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სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის" საბაკალავრო
საგანამანთლებლო 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“.
1.3. „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აკრედიტაციის5

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საბჭო უფლებამოსილია
აკრედიტაციის მაძიებელს მისცეს რეკომენდაციები.
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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.
1.5  აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7 პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია,. 5

დასაბუთებული არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილებების ძალაში
შესვლის თარიღი.
 
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1.სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) 2021
წლის 29 დეკემბრის №1433372 წერილით (ცენტრში რეგისტრაციის - №1439268, 30/12/2021),
წარმოდგენილ იქნა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სააკრედიტაციო
განაცხადი „საჯარო მმართველობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის თაობაზე.
2.2. ცენტრის დირექტორის 2022 წლის 18 იანვრის №35763 ბრძანების საფუძველზე სსიპ -
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის
დირექტორის 2022 წლის 18 მარტის №284082 ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც
საგანმანათლებლო პროგრამა შეაფასა , ხოლო 2022 წლის 012022 წლის 31 მარტს და 1 აპრილს
ივნისს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად,
სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
 

 
 

სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის
შესაბამისობაში
მოთხოვნებთან

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

  √    

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება,
პროგრამის ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობა

  √   

3. სტუდენტთა
მიღწევები, მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

√    

4. სწავლების
რესურსებით
უზრუნველყოფა

√    

5. სწავლების ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები

 √    
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1.  

 
 
 
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 2022 წლის 22 ივნისს. 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,
აკრედიტაციის საბჭომ ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება.
კერძოდ, 1,2 კომპონენტის შეფასება ნაცვლად “შესაბამისა მოთხოვნებთან“ განსაზღვრა როგორც,
„მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, 2,3 კომპონენტის შეფასება ნაცვლად “მეტწილად
შესაბამისა მოთხოვნებთან“ განსაზღვრა როგორც, „ნაწილობრივ შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან“, 5,1 კომპონენტის შეფასება ნაცვლად “შესაბამისია მოთხოვნებთან“ განსაზღვრა
როგორც, „მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“.
 
 
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, 31-ე და 33-ე მუხლების, „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, 14 ხმით არცერთის წინააღმდეგ
 
 
გადაწყვიტა:
1. დაკმაყოფილდეს სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგნილი
სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი №1-ით გათვალისწინებულ "საჯარო მმართველობის"
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას 7 წლის ვადით მიენიჭოს აკრედიტაცია, 1 წელში
საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის,
ხოლო 2 წელში მონიტორინგის განხორციელების პირობით.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა  საბაკალ"საჯარო მმართველობის"
ავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად
(დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2022 წლის   სხდომის ოქმის №02 ნაწილი ამ 06 ივლისის №768909    
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. საბოლოოდ, აკრედიტაციის საბჭოს მიერ დაწესებულებას განესაზღვრა შემდეგი
რეკომენდაციები:

რეკომენდირებულია დაკორექტირდეს პროგრამის სწავლის შედეგების რუკა;
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2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

ინგლისური ენა სავალდებულო კომპონენტის სახით დაემატოს ძირითად სასწავლო
კურსებში
პროგრამას დაემატოს სავალდებულო სასწავლო კურსი „მოხელის პროფესიული ეთიკა“.
რეკომენდირებულია გადაიხედოს რიგი სასწავლო კურსების (ბიზნესის საფუძვლები,
მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა და სხვა) სტატუსი პროგრამაში და შესაბამისობაში
მოვიდეს პროგრამის სწავლის შედეგებთან;
კურსში „პროექტის მენეჯმენტი ადგილობრივ თვითმმართველობაში“ მეტი ყურადღება
დაეთმოს პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების პრაქტიკას
თვითმმართველობებში, მოსახლეობის ჩართულობას, როგორც პროექტის მართვის
ერთ-ერთ კომპონენტს, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესებისა და ქეისების
განხილვას სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მაგალითზე. ასევე განახლდეს სასწავლო
კურსის ლიტერატურა საკანონმდებლო მაცნესა და საქართველოს მუნიციპალიტეტების
ვებ-გვერდებზე განთავსებული დოკუმენტების მითითებით, როგორებიცაა
„პრიორიტეტების დოკუმენტები“ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები.
შეიცვალოს საგნების „ელექტრონული მთავრობა“ და „საჯარო მმართველობის
ელექტრონული სისტემები“ სწავლის შედეგების ფორმულირება და უფრო ნათლად
აისახოს მათ შორის განსხვავება
განახლდეს სავალდებულო სასწავლო კურსების „საქართველოს კონსტიტუციური
სამართალი“ და არჩევითი სასწავლო კურსის „ადამიანის ძირითადი უფლებები“
სავალდებულო ლიტერატურა. გაიმიჯნოს სასწავლო კურსების „ადგილობრივი
თვითმმართველობა“ და „მუნიციპალური სამართალი“ სილაბუსებით
გათვალისწინებული ზოგიერთი საკითხი.
რეკომენდირებულია რიგ სასწავლო კურსებში განისაზღვროს რელევანტური
წინაპირობები
რეკომენდირებულია სავალდებულო სასწავლო კურსებში საჯარო მმართველობითი
საკითხების სწავლების გაძლიერება
პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერება ძირითადი სასწავლო კურსების ფარგლებში,
კერძოდ, კურსებში: „დოკუმენტმცოდნეობა“,„ინფორმაციული ტექნოლოგიები საჯარო
მმართველობაში“, „სახელმწიფო და მუნიციპალური მმართველობა ტურიზმში“,
„გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მეთოდები“ შეფასების კომპონენტში
აქტივობის სახით პროგრამული სიმულაციების და/ან ჯგუფური ან ინდივიდუალური
პროექტების დამატება.
კურსში „საჯარო კერძო პარტნიორობა“ შემდეგი სწავლის შედეგების შეცვლა და
საბაკალავრო საფეხურისათვის ადეკვატური სირთულით განსაზღვრა: სტუდენტი
„მონაწილეობს საჯარო-კერძო პარტნიორობის ნორმატიული ბაზის შექმნაში და
საინვესტიციო პროექტების ეფექტურად რეალიზაციის გეგმების შემუშავებაში“ და
„ახორციელებს საჯარო კერძო პარტნიორობის პროექტთა ეფექტურობის
ზედამხედველობასა და კონტროლს“.
აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვისა და ხელშეწყობის მიზნით
რეკომენდირებულია ყველა საბაკალავრო ნაშრომი შემოწმდეს პლაგიატის პროგრამით;
რეკომენდირებულია შიდა ხარისხის მართვის მექანიზმების სრულად ამოქმედება
პროგრამის შემდგომი განვითარებისათვის

5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2022 წლის 22 ივნისს.
6. რეკომენდაციების შესრულების თარიბაზე ანგარიშის წარმოდგენის ვადა: 2023 წლის 22
ივნისამდე;
7. მონიტორინგის განხორციელების ვადა: 2024 წლის 22 ივნისამდე;
8. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 180-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 241 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო
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დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში
წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის II 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
საბჭოს თავმჯდომარე
ბუჩაშვილი გოდერძი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
ტეფნაძე დავით
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