებს (40 ქულა).   

ა) შუალედურ შეფასებება მოიცავს ლექცია-პრაქტიკულებზე სტუდენტის დასწრების კომპონენტს, 

ყოველდღიურ აქტიურობას და მიმდინარე რეიტინგულ შეფასებას. შუალედური შეფასება შეიძლება 

ითვალისწინებდეს სხვა კომპონენტებსაც;  

ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას, მაქსიმალურ შეფასებას ეთმობა 40 ქულა. 

      სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასების 

მეთოდებიდან ძირითადად გამოიყენება: ტესტური, ზეპირი ან კომბინირებული შემაჯამებელი 

გამოცდა.  

     შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახულია ყოველი სასწავლო კურსის 

სილაბუსში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 3);  

 სილაბუსები (დანართი 4);  
 

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 
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      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 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

 

 

 

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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 
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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 

 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელი. 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 
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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 

მიღწევები, 

მათთან 

ინდივიდუალუ

რი მუშაობა 
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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 

     საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 

აკადემიური პერსონალის მიერ, რომელთაც აქვთ შესაბამისი დარგობრივი კომპეტენციები, რაც 

დასტურდება მათი რეზიუმეებითა და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციით. მათ შორის: პროფესორი 

13, ასოცირებული პროფესორი 32, ასისტენტ-პროფესორი 37 (ყველა (82) აფილირებული პირი). 

      ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან პროგრამის 

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით პერსონალის განახლება არ განხორციელებულა. პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალის კვალიფიკაცია უშუალოდ შეესაბამება სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტის შინაარსს. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირების რეზიუმეები და  კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი 5) 

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 
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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 

              ☐ 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 

     თვითშეფასების დანართებში წარმოადგენილი აკადემიური პერსონალის რეზიუმეების 

მიხედვით შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ 

პირებს აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომელიც შეესაბამება უმაღლესი განათლების მეექვსე 

დონეს. მასალებში ასახულია აკადემიური პერსონალის კვლევების მიმართულებები, მათი 

პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ჩამონათვალი. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირების რეზიუმეები და  კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები  

რეკომენდაციები: 

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

დააკმაყოფილოს სტანდარტის მოთხოვნები  

რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის  

არასავალდებულო ხასიათის რჩევები პროგრამის განვითარებისთვის 
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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 

              ☐ 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.  

 

 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

     საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამის შესაბამისობის შეფასების პროცესში პროგრამის 

მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას არ განუცდია ცვლილება. საგანმანათლებლო პროგრამას ამ ეტაპზე 

აქვს საბაზისო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის 

განმახორციელებლებს საჭირო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო ფართით (შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით: განსახორციელებლად საჭირო გარემო: სანიტარული კვანძები, ბუნებრივი 

განათებისა და  გათბობის ცენტრალური სისტემები, დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა 

უსაფრთხოობა და ჯანმრთელობა, დაწესებულებას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური 

საჭიროებების მქონე პირებისთვის), პერსონალური კომპიუტერებით, მუდმივმოქმედი ინტერნეტ-

მომსახურებით, ბიბლიოთეკითა და სამეცნიერო ბაზებზე წვდომით. 

      პროგრამა ხორციელდება ფარმაციის ფაკულტეტის პროფილური დეპარტამენტების, ფარმაციის 

ფაკულტეტის სამეცნიერო - კვლევით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ლაბორატორიასა და  

უნივერსიტეტის საბაზისო დეპარტამენტების ბაზაზე, საერთო ფართით 8325 კვ.მ., განთავსებული 

თსსუ–ის პირველ, მესამე და მეოთხე სასწავლო კორპუსებში. 

     პროგრამის განხორციელებისათვის გამოიყენება: 125 პერსონალური კომპიტერი, 79 ლეპტოპი, 59 

პროექტორი, 77 საბეჭდი და ასლგადამღები ტექნიკა, სასწავლო მიკროსკოპები – 181. 

     პროგრამა ფლობს უახლესი აპარატურითა და ხელსაწყოებით აღჭურვილ პროფილურ 

დეპარტამენტების ლაბორატორიებს, მათ შორის: მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი, 

ლაბორატორიული ლიოფილიზატორი, როტაციული ამაორთქლებელი, “ანდერსენის კასკადური 

იმპაქტორი“, „ერვეკას“ ხსნადობის, დაშლადობის, სიმტკიცის და ცვეთადობის ტესტერები, „ფრანსის 
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დიფუზური უჯრედები“.  თანამედროვე სპექტროფოტომეტრები, ანალიზური სასწორები, 

ლაბორატორიული წყლის აბაზანები, ციფრული ვისკოზიმეტრი, ამწოვი და მაშრობი კარადები, 

იმუნიფერმენტული ანალიზატორი, ეთერზეთების მისაღები აპარატები, ცენტრიფუგა, მაგნიტური 

შემრევი, მუფელი, ქრომატოგრაფიული კამერები, უკუმცივარები, საცრების კომპლექტი, 

ერთპუანსონიანი მინი სატაბლეტე, ფოტოკოლორიმეტრები, პოლარიმეტრი, რეფრაქტომეტრი, 

წყლის გამოსახდელი აპარატი და სხვ. მსგვ. 

      წინამდებარე მატერიალური რესურსები სტუდენტს საშუალებას აძლევს უშუალოდ ჩაერთონ 

ლაბორატორიულ პროცესებში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 მემორანდუმები კვლევით დაწესებულებებთან და ინსტიტუციებთან (დანართი 7 );  

 საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 3) 

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) 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

               შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ 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. 
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 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის აღწერითი მიმოხილვა და ანალიზი 

 

      საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსებასთან დაკავშირებით ექსპერტთათვის 

ხელმისაწვდომი აღმოჩნდა ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც: ფარმაციის ბაკალავრის 

ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის 2019 წლის ბიუჯეტი, რომელიც შეადგენს 1 118 275 

ლარს. პროგრამის ძირითად რესურსს შეადგენს საგანმანათლებლო საქმიანობიდან მიღებული 

შემოსავლები. უნივერსიტეტის შემოსავლების უდიდესი ხვედრითი წილი მოდის 

საგანმანათლებლო საქმიანობაზე. პროგრამის ბიუჯეტი გათვალისწინებულია ფაკულტეტის 

ბიუჯეტში. თსსუ-ს 2019 წლის ბიუჯეტი 2012 წელთან შედარებით თითქმის 4-ჯერ არის 

გაზრდილი.  

      პროგრამის საკუთარი შემოსავლების წყაროებია: სწავლის საფასურიდან შემოსავალი; 

სამეცნიერო კვლევითი გრანტებიდან შემოსავალი; კანონმდებლობით ნებადართული საკუთარი 

შემოსავალი. სამეცნიერ საქმიანობა; სამედიცინო საქმიანობა; სხვა ეკონომიკური საქმიანობა. 

2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებში უდიდესი ხვედრითი წილი - 74,48% მოდის 

საგანმანათლებლო საქმიანობიდან შემოსავლებზე, სამედიცინო საქმიანობიდან შემოსავალი 

შეადგენს 23,25%-ს, სამეცნიერო საქმიანობიდან 1,83%-ს, სამეცნიერო გრანტებიდან 0.44%-ს. 

საგანმანათლებლო საქმიანობიდან/სწავლის საფასურიდან მისაღები შემოსავლის 86,2% მოდის 

ფასიან სწავლებაზე, ხოლო 13,8%-ი სახელმწიფო სასწავლო გრანტიდან შემოსავლებზე. 

       სამედიცინო საქმიანობიდან შემოსავლები ძირითადად უკავშირდება საუნივერსიტეტო ბაზებს. 

აღნიშნული ბაზები უნივერსიტეტს გააჩნია საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობისათვის. 

უსდ-ის ბიუჯეტის უდიდესი ხვედრითი წილი მოდის საგანმანათლებლო საქმიანობიდან მიღებულ 

შემოსავლებზე, რის ფარგლებშიც საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება პროგრამის 

ფინანსური მხარდაჭერა. 

      პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოზე. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

 საგანმანათლებლო პროგრამა (დანართი 3); 

 თვითშეფასების დოკუმენტი; 

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) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 
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               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 

     

 

 

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/პერსონალთან 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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 

შედეგების ჩათვლით  
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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) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ 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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o კომპონენტის მტკიცებულებები/ინდიკატორები შესაბამისი დოკუმენტებისა და ინტერვიუს 
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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) 

 

შეფასება 

      o გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამის სტანდარტის აღნიშნულ კომპონენტთან შესაბამისობა 

              ☐ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

              ☐ 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 

 

o საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშის, მასზე თანდართული 

დოკუმენტაციისა და აკრედიტაციის ვიზიტის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; ანალიზში უნდა 

აისახოს პრობლემატური საკითხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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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) 

 

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 

სწავლების 

ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 
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თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)  

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: სსიპ - თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, საფეხური: ფარმაციის 

საბაკალავრო პროგრამა 

 

დასკვნის გვერდების რაოდენობა: 29 

 

 

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 

     

2. სწავლების მეთოდოლოგია 

და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

     

3. სტუდენტთა მიღწევები, 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

    

4. სწავლების რესურსებით 

უზრუნველყოფა 
     

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 
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აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა  მაკა ჯავახია            

 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრ(ებ)ის  

სახელი, გვარი, ხელმოწერა   ნინო ქიმერიძე        

 

 


