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სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სპორტის მენეჯმენტის“საბაკალავრო

 საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ
 

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

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

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

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

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

პირობითი აკრედიტაციის ვადაა არაუმეტეს 2 წელი.
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2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1. სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) 2020
წლის 06 ივნისის №537704 წერილით, სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა წარმოადგინა სააკრედიტაციო განაცხადი „ბიზნესის
ადმინისტრირებისა და სპორტის მენეჯმენტის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის
აკრედიტაციის თაობაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 24 ივნისის № 625611 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ -
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 09 სექტემბრის
№873766 (ბრძანების ცვლილება №1095663 15/10/2021) ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი,
რომელმაც საგანმანათლებლო პროგრამა შეაფასა 2021 წლის 05 ოქტომბერს, ხოლო 2021 წლის 08
ნოემბერი წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად,
სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არა რის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

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

    

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის
ათვისების შეფასების
ადეკვატურობა

 √    

3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

 √    

4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

 √   

5. სწავლების
ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები
 

   √             

 
2.3. საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია, კერძოდ, თვითშეფასების 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 19 ნოემბერი. სააკრედიტაციო განაცხადის,
აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე
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აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის,
ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ
ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული საერთო შეფასება. საბჭომ ცალკეულ
კომპონენტებში დაამატა ან/და ამოიღო რეკომენდაციები და რჩევები, ასევე, რამდენიმე
რეკომენდაციას შეუცვალა ფორმულირება. ასევე, სტანდარტის 2,2 კომპონენტი ნაცვლად
„მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ შეფასდა, როგორც „ნაწილობრივ შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან“, რის შედეგადაც მე-2 სტანდარტი შეფასდა, როგორც „ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, ასევე სტანდარტის 4,2 კომპონენტი ნაცვლად
„შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ შეფასდა, როგორც „მეტწილად შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან“, თუმცა მე-4 სტანდარტის შეფასება არ შეცვლილა, ასევე, სტანდარტის 5,1
კომპონენტი ნაცვლად „შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“ შეფასდა, როგორც „მეტწილად
შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, თუმცა მე-5 სტანდარტის შეფასება არ შეცვლილა.
 
 
3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2
პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების2

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

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

„გ“ ქვეპუნქტის, მე-4 პუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის
დამტკიცების შესახებ” სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8 მუხლისა და საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ, კენჭისყრის
შედეგად 15 ხმით არცერთის წინააღმდეგ.
 

გადაწყვიტა:
1. დაკმაყოფილდეს სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი
№1-ით გათვალისწინებულ "ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სპორტის მენეჯმენტის"
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას 2 წლის ვადით მიენიჭოს პირობითი აკრედიტაცია.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა "ბიზნესის ადმინისტრირებისა და
სპორტის მენეჯმენტის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 06 დეკემბრის № 1313698  ოქმის №-02 ნაწილი ამ   
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
 
4. დაწესებულებას შესასრულებლად განესაზღვრა შემდეგი რეკომენდაციები:
4.1.რეკომენდებულია, მკაფიოდ გამოიკვეთოს სწავლის შედეგებზე გამსვლელი მესამე დონის
(განმტკიცების) შინაარსის სასწავლო კურსები.
4.2. რეკომენდებულია პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდულში დაემატოს
ბუღალტრული აღრიცხვის სასწავლო კურსი, სადაც სრულად იქნება წარმოდგენილი
ბუღალტრული აღრიცხვის ფუნდამენტური საკითხები ან მოხდეს აღნიშნული საკითხების
გათვალისწინება ფინანსური აღრიცხვის კურსში;
4.3. რეკომენდებულია პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი სრულად შეესაბამებოდეს
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის მოთხოვნებს.
4.4. რეკომენდებულია მენეჯმენტის საფუძვლების სასწავლო კურსის შინაარსის და სწავლის
შედეგების კორექტირება;
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1.  
2.  

3.  

 4.5 რეკომენდებულია ,,გაყიდვები და ფინანსების მოზიდვა სპორტში“ სავალდებულო
სასწავლო კურსის სილაბუსში გამოყენებულ სავალდებულო ლიტერატურას დაემატოს
შესაბამისი პროფილური სახელმძღვანელო სპორტში ფინანსების მოზიდვის და სპონსორობის
შესახებ;
 4.6 რეკომენდებულია პროექტების მართვის სილაბუსში გათვალისწინებული იქნეს
პროექტების მართვის ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის სპეციფიკა და სტუდენტებმა
შეისწავლონ პროექტების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის
გამოყენების საფუძვლები, მაგალითად შეისწავლონ ,,Ms Project” გამოყენება.
პროგრამის სწავლების ენის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია სასწავლო კურსების
სწავლის შედეგების მიღწევის უზრუნველსაყოფად    რელევანტური ლიტერატურის
გამოყენება/უზრუნველყოფა.
4.7. რეკომენდებულია პროგრამის ცალკეული სასწავლო კურსებში ((ბიზნეს კომუნიკაციები
(Business Communication - V. Bisen, New Age Int. Publishers, 2009); სპორტის ეკონომიკა (Sports
Economics (Theory, Evidence and Policy), Paul Downward, Alistair Dawson, Trudo Dejonghe,
Butterworth–Heinemann publications 2009); სპორტის მარკეტინგი (Sport Marketing, 3rd edition,
Bernard Mullin, Stephen Hardy, William Sutton, Pub. Human Kinetics, 2007); სტრატეგიული
მენეჯმენტი (სტრატეგიული მენეჯმენტი, ეკა ჩოხელი, გამომცემლობა უნივერსი, თბილისი
2009 წელი)) მითითებული სავალდებულო ლიტერატურის განახლება, რათა სრულად იქნეს
მოცული სწავლის სფეროს აქტუალური მიღწევები.
4.8. რეკომენდებულია გადაიხედოს მენეჯმენტის მიმართულების სასწავლო კურსების
შინაარსი საკვანძო თემების დუბლირების აღმოფხვრის მიზნით, ასევე დაზუსტდეს ცალკეულ
სასწავლო კურსების სწავლის შედეგები, შინაარსი და შედეგები შესაბამისობაში მოვიდეს
კურსის სახელწოდებასთან.
4.9. რეკომენდებულია, შეფასების სისტემის მეტი გამჭვირვალეობის უზრუნველსაყოფად
განხორციელდეს პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში პრეზენტაციის ნაწილში
გამოყენებული შეფასების ქულების რანჟირება და შეფასების კრიტერიუმების დაზუსტება;
4.10 რეკომენდებულია პროგრამის ზოგიერთი სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებული
შეფასების მეთოდების მეტი დივერსიფიკაცია, მეტად მორგება კონკრეტული სასწავლო კურსის
სპეციფიკასთან, მაგალითად, პროექტების მართვის სასწავლო კურსში გათვალისწინებული
უნდა იქნეს პროექტების წერა და დასკვნითი შეფასება განხორციელდეს შეფასების სისტემაში
კურსის ფარგლებში შესრულებული პროექტის მონაწილეობით.
4.11.გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ იქნეს პროგრამაში ჩართული აკადემიური
პერსონალის ინგლისური ენის კომპეტენციის გაძლიერება.
4.12. რეკომენდებულია პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებულ
ინგლისურენოვან სავალდებულო ლიტერატურაზე ისეთი ქართულენოვანი სასწავლო
მასალების მომზადება, რაც სრულფასოვნად ჩაანაცვლებს კურსში მითითებული
სავალდებულო ლიტერატურას და აღნიშნული მასალები განთავსებული იქნება
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სტუდენტებისათვის მისი
ხელმისაწვდომობა.
4.13. რეკომენდებულია ამოქმედდეს შიდა ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმები სწავლის
შედეგების მიღწევადობის უზრუნველსაყოფად.
  
რჩევები:

სასურველია შრომის ბაზრის კვლევისას გამოკითხულ იქნას უფრო მეტი რესპონდენტი.
სასურველია გაერთიანდეს პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსები კალკულუსი 1,
2 და ჩამოყალიბდეს 5 კრედიტიანი სასწავლო კურსის სახით, რაც გამოათავისუფლებს
კრედიტების მოცულობას სავალდებულო სასწავლო კურსების მოდულში და ხელს
შეუწყობს პროგრამის სტრუქტურაში პროფილური სასწავლო კურსების ოპტიმალურ
განაწილებას;
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

სასურველია სასწავლო კურსის ,,სპორტის მენეჯმენტის ბიზნესის“ სახელწოდება, კურსის
შინაარსის გათვალისწინებით განისაზღვროს, როგორც ,,სპორტის ბიზნესის მენეჯმენტი“;
სასურველია სასწავლო კურსის სახელწოდება ,,სამართალი და ბიზნეს მარეგულირებელი
გარემო“ კურსის შინაარსის, მიზნის და სწავლის შედეგების გათვალისწინებით
რეკომენდებულია ჩამოყალიბდეს როგორც ,,ბიზნეს სამართალი“, რაც მეტად შეესაბამება
მის შინაარს ვიდრე არსებული სახელწოდება;
სასურველია დაზუსტდეს პრაქტიკის შეფასების დეტალები, კერძოდ დასაზუსტებელია
პრაქტიკის დაცვის კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის რაოდენობრივი პარამეტრები,
რამდენი ადამიანი იქნება დაცვის კომისიაში, მათ შორის რამდენი უნივერსიტეტიდან და
რამდენი ორგანიზაციიდან და ასევე, სასურველია პრაქტიკის შეფასების ერთ-ერთი
კომპონენტში - აქტიურობა პრაქტიკაზე, რომელიც სრულდება უშუალოდ პრაქტიკის
ობიექტზე და ფასდება 40 ქულით, დაზუსტდეს იღებს თუ რა მონაწილეობას პრაქტიკის
მენტორი საწარმოდან და თუ იღებს როგორია მისი მონაწილეობის მექანიზმი.
სასურველია უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ გააუმჯობესოს
საერთაშორისო ჟურნალებში პუბლიკაციების გამოქვეყნების მაჩვენებელი;
სასურველია პროგრამისათვის შემუშავდეს ბიუჯეტის ცალკე ფორმა, რომელიც
დაინტერესებულ მხარეებს საშუალებას მისცემს სრულფასოვნად შეაფასონ პროგრამის
ფინანსური უზრუნველყოფის მდგომარეობა;

 
 
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 06 დეკემბერს.
6. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო1

დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის 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 (www.eqe.ge) გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.
 
 
 

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
თავმჯდომარე
ზედგინიძე-ჯიშკარიანი ნათია

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
საბჭო
საბჭოს მდივანი
შენგელია მარიამ



 

დანართი №1 
 

№ ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება ბიზნესის ადმინისტრირება 

და სპორტის მენეჯმენტი 

2 ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა -  

3 სტატუსი ახალი 

4 სტატუსის გათვალისწინებით, საბჭო(ებ)ს 

გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი 

- 

5 ხელახალი აკრედიტაციის შემთხვევაში 

საგანმანათლებლო პროგრამის წინა დასახელება 

- 

6 უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი 

7 დაშვების წინაპირობები -  

8 კვალიფიკაციის დონე  მე -6 

9 კვალიფიკაციის დასახელება ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი მენეჯმენტში 

10 ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

საგნის/საგნების/საგნობრივი ჯგუფის სწავლების 

უფლების მითითებით 

-  

11 დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F 

– 2013) 

მენეჯმენტი და 

ადმინისტრირება 0413 

12 სწავლების ენა ქართული 

13 ECTS კრედიტების ჯამური რაოდენობა 240 

14 განხორციელების ადგილი 

 

ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 49, 

ქ.თბილისი, 0162, 

საქართველო.  

ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N26, 

ქ. თბილისი, 0186, 

საქართველო. 

15 მსჯავრდებულ აბიტურიენტთა საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლა - სწავლების უფლებამოსილება 

-  

16 ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი 2021 წლის 06 დეკემბერი 

17 აკრედიტაციის საბჭოს მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის 

წარმოსადგენად/მონიტორინგის 

განსახორციელებლად  განსაზღვრული ვადა 

-  

18 აკრედიტაციის ვადის გასვლის თარიღი 2023 წლის 06 დეკემბერი 

 


