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შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის "ციფრული მარკეტინგის" საბაკალავრო

საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 

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

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

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

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამისთვის
აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თუ “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
66-ე მუხლის 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს1

კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი1 6

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი და ყოველი
მომდევნო აკრედიტაციის შემთხვევაში, საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციის
სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასებისას, ყველა სტანდარტთან მიმართებით საბჭოს მიერ
შეფასდა, როგორც „შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“.
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1.3. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აკრედიტაციის5

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბჭო უფლებამოსილია
აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.
1.4. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,6

ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია
სტანდარტის მოთხოვნებთან” და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც
„ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“ ან „არ არის შესაბამისობაში
სტანდარტის მოთხოვნებთან“, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას აკრედიტაციის შესახებ და
დაწესებულებას განუსაზღვრავს ვადას მიღებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე
ანგარიშის წარსადგენად, რაც აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში.
 
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1. 2021 წლის 27 აპრილს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა სსიპ -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა
№ MO-02/02-141 (ცენტრში რეგისტრაციის №411885) სააკრედიტაციო განაცხადი "ციფრული
მარკეტინგის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 13 მაისის №442790 ბრძანების შპს ბიზნესისა და
ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის
დირექტორის 2021 წლის 12 ივლისის №698802 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი,
რომელმაც 2021 წლის 23 ივლისს განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი უსდ-ში, ხოლო 2021
წლის 24 აგვისტოს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად,
სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

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

√    

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის
ათვისების შეფასების
ადეკვატურობა

 √   

3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

√    

4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

 √   

5. სწავლების
ხარისხის

√    
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განვითარების
შესაძლებლობები
 
 
 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში
ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიცია.
2.4. ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2021 წლის 31 აგვისტოს სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ
სრულად გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება.
 
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, მე-3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების1

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,
მე-3 პუნქტის, 3   პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხ1 2 5

ლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“6

ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების
შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011
წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის შედეგად 12 ხმით
არცერთის წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
 
1.დაკმაყოფილდეს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი
სააკრედიტაციო განაცხადი „ციფრული მარკეტინგის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამაზე და დანართი №1-ით გათვალისწინებულ „ციფრული მარკეტინგის“ საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამას 4 წლის ვადით მიენიჭოს აკრედიტაცია, 1 წელში ანგარიშის
წარმოდგენით.
2.ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა„ციფრული მარკეტინგის“
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისშესახებ ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ
ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 13 სექტემბრის №905577 სხდომის ოქმის №-01 ნაწილი ამ 
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. საბჭომ ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული რჩევები და რეკომენდაციები
და განსაზღვრა შემდეგი:
 
რეკომენდაციები:
 
4.1 რეკომენდებულია ციფრული მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის მე-3, მე-4 და მე-12
სწავლის შედეგების ფორმულირების დახვეწა;
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4.2 რეკომენდებულია პროგრამის სწავლის შედეგებში მკაფიოდ გამოიკვეთოს
ცოდნა-გაცნობიერების კომპეტენცია და შემოიფარგლოს მხოლოდ გაზომვადი შედეგებით.
4.3 რეკომენდებულია პროგრამის ფარგლებში ისწავლებოდეს სასწავლო კურსები სტატისტიკა
ბიზნესისათვის და აკადემიური წერა;
4.4 რეკომენდებულია ციფრული მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის მიზნებიდან და
სწავლის შედეგებიდან გამომდინარე უზრუნველყოფილ იქნას სიმულაციური თამაშის
MARKSTRAT-ის ციფრული მარკეტინგის კომპონენტის შეთავაზება.
4.5 რეკომენდებულია სასწავლო კურსის ,,რაოდენობრივი კვლევა და მონაცემთა ანალიზი“
შინაარსის კორექტირება.
4.6 რეკომენდებულია გაიზარდოს პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის
რაოდენობა, უსდ-ს მიერ შემუშავებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის
განსაზღვრის წესის თანახმად; გარდა ამისა, ვინაიდან ციფრული მარკეტინგის
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ მარკეტინგის ბაკალავრის
კვალიფიკაცია, პროგრამის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით მიზანშეწონილია
დარგობრივი კომპეტენციის    მქონე აკადემიური აფილირებული პერსონალის რაოდენობის
გაზრდა.
4.7 რეკომენდირებულია დაწესებულებამ გააძლიეროს აკადემიური პერსონალის პროფესიული
განვითარების მექანიზმები და მხარდამჭერი პროცედურები, რომელიც უზურნველჰყოფს მათი
მხრიდან სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელების ქმედით ხელშეწყობას.
 
რჩევები:
 
4.8 სასურველია უსდ-მ უზრუნველყოს ყველა სასწავლო მასალის, მათ შორის სასწავლო
კურსების ე.წ. რიდერების (ონლაინ) ბიბლიოთეკაში განთავსება; რიდერებზე შემდეგი
ინფორმაციის მითითებით: ავტორი, გვერდების რაოდენობა, მომზადების წელი.
4.9 სასურველია ბტუ-მ გააძლიეროს ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების გამოყენების
ანალიტიკის მონიტორინგი და გამოიყენოს მონაცემები სტუდენტებში სამეცნიერო ბაზების
გამოყენების პოპულარიზაციის მიზნით.
4.10 სასურველია პროგრამის ბიუჯეტის შემუშავებისას ხარჯვითი ნაწილი იყოს უფრო
დეტალიზებული (განსაკუთრებით პერსონალის განვითარების და პროგრამული
უზრუნველჰყოფის ხარჯების მუხლები), ასახავდეს სტანდარტით მოთხოვნილ ყველა პუნქტს.
4.11 სასურველია დაწესებულებამ განახორციელოს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების
ანალიზი რეგულარულად, მოახდინოს საჭიროების შემთხვევაში რეაგირება და გამოიყენოს
შედეგები პროგრამის დახვეწისა და განვითარებისთვის;
4.12 სასურველია დაწესებულება ახდენდეს შიდა მექანიზმებით პროგრამის ხარისხის
უზრუნველჰყოფის მიზნით დადგენილი აქტივობების რეგულარულ განხორციელებას,
კერძოდ, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის რეგულარულ
შეფასებას, ხოლო შედეგების გამოყენებას პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის
მოტივირებისა და განვითარების მიზნით.
4.13 სასურველია   საგანმანათლებლო   პროგრამის   გარე   შეფასებაში ექსპერტების   მიერ
წარმოდგენილი იყოს რჩევებისა და რეკომენდაციების მეტი კონკრეტიკა და დეტალიზაცია,
განსაკუთრებით პროგრამის სწავლის შედეგების,პროგრამის შინაარსის, სტრუქტურის და
სასწავლო კურსებთან მიმართებით.
 
5.ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 14 სექტემბერი.
 
6. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 14 სექტემბერს.
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7. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი №2, ან
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის
გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64, აღნიშნული
გადაწყვეტილებისა და მისი დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი
№3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( ) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.www.eqe.ge

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ
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