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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
"ევროპისმცოდნეობის"  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 31 პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს
კანონის 22-ე მუხლის 31 პუნქტისა და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი6

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.



2

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 31-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საბჭო
უფლებამოსილია, ცენტრის წინაშე იშუამდგომლოს აკრედიტაციის პირობების გეგმიური ან/და
არაგეგმიური მონიტორინგის გზით. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ცენტრი აკონტროლებს
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ აკრედიტაციის პირობების შესრულებას.
1.6. აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7  პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია,5 1

დასაბუთებული არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილებების ძალაში
შესვლის თარიღი.
 
2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
2.1სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) 2022
წლის 05 მაისის №6845/01-06-03 (ცენტრში რეგისტრაციის - №451883 და №454384, 05/05/2022)
წერილით წარმოდგენილ იქნა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სააკრედიტაციო განაცხადი განაცხადი „ჟან მონეს საბაკალავრო პროგრამა
„ევროპისმცოდნეობაში" საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თაობაზე. აღნიშნულ
განაცხადს ცენტრის 2022 წლის 06 მაისის №461206 წერილით დაუდგინდა ხარვეზი.
საბოლოოდ, დაწესებულებამ ხარვეზი გამოასწორა 2022 წლის 13 მაისის №7118/01-06-03
(ცენტრში რეგისტრაციის - №486586 და №487433) კორესპონდენციით, რომლის შესაბამისად,
პროგრამის სახელწოდებად შესაბამის დოკუმენტებში მიეთითა - "ევროპისმცოდნეობა".
2.2. ცენტრის 2022 წლის 17 მაისის   №504268 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა
აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის 2022 წლის 06 ივნისის №594314 ბრძანებით შეიქმნა
ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ხოლო 2022 წლის 24
ივნისს წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად,
სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა შეფასდა შემდეგნაირად:
 
სტანდარტები შესაბამისობაშია

მოთხოვნებთან
მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

არ არის შესაბა
მისობაში 
მოთხოვნებთან

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

 √

 
 
 

  

2. სწავლების
მეთოდოლოგია
და ორგანიზება,

 
√
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1.  

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 2022 წლის 30 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, საბჭომ
გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება.
 
2.  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 10 ხმით არცერთის წინააღმდეგ
 

გადაწყვიტა:
 

დაკმაყოფილდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელბის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი №1-ით
გათვალისწინებულ „ევროპისმცოდნეობის“ საბაკალავროსაგანმანათლებლო პროგრამას 4
წლის ვადით მიენიჭოს აკრედიტაცია 1 წლის თავზე რეკომენდაციების შესრულების
თაობაზე ანგარიშის წარმოდგენის პირობით;
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2.  

3.  

4.  

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა „ევროპისმცოდნეობის“
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ
ნაწილად (დანართი №2).
ცნობილ იქნას საბჭოს 2022 წლის  სხდომის ოქმის № 3 ნაწილი ამ14 ივლისის № 805638
გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
საბჭომ ექსპერტთა დასკვნაში ასახული რეკომენდაციები ნაწილობრივ გაიზიარა და
განსაზღვრა შემდეგნაირად:

რეკომენდაცია:

რეკომენდირებულია რიგ სასწავლო კურსში განახლდეს სავალდებულო ლიტერატურა;
რეკომენდებულია პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმბული ხელშეკრულებები მოვიდეს
შესაბამისობაში მოთხოვნილ სტანდარტებთან.
რეკომენდირებულია, სასწავლო კურსებში - „თვისებრივი კვლევის მეთოდები“,
„რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები“, „ბრიტანეთის პოლიტიკა“, „ევროპული
სახელმწიფოების პოლიტიკური სისტემები“, „ევროპის დემოგრაფიული განვითარება“,
„ევროინტეგრაციის ეკონომიკის შესავალი“ - გადაიხედოს შეფასების კომპონენტები და
თითოეულისთვის გაიწეროს შესაბამისი აღწერა, შეფასების კრიტერიუმები და
რუბრიკები.
პროგრამის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამაში
ჩართული აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა იყოს დაბალანსებული იმგვარად,
რომ პროფესორ-მასწავლებელთა სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი და
ადმინისტრაციული საქმიანობა მეტად იყოს დაკავშირებული ევროპისმცოდნეობის
პროგრამასთან.
უნივერსიტეტმა უზრუნველყოს პროგრამის სტუდენტები სათანადო რაოდენობისა და
შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.

რჩევა:

სასურველია შემუშავდეს სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების მინიჭების
მეთოდოლოგიური ლოგიკა და სასწავლო კურსებს კრედიტები მიენიჭოს სირთულის,
საკონტაქტო საათების რაოდენობის, განსახორციელებელი აქტივობების
გათვალისწინებით.
სასურველია საბაკალავრო პროგრამას სავალდებულო სასწავლო კურსად დაემატოს
სასწავლო კურსი „საერთაშორისო სამართალი“.
საბაკალავრო პროგრამას არჩევით სასწავლო კურსად დაემატოს სასწავლო კურსი
„საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი“.
საბაკალავრო პროგრამას არჩევით სასწავლო კურსად დაემატოს უნივერსალური და
რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების შემსწავლელი კურსი.
სასურველია პროგრამაში გაძლიერდეს ინგლსიურიე ენის სწავლება.
სასურველია საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში განისაზღვროს სტუდენტების
სასწავლო პრაქტიკაზე, სტაჟირებაზე წვდომის წესები და პროცედურები.
სასურველია საბაკალავრო ნაშრომის სილაბუსში განისაზღვროს საბაკალავრო ნაშრომის
ხელმძღვანელის შერჩევასთან, დანიშვნასთან, ფუნქციებთან 27 დაკავშირებული
საკითხები და საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის პროცედურა.
სასურველია, პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალის ბირთვული ნაწილი
ევროპისმცოდნეობის პროგრამისა და ინსტიტუტის მიზნებისთვის იყოს არჩეული
აკადემიურ თანამდებობებზე და სრული დატვირთვით იყოს ჩართული მის
განხორციელებაში.
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9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

სასურველია, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის განვითარების ხელშეწყობა არ
შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ სწავლა-სწავლების მეთოდების შესახებ ჩატარებული
ტრეინინგებითა და ვორკშოპებით, არამედ ითვალისწინებდეს სამეცნიერო/კვლევითი
საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო პირობების (მექანიზმების) შექმნასაც.
▪ კვლევითი/სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით ინსტიტუტმა უნდა
უზრუნველჰყოს თავისი აკადემიური პერსონალი შესაბამისი სამუშაო სივრცით.
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო
პროგრამა მისი განხორციელებისთვის საჭირო დამატებითი სივრცით.
 წიგნად ფონდზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ევროპული კვლევების
ინსტიტუტთან არსებული საბიბლიოთეკო რესურსები აისახოს საერთო საუნივერსიტეტო
კატალოგში.
კონტინგენტისა და სასწავლო კურსების მატების შედეგად არსებული აუდიტორიების
სრულად დატვირთვის შემთხვევაში სტუდენტებისთვის საჭირო იქნება სამუშაო სივრცის
გამოყოფა.

5.ანგარიშის წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 1 წელი (2023 წლის 30 ივნისი)
6. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2022 წლის 30 ივნისს.
7. 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
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 N64, 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
სხდომის მდივანი
კაჭარავა მაკა
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